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Zahájení kulturní sezóny v Českém Krumlově

Foto Lubor Mrázek

Text Olga Kneiflová
Kulturní program je i pro letošní jaro
nabitý různorodými událostmi. Připomeňme si některé z nich a vyberme si
každý dle svého gusta. Již tento měsíc
nebude chybět čarodejnický rej a stavění
máje při Kouzelném Krumlovu.
V květnu pak zahájíme Zemskou
výstavu a slavnostně otevřeme další
významnou památku v našem městě,
nově zrekonstruovanou synagogu.
Příznivce hudby jistě potěší již 6. ročník
Vltavského Cantare & Vltavského

sounare. Jihočeský festival dětských
a mládežnických pěveckých sborů
a tradiční koncertní setkání smyčcových
a dechových orchestrů hudební školy
Slovenj Gradec a Český Krumlov.
Během první květnové soboty si Český
Krumlov připomene osvobození města
americkými vojsky, ke kterému došlo
v roce 1945. Vzpomínkovou akci zahájí
v 10.00 hod. příjezd vojenské techniky
na náměstí Svornosti a následně
slavnostní nástup příslušníků mírových
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sil doprovázený hudbou vojenského Big
bandu. Vojenskou techniku si zájemci
budou moci prohlédnout nejen na
náměstí, ale také od 13.00 hod. v zahradě pivovaru Eggenberg, kde se od 16.00
hod. uskuteční také napínavá rekonstrukce jedné z epizod bojů mezi
Němci a Američany.
Program
v Pivovarské zahradě doplní vystoupení
českokrumlovských hudebníků a večerní zábava s melodiemi Old Dixies.

strana 5

Mezinárodní
hudební festival

Pavel Šporcl v synagoze.
16. květen 2013, 19:00 hod

Je Váš námět prioritou města? Spolupracujte na akčním plánu města.

Text Monika Petrů

Nahlédněte do tabulky výdajových priorit o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
a zásobníku Akčního plánu a naleznete svých občanů. Protože tyto potřeby pokrývají
odpověď.
široké spektrum, jsou rozčleněny do jednotlivých odvětví. Tuto skutečnost reflektuje
Akční plán je výhled aktivit města a jeho i tabulka svým rozčleněním a obsahem projekspolečností na příští 3 roky. Tedy co uděláme tů a projektových námětů s náklady zejména
a z čeho to zaplatíme.
nad 0,5 mil. Kč.
Projektové náměty, které čekají na zařazení
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici mezi akce s nejvyšším stupněm priority (č.1)
Na Svahu, obnova sociálního zařízení na a na zajištění jejich financování, jsou uvedeny
zastávce Špičák a v městském divadle, oprava v části tabulky nazvané „zásobník Akčního
vybraných komunikací vč. mostů, úpravy plánu“. Rozhodnutí o zahájení přípravy nebo
vstupu do městského hřbitova, rekultivace realizace námětu je odvislé od přiřazeného
nezabezpečené skládky, vyhotovení projektové stupně priority a od zajištění finančních
dokumentace na regeneraci stromořadí zdrojů, přičemž náměty s prioritou č. 1 mají
památných stromů Kvítkův dvůr a stromořadí nejvyšší potřebu realizace. Ty budou podklau parkoviště u DDM, stavební úpravy zázemí dem tvorby rozpočtového výhledu a rozpočtu
zimního stadionu - toto jsou namátkou vybra- na rok 2014.
né projekty, na jejichž realizaci vyčlenilo město
O přiřazení stupně priority ke každému
v rámci rozpočtu na rok 2013 odpovídající námětu rozhoduje na základě návrhu přísluščástku financí. Tyto a další projekty jsou ných útvarů městského úřadu rada města.
obsaženy v části „výdajové priority“ výše O vlastní realizaci této akce a jejím zažazení
zmíněné tabulky.
do rozpočtu města příslušného roku rozhoduje
Obec je ze zákona povinna pečovat zastupitelstvo města.

