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Přání starosty města Český Krumlov

Foto Lubor Mrázek 

setkání vedení města s občany, na které vás 
tímto srdečně zvu. Rád zde vyslechnu vaše 
názory nejen k tomu, co bylo, ale především 
také k tomu co bude.
  Rok 2013 byl pro naše město rokem 
nabitým rozličnými událostmi. Za každou 
z nich se skrývají hodiny, dny, týdny i měsíce 
práce, a za kterou bych chtěl touto cestou 
poděkovat nejen zaměstnancům a funkcioná-
řům města, ale také všem dalším spolupra-
covníkům, neméně pak celému krizovému 
štábu a dobrovolníkům, kteří v plném nasaze-
ní pracovali během červnových povodní.
  V současném adventním čase vám, milí 
spoluobčané, přeji klidné prožití svátečního 
období a do nového roku převážně zdraví, 
spokojenost a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů.         Dalibor Carda, starosta města

     

nehrozí a že se cituji „doporučuje pokračovat 
v provádění všech příslušných opatření, aby se 
zabránilo ohrožení mimořádné hodnoty 
majetku.“ Téma otáčivého hlediště a jeho 
další existence tedy opět rozbouřilo vody 
nejen politické a práce na zachování „otáčka“ 
v Českém Krumlově se opět rozjely. Srpen byl 
měsícem komunikace. Zprovoznili jsme 
novou webovou aplikaci pro hlášení závad 
a nedostatků a zavedli SMS Infokanál, nový 
komunikační prostředek s vámi občany. 
Podzim byl pak ve znamení slavnostních 
událostí. Zakončili jsme úspěšnou zemskou 
výstavu, přivítali prezidenty České a Rakous-
ké republiky a setkali se také s našimi partner-
skými městy v Rakouském Vöcklabrucku.
   Za událostmi roku 2013 se společně ohléd-
neme ve čtvrtek 23. ledna 2014 při tradičním

         
      

Vážení spoluobčané,
konec roku je vždy časem bilancování, 
hodnocení a předsevzetí do roku nového. 
Proto mi dovolte, abych krátce shrnul, jaký 
byl rok 2013 pro Český Krumlov. Osobně 
bych ho nazval rokem bouřlivě veselým.
 V lednu jsme vášnivě debatovali nad protipo-
vodňovými opatřeními, abychom pak při 
červnové povodni ověřili, jak se ta doposud 
provedená osvědčila. V květnu jsme pak 
slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou 
synagogu a spolu s ní zahájili Zemskou výstavu. 
Přeshraniční projekt, který svým rozsahem a 
celkovou návštěvností předčil očekávání nejen 
nás organizátorů, ale i samotných  návštěvníků.  
V červenci jsme  pak obdrželi zprávu ze zasedá-
ní světového dědictví UNESCO, která 
potvrdila, že zápis na tzv. danger list nám 
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Úprava jezu Jelení lávka v Českém Krumlově
propusti, dále navazující pevné části jezu 
s   délkou koruny 8,64 metrů a pohyblivého 
jezového pole hrazeného ocelovým sektorem 
délky 40 metrů. Hrazená výška je 1,81 metru. 
Základní funkcí jezu je možnost vyhrazením 
jezu snížit hladinu v  nadjezí při průchodu 
povodní. Pohyblivý jezový uzávěr je svařen 
z  ocelových plechů, má tvar sektoru (válcové 
výseče) a je stejně jako pevná část jezu opláštěn 
dřevem. Pod ocelovou částí jezu je železobeto-
nová vana, tzv. tlačná komora. Pohyblivý jez je 
hydrostatický, to znamená, že je ovládán vodou. 
Vztyčení jezu se dosahuje tak, že je do tlačné 
komory pod sektorový uzávěr přiváděna potru-
bím voda z nadjezí, která během přibližně dvou 
hodin naplní tlačnou komoru, a tak nadlehčuje 
sektorový uzávěr, který se působením hydrosta-
tického tlaku zvedá plynule až do horní polohy, 
kdy se opře o krajní dorazy. V případě potřeby 
sklopení jezu (při hrozící povodni) obsluha 
uzavře přívod vody z nadjezí a naopak otevře 
odpadní potrubí a voda z tlačné komory začne 
vytékat do podjezí. Tím se sníží hydrostatický 
tlak pod jezovým uzávěrem a sektorový uzávěr 
vlastní hmotností vytlačuje vodu z  komory 
a postupně klesá až do dolní polohy, kdy se 
přelivná plocha sektoru dostane do úrovně dna. 
Sklápění jezu trvá o něco déle než jeho vztyče-
ní. Pro případ, že by bylo nutné vztyčit nebo 
sklopit jez rychleji, je strojovna jezu vybavena 
podpůrnými čerpadly.
  Při běžných průtocích bude pohyblivé jezové 
pole trvale vztyčeno v  horní poloze a jez se 
pohledově uplatní jako jez pevný. Pokud 

 

     

 

 

nastane povodňová situace a průtok vody 
v korytě Vltavy by začal způsobovat škody 
(přibližně při I. stupni povodňové aktivity), 
obsluha jezu odaretuje pohyblivé jezové pole 
a vypuštěním vody z tlačné komory jez sklopí 
do úrovně dna. Tím se ve srovnání s původním 
stavem zvýší průtočná kapacita jezu o otvor 
šířky 40 metrů a výšky 1,8 metru. V důsledku 
toho poklesne při povodni hladina v  nadjezí 
o více než 60 centimetrů oproti původnímu 
stavu (při srovnatelné hodnotě průtoku) 
a zvýší se protipovodňová ochrana zástavby 
nad jezem.
   Jezová propust při levém břehu je vybavena 
ve dně plastovými kartáči, které tvoří přepážky 
zpomalující průtok vody a umožňující migraci 
ryb proti proudu. Zároveň jsou dostatečně 
pružné, takže netvoří překážku turistickým 
plavidlům splouvajícím Vltavu. Při levém 
břehu je vytvořen souvislý chodník navazující 
na plovoucí molo v  nadjezí, který umožní 
vodákům bezpečně zastavit před propustí 
a provést obhlídku propusti před jejím 
splutím, případně přenést loď přes profil jezu 
při levém břehu.
  Po dokončení stavby jezu budou provedená 
opatření (úprava koryta nad a pod jezem, 
úprava jezu) ve svém souhrnu zajišťovat 
protipovodňovou ochranu intravilánu České-
ho Krumlova přibližně na pětiletou povodeň 
(Q5). Od záměru realizovat další dvě etapy 
PPO, po jejichž dokončení by bylo město 
Český Krumlov chráněno na tzv. stoletou 
vodu (Q100) městská samospráva ustoupila.

 

   V prosinci 2013 bude dokončena a uvedena 
do provozu nová konstrukce jezu Jelení lávka 
v Českém Krumlově.
  Stavba byla realizována jako jedna z  etap 
komplexu protipovodňových opatření, který 
měl chránit město Český Krumlov před 
stoletými povodněmi. Dvě etapy spočívající 
v úpravě koryta Vltavy nad a pod jezem Jelení 
lávka byly realizovány v  letech 2008-2010, 
následně byla provedena právě dokončovaná 
úprava vlastního jezu Jelení lávka. Stavba byla 
zahájena v  lednu 2012, původně měla být 
dokončena v březnu 2013. Z důvodu nutných 
změn v  založení jezu a následků povodně 
v  červnu 2013 byl termín dokončení díla 
prodloužen do konce roku 2013. Zhotovite-
lem stavby je firma Zvánovec a.s. z Českých 
Budějovic. Celkové náklady na realizaci 
úpravy jezu Jelení lávka činí přibližně 48,2 mil. 
Kč. Z toho 45,5 mil. Kč je hrazeno z dotace 
poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR, 
program Podpora prevence před povodněmi 
II, a 2,7 mil. Kč vynakládá Povodí Vltavy 
z  vlastních zdrojů. Město Český Krumlov se 
na stavebních nákladech finančně nepodílí. 
   Původní pevný jez způsoboval při zvýšených 
průtocích ve Vltavě značné vzdutí hladiny 
v nadjezí  a v  důsledku toho byly zatápěny 
nemovitosti nad jezem již při průtocích cca 90 
m3/s, což odpovídá přibližně jednoleté povod-
ni. Proto byl pevný jez zbourán a na jeho místě 
vystavěn jez nový, pohyblivý. Skládá se z jezové 
propusti při levém břehu, která plní funkci 
kartáčového rybího přechodu a sportovní 
 