Bližší informace najdete v dokumentech
Akčního plánu dostupných na webových
stránkách města, v menu občan, sekci Rychle
hledám.
Vážení občané, máme zájem o váš názor
ohledně navržených priorit a stojíme o to,
abyste se spolupodíleli na plánování rozvoje
našeho města. Žádáme vás tedy o možné
vyjádření k dané problematice. Své názory,
případně další náměty, prosím posílejte poštou
na oddělení strategického rozvoje Městského
úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01
Český Krumlov, nebo je zašlete prostřednictvím e-mailu vedoucí oddělení, Ing. Monice
Petrů (e-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz; tel.: 380 766 705). V průběhu měsíce
května bude zveřejněna informace o termínu
veřejného projednání, kde budou náměty
města a případně vaše nově navrhované
náměty diskutovány. Výsledky z veřejného
projednání budou zakomponovány do
dokumentů, jejichž aktualizovanou podobu
budou projednávat volené orgány města
v měsíci červnu tohoto roku.

Studenti v roli městských zastupitelů

Text Barbora Kalkušová

Od středy 27. února do pátku 1. března 2013
se studenti druhých ročníků našeho gymnázia
účastnili simulační hry o komunální politice
pořádané nadací Friedrich Ebert Stiftung,
která byla založena jako odkaz prvního
německého
demokraticky
zvoleného
prezidenta Friedricha Eberta. V rámci programu nám byla přiblížena politika jako taková,
její fungování a v našem případě především
politika komunální a kromě vzdělávání jsme si
sami zahráli na zastupitele.
První den jsme dávali dohromady vše, co
sami víme (nejen) o komunální politice,
a o zbytku jsme byli informováni organizátory.
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Vedli jsme také dlouhé debaty o pozitivech
a negativech života v Českém Krumlově
a vytvářeli jsme soupis vlastních návrhů na
potenciální změny, které bychom uvítali. Ve
čtvrtek jsme již na městském úřadě byli rozděleni do čtyř fiktivních politických stran, kde
jsme naše návrhy a interpelace dále zpracovávali. Každá strana se chopila některého
z témat navržených předchozího dne a každé
straně pomáhal a radil s vytvořením správného
znění návrhu některý z českokrumlovských
zastupitelů. Diskutovali jsme o otázce rekonstrukce autobusového nádraží a zimního
stadionu, také o chystané vyhlášce o omezení

otevírací doby restaurací a hospod ve městě či
o možnostech řešení problému spojeného
s provozem otáčivého hlediště v zámecké
zahradě. Zajímal nás také stav protipovodňových opatření a úpravy koryta Vltavy, možnost
zřízení přechodu pro chodce u gymnázia na
Chvalšinské ulici či zpevnění cesty ve svahu
vedoucí ke škole – na tzv. Berkáči.
Poslední den konečně přišlo dlouho očekávané simulované zasedání zastupitelstva.
Zasedání zahájila a řídila paní místostarostka
Ing. Jitka Zikmundová, která nás v závěru
pozvala na skutečné zasedání zastupitelstva
28. 3. 2013 a zároveň nás vybídla, abychom se
dál aktivně zajímali o aktuální dění ve městě
a nebáli se veřejně vyslovit svůj názor. Teď
jsme museli své nápady již sami prezentovat,
obhájit před protiargumenty útočících spolužáků-zastupitelů a doufat, že návrh či interpelace bude odsouhlasena nadpoloviční většinou
fiktivních zastupitelů. Setkali jsme se s přijatými návrhy, nepřijatými návrhy i protinávrhy
a uvědomili jsme si, že řešení problémů je
mnohem složitější, než se na první pohled zdá.
Ať už jsme své návrhy obhájili, nebo ne,
všichni jsme odcházeli plni dojmů a nových
pohledů na věc. Byl to velice užitečný i zajímavý zážitek.