 
  

 

  

 

Text Martin Poláček

Příčný řez sektoru v horní poloze Sektor v horní poloze Sektor v dolní poloze

Pozvánka na setkání občanů 
s vedením města

Aplikace Závady 
a nedostatky 
- postřehy občanů města Český 
Krumlov získala zvláštní ocenění 
v soutěži The Best 2013, kterou již 
osmým rokem vyhlásil magazín 
Egovernment.
Aplikaci naleznete na 
www.ckrumlov.cz/zavady

 

    

Zajímá vás, co se děje v Českém Krumlově a co se chystá 
v následujících letech? Chcete představitelům města sdělit své 
názory nebo máte dotazy, jež byste jim rádi položili? Máte opět 
příležitost. Vedení města Český Krumlov zve veřejnost na 
setkání, které se bude konat dne 23. ledna 2014 od 18 hodin 
v Divadelním klubu Ántré v Městském divadle. 

 

    



3

www.ckrumlov.cz/obcan

   
 
     

 

  

  

 

  

 

práci s partnerskými a spřátelenými městy. 
Důležitá je také spolupráce s partnery města. 
Referent vnějších vztahů připravuje každoroč-
ně Nabídku partnerství města Český Krumlov,  
na jejímž základě jsou uzavírány smlouvy 
o reklamě v rámci Českokrumlovských 
slavností a dalších kulturních akcích pořáda-
ných městem. Příjmy z reklamy pomáhají tyto 
akce spolufinancovat a tím zvyšovat jejich 
kvalitu. Podmínkou na této pracovní pozici je 
aktivní komunikace v cizích jazycích. Ta je 
využívána mj. pro překlady a tlumočení pro 
potřeby vedení města. Referent vnějších 
vztahů je zároveň administrátorem grantové-
ho Programu podpory zahraniční spolupráce, 
který podporuje přeshraniční kontakty 
místních škol a kulturních subjektů.
Úsek organizační
  Práci v tomto úseku vykonává sekretariát 
starosty (v současnosti Petra Kopečná a Jana 
Soudková). Sekretariát obstarává záležitosti 
spojené s úřední činností starosty a místosta-
rostů. Organizuje a zajišťuje schůzky a jedná-
ní, eviduje korespondenci a zajišťuje její 
vyřízení, zpracovává podklady pro jednání 
vedení města, řeší podněty občanů adresované 
vedení města. Důležitá část pracovní činnosti 
souvisí s přípravou jednání rady a zastupitel- 
 

 

    

stva města. Pracovnice se účastní všech jednání 
RM a ZM, z nichž pořizují zápis a archivují 
originály materiálů. Dále vedou dokumentaci 
o konání valných hromad společností založených 
městem a o práci výborů a komisí RM a ZM.
Úsek kultury
  Práci na tomto úseku zajišťuje referent kultury 
(v současnosti Filip Putschögl, zároveň pověřen 
vedením oddělení). Spolupracuje na organizaci 
kulturních akcí pořádaných městem. Udržuje 
kontakt se všemi kulturními zařízeními ve 
městě, pomáhá s koordinací a propagací kultur-
ních akcí. Komplexně zajišťuje agendu finanč-
ních příspěvků a grantů z rozpočtu města 
v oblasti kultury. Referent kultury také zajišťuje 
výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkové 
organizaci města Městská knihovna v Českém 
Krumlově a spolupracuje se společností 
založenou městem Městské divadlo Český 
Krumlov. Připravuje a zpracovává podklady 
pro jednání Kulturní komise rady města 
a spravuje agentu související s udílením Ceny 
města Český Krumlov.
   Kontaktní údaje, další informace a dokumen-
ty spojené s činností oddělení kancelář staros-
ty můžete najít na webových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/obcan  v sekci Městský 
úřad/Odbory a oddělení.