www.ckrumlov.cz/obcan

Seriál o odborech a odděleních MěÚ Český Krumlov - Odbor správy majetku
Text Dagmar Balcarová
Náš odbor je jedním ze samosprávných
odborů městského úřadu. I když máme v názvu
správu majetku, reálná náplň naší činnosti je
poněkud užší, neboť z rozsáhlé škály správy
nemovitostí provádíme vesměs majetkoprávní
vztahy (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce,
kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných
břemen), případně zajišťujeme dodávky
energií. Samotné opravy majetku provádí
odbor investic.
Odbor tvoří sedm pracovníků, počítám-li do
našeho stavu i správce kláštera. Zabýváme se
žádostmi třetích stran, uskutečňujeme prodeje
zbytného majetku města a jsme u všech rozvojových aktivit města.
Úzce spolupracujeme se všemi odbory
městského úřadu, neboť všechny se dle svých
kompetencí dotýkají městského majetku. Ať
už se jedná o komunikace, veřejné osvětlení,
veřejnou zeleň, lesy, vodovody, kanalizacea
podobně.
Majetek města je pronajímán. Dále odbor
správy majetku spolupracuje např. s Českokrumlovským rozvojovým fondem spol. s r.o. pronájem parkovišť, Lesy města Český Krumlov s.r.o. - lesy, Službami města Český Krumlov s.r.o. - skládka, separační hala, PRO-Sport
o.p.s. - sportovní areály, hřiště, společností
ČEVAK, a.s - vodohospodářská infrastruktura, kolektor, Energo Český Krumlov s.r.o. kotelny a výměníky. Zabýváme se také pronájmy nebytových prostor s jednotlivými subjekty, pronajímáme zahrádky a např. hrobová
místa (prostřednictvím Jiřiny Beranové, se
kterou je uzavřena smlouva o správě veřejného
pohřebiště).

Majetek města je zatěžován např. věcnými
břemeny. Žádné uložení sítí do městského
majetku se neobejde bez našeho odboru.
S investory jsou uzavírány smlouvy o zřízení
věcných břemen. Poslední zástavní smlouva se
datuje k roku 2005, a to v souvislosti s výstavbou 80 bytových jednotek ve Vyšném.
Majetek města je prodáván. Většinou na
žádost občanů jsou realizovány drobné prodeje
majetku města. V posledních letech se nedaří
v plném rozsahu naplňovat naplánovaný
rozpočet v kapitálových příjmech, když ani
přes opakované zveřejňování záměrů prodejů
nejsou nalézáni zájemci např. o byty na sídlišti
Mír nebo pozemky u Terna.
Město v menší míře majetek kupuje. Tyto
nákupy vesměs souvisí s investiční výstavbou
města.
Majetek města je pojištěn. Odbor správy
majetku řeší též pojištění veškerého majetku,
a to včetně řešení následných pojistných
událostí.
Majetek cizích subjektů si město pronajímá. Největší smlouvou je smlouva o pronájmu
areálu kláštera od Rytířského řádu křížovníků
s červenou hvězdou. Rovněž si město Český
Krumlov pronajímá most u pivovaru, a to od
Státních hmotných rezerv. Dále je historicky
uzavřeno několik smluv o pronájmu s těmi
občany, kteří nebyli přístupni smlouvě
o zřízení věcného břemene.

městského dopravního systému (rozcestníky
před křižovatkami). Město tak nejen, že do
označení nevložilo finanční prostředky
z rozpočtu, ale ročně naopak získává prostředky od společnosti WIP Reklama spol. s r.o.
Nepříliš dlouho se odbor správy majetku
zabývá nákupem silové elektřiny prostřednictvím burzy. Pro rok 2013 se město sloučilo
s dalšími dvěma městy - Pískem a Prachaticemi. Nákup, jehož hlavním organizátorem byl
náš odbor, se ukázal jako velice úspěšný.
Samostatnou kapitolou je vedlejší hospodářská činnost, tzn. v našem případě bytový fond
města. Ten spravuje pro město společnost
Triumfa Český Krumlov, s.r.o. Město vlastní
cca 165 bytů. Pořadník na byty byl zrušen
v roce 2008. Případné volné byty jsou pronajímány formou výběrových řízení, kde má
ovšem hlavní doporučující slovo odbor sociálních věcí a zdravotnictví a rozhodovací pravomoc pak má rada města. Úroveň bydlení
v městských bytech je problematikou, kterou
dlouhodobě řešíme a soustavně se snažíme
komfort nájemníků zvyšovat, např. zřízením
funkcí domovníků v jednotlivých bytových
domech, je však nutno připustit, že ne vždy
s úspěchem, neboť základem všeho je přítomnost či naopak absence elementární slušnosti
a ohleduplnosti každého z nás.

Závěrem mi nezbývá než apelovat na nás
občany. Žádná samospráva nedokáže spravovat náš společný majetek bez osobního
přičinění každého z nás. Je tedy opravdu
potřeba vynakládat takové prostředky na úklid
veřejných prostranství, na likvidaci černých
V naší gesci se uskutečnila i realizace skládek či opravu vandaly zničeného majetku?

Poplatek za komunální odpad v roce 2013
Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou
vyhláškou č. 2/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, v aktuálním znění.
Správcem poplatku za komunální odpad je
oddělení poplatků a pohledávek Odboru
financí Městského úřadu v Českém Krumlově.
Poplatník
Poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba
• která má na území města trvalý pobyt
• které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v obci na

dobu delší než 90 dnů
• která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně v obci po
dobu delší 3 měsíců
• které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců
b) fyzická osoba
• která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
nacházející se na území obce, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu

fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.
Sazba poplatku na rok 2013 činí 552,- Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května
příslušného kalendářního roku.
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Co by, kdyby v Regionálním muzeu

Výstava nerealizovaných projektů na pomezí jižních Čech a Horního Rakouska, 26.duben – 3. listopad 2013
Text Filip Lýsek
stavební, ale třeba i ideologicko-politické
myšlenky, plány a projekty z česko-rakouského
pomezí, k jejichž realizaci z nejrůznějších
Kdo byli oni vizionáři, inženýři, idealisté a společenských, ekonomických či ideologicjaké smělé myšlenky hodlali na česko-ra- kých příčin nikdy nedošlo. Nebudou mezi
kouském pomezí realizovat a proč z jejich nimi chybět nerealizované projekty plavebních
velkolepých plánů sešlo? Právě těmito kanálů mezi Vltavou a Dunajem, přehradních
otázkami se na příkladu více jak dvou nádrží na území Českokrumlovska, jihočeskodesítek nerealizovaných projektů z období hornorakouských železničních sítí nebo
od éry středověku až po léta bezprostředně velkolepého plánu na vybudování 410 km
před rokem 1989 zabývá výstava „Co by, dlouhého železničního tunelu ČSSR – Jadran.
kdyby" v Regionálním muzeu v Českém Tento impozantní projekt, který bývalému
Krumlově, která kromě originálních Československu bez ohledu na jeho geografichistorických dokumentů, plánů, modelů či kou polohu a existenci železné opony, nabízel
fotografií představí také audiovizuální přímé spojení s Jadranským mořem ostatně
prvky, výtvarné a trikové animace, pracující dodnes vzbuzuje zvláštní pozornost. Za
často s nezbytným množstvím nadsázky výchozí bod trasy byly zvoleny České Budějoa humoru.
vice a za cílové místo přístav Koper na severu
Výstava s názvem „Co by, kdyby“ je součástí istrijského poloostrova.
historicky první přeshraniční Zemské výstavy
Z celkové délky 410 kilometrů kolejové trati
jižní Čechy a Horní Rakousko 2013 s názvem mělo být 44 v ČSSR, 239 km v Rakousku
„Dávné stopy – nové cesty“. Připravovaná a 127 km v Jugoslávii. Kromě krátkých úseků
expozice v Regionálním muzeu odhalí u Českých Budějovic a u Koperu měl být
návštěvníkům nevšední technické, dopravní, souvislý tunel přerušen pouze na dvou místech

u Lince a Klagenfurtu, čtyři hluboká alpská údolí
pod výškou plánovaného profilu dráhy měla být
krátce přemostěna. Důsledně přímou linii celé
trasy zakončili autoři návrhu obloukem, který se
pod zemí vyhnul hranicím Itálie. Celkové
investiční náklady přesahující 258 miliard korun,
30 let výstavby a nejistota provozní rentability
nakonec rozhodly o tom, že tato smělá myšlenka
upadla v zapomnění a projekt z roku 1979 byl
odložen. Přesto nebo právě proto, že k realizaci
tohoto velkolepého a nepochybně velmi atraktivního dopravního díla nakonec nedošlo, připomene jej Regionální muzeum ve výstavě nejen
atraktivním modelem tunelu v měřítku 1:120 ale
i návštěvnicky nevšední instalací průchozího
tunelu přímo v prohlídkové trase, kde se dospělému i dětskému návštěvníkovi naskytne možnost
nahlédnout mimo jiné do útrob vlakového coupé.
Výstava „Co by, kdyby“ bude zpřístupněna 26.
4. 2013, slavnostně otevřena 15. 5. 2013
a potrvá do 3. listopadu 2013.

www.museum-krumlov.eu/index.html
www.zemskavystava.cz
www.landesausstellung.com

Pavel Šporcl v synagoze
Koncert u příležitosti zahájení Zemské výstavy
a otevření zrekonstruované synagogy.