 

  Kancelář starosty není pouze označením 
místa, kde sídlí čelní představitel města, ale 
stejný název nese i samostatné oddělení 
městského úřadu. Toto oddělení vykonává 
zejména úkoly související s pracovní agendou 
starosty a místostarostů, plní však i řadu 
dalších funkcí na úseku vnějších vztahů, úseku 
organizační a úseku kultury.
Úsek vnějších vztahů
    Práci na tomto úseku zajišťují dva pracovní-
ci: referent vnějších vztahů a referent PR 
neboli tiskový mluvčí.
    Tiskový mluvčí (v současnosti Olga Kneif-
lová) má na starosti komunikaci města 
s veřejností a partnery a organizuje spolupráci 
s médii. Informuje o činnosti města, městské-
ho úřadu, rady a zastupitelstva města. Využívá 
k tomu zejména webové stránky města 
www.ckrumlov.cz/obcan, které spravuje 
a z pozice odpovědného redaktora také 
Noviny města Český Krumlov. Stále využíva-
nějším komunikačním prostředkem je 
facebookový profil města, o jehož správu se 
dělí s Destinačním managenementem města. 
  Referent vnějších vztahů (v současnosti 
Lucie Klenerová) spravuje agendu související 
s členstvím města ve sdruženích měst a obcí 
i v zahraničních sdruženích a organizuje spolu
 

  

 

Seriál o odborech a odděleních MěÚ Český Krumlov 
- Oddělení kancelář starosty
Text Filip Putschögl

  Doprovodný program, který probíhá od 
16.00 do 18.30 hodin bude jako již tradičně 
zdarma a nabídne účastníkům otevřené 
prostory pro hry a vzdělávání - tvůrčí dílny pro 
děti a dospělé, dílny o české a mezikulturní 
slovesnosti, ochutnávky kvalitních čínských 
a světových čajů, novinky přírodních biopro-
duktů. Návštěvníci také mohou zdarma využít 
festivalovou poradnu lékařů čínské medicíny 
přímo na místě.  
   V roce 2014 slaví festival Songfest.cz kulaté 
jubileum jednoho dvanáctiletého cyklu 
čínského zvěrokruhu. Pražané budou po 
dvanácti letech podruhé hudebně vítat Rok 
koně. Jedná se také o 7. ročník festivalu. Po 
Hradci Králové, Plzni, Písku, Českých 
Budějovicích a Českém Krumlově, festival 
dále pokračuje do Kroměříže, Brna a Znojma. 

 

 
  

 

  

 

První den roku koně 2014 bude 31. ledna 
2014. Rok 2014 je ve znamení „dřevěného 
koně“. 
Lidé ve znamení koně se narodili v roce 2002, 
1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 
1906. Nezapomeňte si pořídit něco červeného, 
pro štěstí. 

Vstupné:
Vstupné na místě 260,- Kč / vstupné 
v předprodeji 220,- Kč / slevy pro seniory 
a studenty v předprodeji
Doprovodný program od 16.00 do 18.30 
hodin - vstup zdarma 
Předprodej vstupenek byl zahájen 15. 11. 2013
Prodej a předprodej vstupenek v  obvyklých 
předprodejích v Českém Krumlově a Českých 
Budějovicích.

 

  Songfest.cz 2014 bude slavit čínský Nový 
rok - rok koně v Městském divadle Český 
Krumlov. 

  Festival tradičně moderuje Jaroslav Dušek, 
duchovní otec festivalu. Hlavní program - 
Koncert roku koně začne v  19.00 hodin. 
Hlavními protagonisty budou čínská zpěvačka 
Feng-yűn Song a její Trio PUO, exkluzivně 
hostuje špička české a světové hudební scény, 
zpěvačka a houslistka Iva Bittová, vystoupí 
také hosté z daleké Asie, představitelé tradič-
ního umění z Číny a další umělci. 