16. květen 2013, 19:00 hod
Vstupné zdarma,
avšak pouze s platnou vstupenkou.
Po předložení tohoto kuponu,
a to do 3. května 2013, obdržíte v Infocentru
na náměstí Svornosti 2,
Český Krumlov vstupenky pro 2 osoby.

Kapacita koncertního prostoru omezena.

KUPON
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Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Text Mirka Štípková

Od 19. července do 17. srpna se koná 22.
ročník letní hudební přehlídky, která nabídne nejen klasickou hudbu, ale například
i jazz, muzikál či flamenco – to vše v podání
špičkových interpretů.
Tváří 22. ročníku bude slavná lotyšská
mezzosopranistka Elīna Garanča, která
festival zahájí operním recitálem za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, rezidenčního tělesa festivalu. Den poté
v Českém Krumlově zazní symfonická pocta
legendární kapele Queen, jejíž provedení loni
v létě zhatilo počasí: The Queen Symphony
pod taktovkou skladatele Tolgy Kashifa.
Festival nabídne mimo jiné i gratulační
koncert k 25. výročí založení skupiny Čechomor, pěvecký recitál basbarytonisty Adama
Plachetky, flamenco v podání španělského
kytaristy Carlose Piñany či sérii komorních
koncertů v Maškarním sále – jejich počet jsme
se letos pro velký zájem rozhodli rozšířit. Na
pódium Pivovarské zahrady se vrátí zpěváci

z Broadwaye s populárními melodiemi
z muzikálů a rockových oper, chybět nebude
ani jazzový koncert (tentokrát vystoupí
americké vokální sexteto Take 6) a tzv. národní
večer zaměřený na kulturu a gastronomii
některé země či regionu. Na závěr festivalu se
v Zámecké jízdárně představí proslulý houslista a dirigent Maxim Vengerov spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
Jeden z koncertů tradičně věnujeme členům
Klubu přátel MHF Český Krumlov. Tentokrát
to bude koncert fenomenálního jihokorejského klavíristy Kun Woo Paika, který se uskuteční 2. srpna v Zámecké jízdárně. Členové klubu
mají na tento koncert vstup zdarma či
s výraznou slevou, podle druhu členské karty.

možné koupit vstupenky za výhodnější ceny.
Více informací o koncertech 22. ročníku
festivalu najdete na webu Mezinárodního
hudebního festivalu Český Krumlov v sekci
Program, můžete si zde také online zakoupit
vstupenky.

www.festivalkrumlov.cz/program

www.festivalkrumlov.cz/
o-nas/klub-pratel-mhf-ck

Vstupenky na všechny koncerty (s výjimkou
Národního večera) jsou již v prodeji.
I v letošním roce předprodej vstupenek probíhá
ve dvou časových pásmech – do 31. května je

Elīna Garanča, foto Paul Schirnhofer/DG

Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu
Slavností pětilisté růže 2013
Text Kateřina Slavíková, Jaromír Hruška

Kostýmovaný průvod Slavností pětilisté růže
(21. – 23. června 2013) bude rozdělen na část
gotickou a renesanční. Každá část průvodu má
pro zájemce omezený počet míst, která jsou
daná režijním záměrem a následně i kapacitou
pivovarské zahrady, kde proběhne, po usazení
průvodu na tribuny a lavičky,hlavní ceremonie.
Vzhledem k tomu, že historický průvod
městem by měl být zejména důstojnou
reprezentací historie našeho města nikoli
karnevalem, upozorňujeme všechny zájemce
na následující závazky a podmínky, které jsou
vázány na účast v průvodu.
1. Zkouška jednotlivých částí průvodu, jejíž
termín bude upřesněn při zápisu, je závazný
a je na něj vázáno zapůjčení kostýmů.
2. Místa v průvodu pro velmi mladá děvčata
toužící po roli „princezny“ jsou velmi
omezená.
3. Při výběru budou preferovány dospělé
páry.
4. Malé děti, s výjimkou dětí v rolích vypsaných v režijním plánu, budou do průvodu
brány pouze v doprovodu rodičů (rodiče též
v kostýmech).
5. Účast v průvodu těch, kteří mají vlastní

kostým, je opět vázána zápisem a účastí na 2013 od 16.30 do 18.00 hodin ve foyer
Městského divadla v Českém Krumlově
zkouškách.
a neděli dne 5. května 2013 od 16.00 do 17.00
Těm, kteří mají zájem o zapůjčení historic- hodin ve foyer Městského divadla v Českém
kého kostýmu pro svůj vlastní prožitek Krumlově. Dodatečný a poslední casting pro
Slavností bez zájmu o účast v průvodech, bude obsazení rolí v historickém průvodu se
umožněno zapůjčení kostýmů z kostýmní uskuteční v neděli 26. května 2013 od 16.00
rezervy v pátek dne 21. 6. 2013 od 11.00 do do 16.30 hodin ve foyer Městského divadla.
15.30 hodin. Doporučujeme předchozí telefonickou, nebo e-mailovou rezervaci. Cena Závazné zkoušky průvodu
Hlavní zkouška s režisérem a produkcí
půjčovného za kostým činí 500,- Kč.
V případě vážného zájmu o zapůjčení v Městském divadle se uskuteční v neděli
kostýmu bez účasti v průvodech si můžete 26. května 2013 od 16.30 do 18.00 hodin na
kostým zamluvit od 1. 5. 2013 na elektronické jevišti a v sále Městského divadla. Předpokláadrese katerina.slavikova@divadlock.cz daný termín konání generální zkoušky je
po zaslání vyplněné přihlášky uvedené od čtvrtek 20. června 2013 v 17.30 hodin
daného termínu na oficiálních stránkách v pivovarské zahradě – další podrobnosti ke
generální zkoušce budou sděleny na zkoušce
www.slavnostipetilisteruze.eu.
Upozorňujeme případné zájemce, že hlavní (tj. 26. května 2013).
u kostýmů z kostýmní rezervy v rámci výše
UPOZORNĚNÍ - termín pro zapůjčení
uvedené ceny nejsme schopni garantovat
požadavky na exkluzivní šlechtické kostýmy kostýmu a případného líčení, nebo kadeřnica na extrémní velikosti. Tyto kostýmy jsme kých úprav, bude dohodnut po zkoušce
v Městském divadle.
schopni zajistit pouze za plné půjčovné.
Za 27. ročník Slavností pětilisté růže Český
Casting pro obsazení rolí v historickém Krumlov
průvodu proběhne ve středu dne 24. dubna.
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Výsledky výzkumu kulturních služeb v Českém Krumlově
Text Ondřej Hubáček, Olga Kneiflová
Na základě smlouvy o spolupráci za účelem
řešení projektu mezi Městem Český Krumlov
a Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou
fakultou ze dne 17. 4. 2012, probíhá v Českém
Krumlově řešení projektu „Vytvoření a ověření
systému evaluace veřejných kulturních služeb.
Řešitelským pracovištěm projektu je Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie, poskytovatelem podpory je
Ministerstvo kultury České republiky.
Cílem je navrhnout a prakticky vyzkoušet
různé možnosti zjišťování a vyhodnocování
přínosů kultury rozvoji města a jeho obyvatelům. Ty by měly poskytnout vedení města
vodítko a nástroje pro rozhodování o podpoře
kulturních organizací a akcí.
V loňském roce proběhly v rámci projektu
výzkumy obyvatel, školní mládeže a organizací
i jednotlivých lidí působících aktivně v kultuře.
Výzkumy přinesly poznatky, s nimiž se mohli
zájemci seznámit na veřejné prezentaci
14. února.
Kulturní zařízení ve městě pokládají obyvatelé za celkově poměrně dobré, pouze menší
část je hodnotí spíše negativně. Za jednoznačně dostatečnou považují pouze nabídku
kulturních akcí pro návštěvníky města. Častějším návštěvám kulturních akcí brání lidem
(kromě obvykle uváděných nedostatku času,
rodinných povinnosti a financí) především
nedostatečná nebo nevyhovující nabídka.
Zlepšení nabídky by také, kromě snížení
vstupného, mohlo pomoci vyšší návštěvnosti.
Nevyhovující možnosti kulturního vyžití jsou
významným důvodem odstěhování obyvatel,
PLACENÁ INZERCE
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kteří nejsou plně rozhodnuti žít v Českém
Krumlově trvale. Prvořadými důvody pro
odstěhování, jsou spíše nedostatečná nabídka
vyhovující práce a bydlení. Avšak kulturní
vyžití, je spolu s možnostmi sportování,
vybaveností města obchody a službami na
dalším místě. Tyto důvody se vyskytují nejčastěji u lidí s vysokoškolským vzděláním.
Postojům obyvatel odpovídají názory lidí,
kteří ve městě působí aktivně v oblasti kultury.
Za klíčové problémy, které by se měly řešit,
považují odstranění nedostatků týkajících se
zařízení a jejich vybavení pro kulturní akce. Za
důležité považují také rozšíření nabídky pro
specifické skupiny (např. mládež, seniory nebo
handicapované). Navíc požadují zvýšení
atraktivity a zlepšení propagace kulturních
akcí pro obyvatele a posílení propagace
kultury v cestovním ruchu. Rovněž by se podle
nich měla zlepšit spolupráce a komunikace
mezi organizátory kulturních akcí ve městě.
Výsledky výzkumu byly mimo jiné využity
v návrhu prvních praktických kroků k zajištění
kvalitních kulturních služeb ve městě. Mezi
nimi jsou například: zpracování koncepce
rozvoje kultury a navázání grantového systému
podpory kulturních služeb na tuto koncepci,
pomoc při získávání grantů či dotací z jiných
než vlastních prostředků města, opatření
v oblasti propagace kultury nebo průběžné
sledování vývoje poptávky a hodnocení nabídky kulturních akcí ve městě. Součástí praktických opatření jsou také investiční akce. Aktuálně se jedná o revitalizaci kina Luna.
Na základě vyhodnocení průběhu a výsledků