Songfest.cz 2014 - Vítání roku koně - pátek 1. 2. 2014
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Festival vína si podmanil Český Krumlov

  Za žetony prodávané za symbolickou pětiko-
runu bylo možné naplnit chuťové pohárky do 
sytosti a naučit se vnímat rozdíly mezi jednot-
livými druhy vín, přičemž výrobci o lahodném 
moku se zájemci rádi a ochotně diskutovali. 
Své poznatky návštěvníci pečlivě zapisovali do 
katalogu vín, jehož součástí byl i hlasovací 
lístek o nejlepší víno degustačního večera. 
V bílých vínech zvítězil Lahofer Dobšice 
s ryzlinkem rýnským 2011, který zároveň letos 
v září vyhrál největší odbornou soutěž České 
republiky ve Valticích a získal titul Král vín 
 
 

 

 

     

 

 

2013. „Návštěvníci prokázali velkou odbornou 
zdatnost a shodli se s odborníky,“ upozornil 
Fučík.
   Festival vína pokračoval až do konce listopa-
du a většina programů byla beznadějně vypro-
daná. Na Zahradní slavnost vína se ale bude 
dlouho vzpomínat a lze očekávat, že se dočká 
příští rok opakování, tentokrát už potřetí.
„Těšíme se, že se postupně stane hezkou tradicí 
uplatnitelnou i v cestovním ruchu, protože 
listopad je obdobím, kdy ve většině míst nabíd-
ka akcí nebývá tak široká. Věříme, že festival se 
stane důvodem, proč do Krumlova přijet 
zrovna v tuto dobu. Vznikl jako příjemná 
sousedská akce i jako příležitost propagovat 
místní gastronomii, která je v našem kraji 
významným odvětvím,“ shrnul ředitel 
Českokrumlovského rozvojového fondu 
Miroslav Reitinger.

  Také starosta Dalibor Carda měl podobný 
pocit, že akce je tak povedená hlavně díky 
tomu, že pořadatelé dělají to, co je baví. 
Připomněl, že na začátku byl kontakt s 
Mikulovem a pak dva roky příprav, které se 
nyní úročí. „Viděl jsem dnes ve městě spoustu 
lidí, což se v listopadu nestává. Je to nádhera a 
myslím, že tady vzniká tradice, která se lidem 
bude hodně líbit,“ věří starosta.
Fotoreportáže z celého festivalu naleznete na 
www.festivalvina.ckrumlov.cz v sekci galerie.

 

   Festival vína si podmanil Český Krumlov, 
což dokázala i Zahradní slavnost vína, kde 
počet účastníků překonal veškerá očekávání. 
Přišlo jich přes 750. Nebylo divu – ukázky 
toho nejlepšího ze svých vinoték přivezli do 
Českého Krumlova vinaři z Moravy, Němec-
ka, Rakouska, Maďarska a Itálie. „Nebylo 
snadné získat pro tuto akci tolik vinařů, protože 
v listopadu mají spoustu práce,“ podotkl Pavel 
Fučík ze Sdružení cestovního ruchu,  které 
akci uspořádalo ve spolupráci s Českokrum-
lovským rozvojovým fondem. 

 
 

 
  

 

  

 

Text Eliška Koričarová 
Foto Martin Tůma, Jan Schinko
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Labutí píseň zakončila Zemskou výstavu v Českém Krumlově
symbolicky ladil s  atmosférou Svátku zesnu-
lých a také se slavnostním zakončením 
Zemské výstavy 2013, jemuž byl věnován. 
Expozice Zemské výstavy 2013 v Bad Leon-
feldenu, Českém Krumlově, Freistadtu 
a Vyšším Brodě přivítaly poslední návštěvní-
ky o den později, 3. 11. 2013. Celkem jich 
bylo téměř 300 tisíc.

 Úspěšný výstavní projekt zhodnotil 
v úvodním projevu hornorakouský hejtman 

 

     

 

 

Josef Pühringer. “Spolupráce obou soused-
ních regionů byla Zemskou výstavou  posu-
nuta opět o úroveň výše a rozhodně neskočí 
s ukončením výstavy. Navázat můžeme už 
příští rok, kdy si společně připomeneme 25. 
výročí pádu železné opony,” sdělil Josef 
Pühringer. Starosta města Český Krumlov 
Dalibor Carda poděkoval za spolupráci všem 
účastníkům projektu. “Pro Český Krumlov 
bylo konání Zemské výstavy svátkem 
a zároveň skvělým startem pro zrekonstruo-
vanou synagogu, která se jako jedno z výstav-
ních míst dostala do širšího povědomí,” 
doplnil Dalibor Carda, který byl členem 
rozšířené řídící skupiny Zemské výstavy.  
  
  Koncert měl i benefiční úlohu. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného byl věnován 
Základní umělecké škole v Českém Krumlo-
vě na podporu otevřené přátelské spolupráce 
v oblasti uměleckého vzdělávání v česko-ra-
kouském příhraničí. Částka ve výši 9.474 Kč 
byla předána 23. listopadu při oslavě 50. 
výročí výtvarného oboru ZUŠ. “Jsem ráda, že 
můžeme takto symbolicky předat poselství 
Zemské výstavy o přeshraniční spolupráci 
mladým tvořivým lidem,” řekla zastupitelka 
Jitka Zikmundová při předání šeku.

NorwaldKammerorchester, Smyčcový orchestr 
Český Krumlov, NnoweldKammerchor, dirigent 
Thomas Eckerstorfer a sólisté

 

  V sobotu 2. listopadu se v Městském divadle 
Český Krumlov uskutečnilo velkolepé 
hudební matiné s názvem Labutí píseň. 
Koncert spojil dohromady hudebníky Smyč-
cového orchestru Český Krumlov a hornora-
kouského NorwaldKammerorchester. Spolu 
se sborem a sólisty vytvořili dohromady 
téměř devadesáti členné hudební těleso. Za 
řízení dirigenta Thomase Eckerstorfera 
zazněly v komponovaném pásmu poslední 
díla velkých mistrů klasické hudby. Repertoár 
 
 

 
  

 

  

 

Text, foto Filip Putschögl

50. výročí výtvarného oboru Základní umělecké školy 
v Českém Krumlově

v Kostelní ulici se obor přestěhoval v roce 
1987. 
  Sborník dále představuje současné i bývalé 
pedagogy a prostřednictvím autoportrétů také 
všechny současné žáky. Své vzpomínky 
a gratulace do sborníku připojili mj. herec Jan 
Pejchal, ředitelka okresního archivu Jolande 
Minářová, bývalý profesor gymnázia a žák 
prvního - zakládajícího ročníku výtvarného 
oboru Václav Dolanský nebo malíř Josef  
Palouda, autor šablonových výmaleb Musea 
Fotoateliér Seidel a českokrumloské synagogy.
    Jménem města Český Krumlov blahopřála 
k výročí zastupitelka Jitka Zikmundová. Jako 
dárek předala výtěžek koncertu Labutí píseň, 
který se uskutečnil o tři týdny dříve u příleži-
tosti zakončení Zemské výstavy 2013.

 

     

 

 

 
  Výtvarný obor Základní umělecké školy 
v Českém Krumlově oslavil 50. výročí založe-
ní. S sobotu 23. listopadu se v Kině Luna sešli 
k oslavě současní i bývalí žáci a pedagogové. 
Vzpomínalo se na zakladatele sochaře 
Stanislava Zadražila a malíře Leo Rosína. 
Návštěvníci, kteří zaplnili hlediště kina shlédli 
také filmový dokument sestavený z videozá-
znamů a fotografií pořízených v průběhu celé 
historie výtvarného oboru.  
  Současní pedagogové Jana Holcová, Dita 
Průchová a Marek Borsányi představili 
a rozdali přítomným sborník “Za zdí, pod 
střechou”, který mapuje historii výtvarky od 
začátků v roce 1963. Tehdy malí výtvarníci 
našli přístřeší v polorozpadlém areálu kláštera, 
na který však často vzpomínají jako inspirativ-
ní “výtvarné” prostředí. Na své současné místo 
 

 
  

 

  

 

Text, foto Filip Putschögl

Ředitelka ZUŠ Alena Švepešová a zastupitelka Jitka Zikmundová při předání symbolického šeku.
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Vánoční stromy Bedřicha Navrátila