realizace budou navržená opatření na konci
roku aktualizována a případně doplněna
o další. S tím, co se povedlo uskutečnit,
a s nově navrženými opatřeními budou obyvatelé Českého Krumlova seznámeni na veřejné
prezentaci v závěru letošního nebo začátkem
příštího roku.
Rada města Český Krumlov vzala zprávu
o výsledcích projektu „Vytvoření a ověření
systému evaluace veřejných kulturních služeb“
v roce 2012 na vědomí a schválila návrhy
opatření k podpoře veřejných kulturních
služeb na základě dosavadních výsledků
projektu. Dále uložila místostarostce Ing. Jitce
Zikmundové, MBA, postupovat podle návrhu
opatření a předložit radě města jako první
návrh zadání tvorby koncepce podpory
kultury ve městě včetně harmonogramu
a finančních potřeb.
„Výzkumy v oblasti kulturních služeb
probíhají v Českém Krumlově již od roku
1992 a jedná se tedy o unikátní a dlouhodobý
projekt. Jejich výsledky slouží jako podklady
pro zpracování strategických plánů a žádostí
o dotace. Výzkum veřejných kulturních služeb
v Českém Krumlově bude i nadále pokračovat
a výsledky budeme průběžně zveřejňovat na
webových stránkách města. Doporučuji
každému se s nimi seznámit a sledovat další
jeho etapy“, uvádí místostarostka města Jitka
Zikmundová
Úplnou zprávu o projektu, výsledcích
a navržených opatřeních naleznete na
webových stránkách města Český Krumlov ve
virtuálu Občan, sekci Zajímavosti.

www.ckrumlov.cz/obcan

Nejfotogeničtější festival roku proběhne v Českém Krumlově
To nejzajímavější ze světa fotografie představí Open – Air FOTO festival druhý červnový

víkend. Celé centrum města ožije fotografií.
Kromě přednášek, dílen, výstav, fototechniky,
soutěží a setkání s profesionály, se můžete těšit
na desítky (nejen) fotografických příležitostí.
Při procházce městem vás pobaví živé sochy,

streetoví umělci i sprejeři. Můžete si vyfotit
ohňovou show, jinde zase pohádkovou bytost,
kapelu či modelky.
Více informací se dozvíte v květnových
Novinách nebo na www.foto-festival.cz

Rallye se pojede
Poslední květnový víkend znovu zaburácí motory soutěžních speciálů na trati 41. Rallye Český Krumlov. Do podniku, který je součástí
Mezinárodního mistrovství ČR a Evropského poháru FIA v rallye a současně Mistrovství České republiky v rallye historických automobilů,
odstartuje z Jelení zahrady v Českém Krumlově i sedminásobný vítěz Roman Kresta se spolujezdcem Petrem Grossem, který znovu bude jedním
z největších adeptů na celkové vítězství.
Veškeré informace k 41. Rallye Český Krumlov naleznete na www.rallyekrumlov.cz.
PLACENÁ INZERCE

Tiráž
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