PLACENÁ INZERCE

hledat další. Nezapomenu ještě na několik 
dalších epizod, kdy jsme si např. na Pasovar-
ských loukách pokáceli strom určený pro 
českokrumlovské náměstí asi týden dopředu 
a když jsme pro něj přijeli, zjistili jsme, že 
v  okolí měli myslivci hon a ze stromu si 
nalámali větve na ohraničení výřadu. To bylo 
nemilé překvapení, když jsme pak museli 
nahonem shánět nový. Nebo jindy jsme strom 
pokáceli tak, že mírně zasahoval do lesní cesty. 
Jeden z našich lesníků se jej snažil mírně 
odsunout na stranu, aby jej neponičila 
přepravní souprava, která pro něj právě 
přijížděla. Proto jej chytil za špičku, ale 
manipuloval s ní tak nešťastně, že mu k jeho 
i naší hrůze, zůstala zlomená v ruce. Další rok 
při kácení prohlásil, že se jej nebude raději ani 
dotýkat.  Jo, vánoční strom pro Český Krum-
lov bývá pro mne vždy adrenalinová záležitost. 
  A přitom ono samotné kácení není jediným 
adrenalinem při této činnosti. Dalším úskalím 
je průjezd přes most v  Horní ulici. Tam to 
bývá často veselé. Jednou jsme zde strávili

     

 

 

nejméně hodinu rozmanitou činností, 
abychom dopravili strom v pořádku. Zmiňo-
vaná hodina sestávala z mého spílání památ-
kářům, bušení kalačem do „zamrzlého“ 
patníku, velkorysého a nápady sršícího jednání 
řidiče odvozní soupravy, který tu popojel 
dopředu, tu zase cuknul dozadu a snahy řidiče 
vysokozdvižné plošiny, který se pomocí 
vysunování hydraulických nohou snažil, 
posunout neposlušný přívěs se stromem o pár 
centimetrů k divadlu. Celou kulisu dokreslo-
valy smutné poznámky přihlížejících kolem-
jdoucích, kteří litovali, že s tím pěkným 
stromem neprojedeme a také blesky fotoapa-
rátů, v  Krumlově všudy přítomných, turistů. 
Docela by mě zajímalo, kdo dává „echo“ těm 
turistům z Japonska, Koreje, Číny a já nevím 
odkud ještě, kteří si nás každoročně natáčejí 
a fotí při dopravování a stavění stromu na 
náměstí. Je docela možné, že se zásluhou  
nejmodernější přenosové techniky, dostáváme 
do ranních zpráv jejich televizních stanic na 
opačném konci světa. 
 

     

 

 

  Pan Bedřich Navrátil je ředitelem Lesů 
města Český Krumlov s.r.o. už drahno let a má 
ve své paměti tedy nejeden vánoční městský 
strom. O tom, že to s nimi nebývá vždy jedno-
duché se, dočtete v následujícím článku.

    Každý rok po mě loudí tisková mluvčí města 
i další zvědavci informace o tom letošním 
městském vánočním stromu. Nejraději by 
chtěli znát celé jeho letité curriculum vitae 
včetně informací, jak se mu v  dané lokalitě 
rostlo, zda ho někdo někdy objal či zda pod 
ním rostly v  létě hřiby. U vánočních stromů 
však nebývá tak jednoduché vypovědět celý 
jich životopis. 
    A bude opravdu vybraný, vyvolený strom ten 
letošní vánoční? Nejednou se stalo, že prve 
vybraný strom pro ozdobu krumlovského 
náměstí musel být na poslední chvíli vyměněn 
za jiný. Jednou se dokonce stalo, že jsme 
museli porazit hned tři stromy, než jsme 
získali ten pravý. Ty první dva se nám k naší  
smůle při kácení zlomily a tak nezbylo než

 

 
  

 

  

 

Text Bedřich Navrátil, Olga Kneiflová

Inzerujte svou firmu, událost, kulturní či 
jinou aktivitu v Novinách města

Každý měsíc 6 100 ks výtisků do domácností 
v Českém Krumově
Pravidla a ceník naleznete na 
www.ckrumlov.cz/noviny

Přednost mají inzerenti z Českokrumlovska.

 

 
  

 

  

 

Noviny
ročník 11/červen 2013/zdarma

www.ckrumlov.cz/obcan 

Slavnosti pětilisté růže  v roce 2013 aneb už 760 let se píše o Krumlově

strana 3strana 2 strana 4
Seriál o odborech 
a odděleních - 
Odbor stavební úřad

Projekty podpořené 

města

Ohlédnutí 
za zahájením 
Zemské výstavy
 

Program jednání zastupitelstva

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro 

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo 

Foto Libor Sváček 

®

   Ve dnech 21. - 23. června se Český Krum-
lov stane již po sedmadvacáté dějištěm 
rytířských soubojů a velkolepých historic-
kých průvodů, velkým pódiem pro pouliční 
divadla, dobový tanec a hudební produkce, či 

-
cího se z Polska, kde obdržel nabídku 

před 440 lety, se tato událost zapsala do 
historie Rožmberků, a tím i do historie 
Krumlova, sídelního města tohoto starobylé- 

 
   

ho českého rodu. První historický zápis 

druhým tématem a historickou připomín-
-

lovských slavností. Během programu se 
uskuteční téměř 150 vystoupení na devíti 
scénách a projdou průvody o 700 kostýmo-
vaných účastnících. Chybět nebude ani 
tradiční historický jarmark, který přivítá 
návštěvníky na I. zámeckém nádvoří. 

-
ní na trhu na náměstí Svornosti a v Široké 
ulici. Také českokrumlovské restaurace  

         
      

a hospůdky budou pro své návštěvníky po celý 

červnový víkend trochu historie, nechme 
starosti 21. století doma a vraťme se společně 
o pár set let zpět, kdy se řemesla předávala 

-

užívala života při lovech zvěře, rytířských 
turnajích a bohatých hostinách. Více 
informací o programu a historii slavností 
naleznete na o�ciálních stránkách akce 
www.slavnostipetilisteruze.eu.
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Městský úřad Český Krumlov informuje občany, že ve dnech 23. a 27. prosince 2013 budou veškeré jeho oddělení a odbory zcela uzavřeny. 
V provozu bude pouze pokladna, a to dne 23. prosince do 15 hodin.
Pondělí 30. prosince je běžným úředním dnem a v úterý 31. prosince 2013 jsou úřední hodiny podatelny a pokladny zkráceny do 12,00 hod.
Děkujeme všem občanům za pochopení a prosíme, aby s vyřízením svých případných záležitostí nečekali až na konec roku.

  

 

  

 

Provoz městského úřadu mezi svátky 

Během vánočních svátků bude v Českém Krumlově otevřena Mateřská škola Za Soudem 344 a to od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014. Ledno-
vé zápisy do prvních tříd základních škol v Českém Krumlově budou probíhat na všech základních školách ve městě dne 17. ledna 2014 od 13 
do 17 hodin.
Zápisy do mateřských škol se budou konat dne 10. března 2014 od 8 do 16 hodin.

  

 

  

 

Upozornění Odboru školství, sportu a mládeže 

Prodej vánočních stromků bude probíhat od 15. do 22. prosince 2013 
v areálu Služeb města Český Krumlov s.r.o.  

Prodejní doba
15. prosince 2013 10 - 16 hodin
16. - 20. prosince 2013 13 - 16 hodin 
21. prosince 2013 10 -16 hodin 
22. prosince 2013 10 - 14 hodin

  

 

  

 

Prodej Vánočních stromků 
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Poděkování 
Město Český Krumlov děkuje tímto rodině Rajských z Českého Krumlova za věnování 
vánočního stromu a Českému svazu žen za pomoc při tvorbě vánočních ozdob na výzdobu města.

  

 

  

 

krumlovských
pohádek

w w w.v ydavatelstvimcu .cz

napsal Libor Frýba
ilustroval Ivan Straka

+ omalovánky

   Najdete zde kompletní archiv pořadů, dokumenty z nejzajímavějších akcí 
v průběhu celého roku a nyní v prosinci reportáže z adventu.

CKTV  vaše domácí televize!

  

 

  

 

   Už od února má Český Krumlov svoji televizi. Na 
novinky a zajímavosti z města i regionu se můžete 
každý týden podívat ńa dvou televizních stanicích TV 
Pohoda Relax a Regionální TV, nebo na internetu na 
oficiálních stránkách televize: www.cktv.cz. Dále 
také na oficiálních stránkách města, na facebooku 
nebo kanálu youtube.

  

 

  

 



Novoroční koncert komorní hudby
4. 1. 2014 sobota, 18.00 hod. Vlašský Dvůr, Dlouhá 32
DUODAM - Klára Ferenczi - kytara, Šárka Havlíková - flétna
Program: Bach, Mozart, Loeillet, Pepusch, Giuliani i populární skladby na závěr. 
vstupné dobrovolné
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