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Kulturní sezóna v Českém Krumlově

Foto Lubor Mrázek
Text Olga Kneiflová
V neděli 30. března se mění zimní čas na
letní. Vstávat tedy budeme o hodinu dříve
a zase nám bude nějakou chvilku trvat, než si
na to zvykneme. Ještě více nás přemůže jarní
únava a budeme hledat všemožné povzbuzovače energie a nálady. Některé z nich vám
nabízíme v následujících řádcích a věříme, že
si vyberete.
Český Krumlov je tradičně plný kulturních
a jiných společenských událostí, a to nejen na
jaře. Jen pár týdnů bude od sebe dělit dva
velké a lákavé koncerty. Dan Bárta vystoupí
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v dubnu v Městském divadle a Lucie Bílá
v květnu v zámecké Jízdárně. Vstupenky na
oba koncerty je možné zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo je můžete
vyhrát také v tomto čísle Novin města.
Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního
pondělí nabídnou trhovci a řemeslníci
stylové výrobky na tradičním Velikonočním
trhu na náměstí Svornosti. Jarní slavnost
Kouzelný Krumlov rozvíří čarodějnický rej,
stavění májky či lampionový průvod. Letošní
novinkou této slavnosti bude Studentský
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Rallye Český Krumlov
Nový územní plán Český Krumlov
se pojede již
Českého Krumlova získal v Berlíně
cenu za třetí meandr na začátku května

www.ckrumlov.cz/obcan

majáles pořádaný Gymnáziem Český
Krumlov. Volně přístupné výstavy a expozice
v rámci Májového dne otevřených muzeí
a galerií budete pak moci navštívit v první
májový den. Následující víkend pak bude
patřit rychlým vozům novým i historickým.
Město a jeho okolí se stane dějištěm již 42.
ročníku Rallye Krumlov.
Věříme tedy, že alespoň jedna ze zmiňovaných událostí vám vlije tu správně tepající
krev do žil a všemožné krabičky s chemickými bobulkami nebudete potřebovat.

Program jednání zastupitelstva
čtvrtek 24. dubna 2014 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Město Český Krumlov získalo finanční prostředky na podporu
standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Text Štěpánka Kučerová
Město Český Krumlov uspělo ve výběrovém
procesu žádostí o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
na realizaci grantového projektu „Podpora
standardizace OSPOD ORP Český Krumlov“
a získalo finanční podporu ve výši
1.863.993,80 Kč. Realizace projektu bude
probíhat v období 1. 2. 2014 – 30. 6. 2015.
Projekt je zaměřen na podporu procesu
standardizace orgánu sociálně-právní ochrany
dětí obce s rozšířenou působností Český
Krumlov, tedy konkrétně oddělení sociálně-právní ochrany dětí pod Odborem školství,

sportu a mládeže Městského úřadu v Českém
Krumlově. Cíl projektu bude dosažen
prostřednictvím
realizace
následujících
klíčových aktivit:
- posílení personálního zajištění OSPOD
s ohledem na prostorové možnosti úřadu:
v rámci projektu byli přijati 2 noví sociální
pracovníci
pro
výkon
SPOD,
- zajištění adekvátního materiálního

a technického vybavení nových pracovníků
orgánu SPOD,
- vytvoření vhodných podmínek pro práci
s klienty,
- zpracování vnitřních pravidel pro výkon
SPOD (standardy kvality OSPOD).
Více informací o projektu najdete na oficiálních
stránkách města: www.ckrumlov.cz/obcan
v záložce Projekty města).

Nový územní plán Českého Krumlova
- doplňující průzkumy a rozbory
Text Jana Hermanová
Současný územní plán Českého Krumlova
platí již 8 let (od dubna roku 2006). Pro
územní plán to není tak dlouhá doba, nicméně
mezitím se změnily nejenom krajské a celorepublikové územně plánovací dokumenty, ale
především začal od 1. 1. 2007 platit nový
stavební zákon. Ten všem obcím v České
republice stanovuje povinnost uvést do konce
roku 2020 své územní plány do souladu
s tímto stavebním zákonem. Proto zastupitelé
města již v létě roku 2012 rozhodli, že bude
pro Český Krumlov pořízen nový územní
plán.
Nyní probíhá první fáze procesu, na jehož
konci bude vydán nový územní plán Českého Krumlova. Tato první fáze se nazývá
"Doplňující průzkumy a rozbory". Jejich
cílem je seznámení se s územím města
a požadavky těch, kdo jej užívají, seznámení
se s existujícími investičními záměry na
území města, shromáždění a analýza všech
dostupných informací o území města,
zjištění a analýza závad a střetů zájmů na
území města, shromáždění informací

o právních předpisech dotýkajících se
území města atd.

Prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu
je řečeno, že jsou "Doplňující průzkumy
a rozbory" jedním z podkladů pro zpracování
Kromě textové části tvoří "Doplňující územního plánu, nepředpokládá se ale jejich
průzkumy a rozbory" také grafická část, uveřejňování ani jakékoli projednávání.
obsahující několik výkresů. Již názvy těchto
výkresů mohou napovídat, jaký je jejich obsah.
V Českém Krumlově ale chceme, aby se
Ve výkresu limitů jsou mimo jiné vyznačeny každý mohl s tímto podkladem pro nový
plochy, v nichž existují závazné podmínky pro územní plán města seznámit, aby se mohl ptát
realizaci budoucích záměrů. Takovými na to, co mu není jasné nebo upozornit na
plochami jsou např. památkově chráněná nepřesnosti či chybějící údaje, které v něm
území, přírodně chráněná území, poddolovaná najde. Všemi takto vzniklými podněty se
území, ochranná pásma komunikací, ochranná bude pořizovatel územního plánu zabývat
pásma technické infrastruktury atd. Problé- a budou využity pro případné úpravy či
mový výkres zobrazuje území města s vyzna- doplnění "Doplňujících průzkumů a rozbočením míst, v nichž například existují navzá- rů". K tomuto účelu se na městském úřadě
jem protichůdné limity a záměry nebo kde připravuje internetová aplikace, která umožní
existují záměry obtížně slučitelné s vlastnost- nejenom prohlížení textu a výkresů "Doplňumi území (např. záměry staveb v pravidelně jících průzkumů a rozborů", ale také komunizaplavovaných územích). Další výkresy zobra- kaci ohledně tohoto podkladového dokumenzují strukturu osídlení území města, jeho tu mezi městským úřadem a veřejností.
urbanistickou koncepci, stávající způsob Spuštění aplikace, tj. uveřejnění "Doplňujívyužití. Součástí "Doplňujících průzkumů cích průzkumů a rozborů" pro nový územní
a rozborů" bývá také fotodokumentace, různá plán města, se předpokládá v nejbližších
schémata a grafy.
týdnech.

Krumlovia: Pozvánka na setkání s veřejností
Ve středu 2. dubna 2014 od 19 hodin se uskuteční v sále krumlovské ZUŠ v 1. patře setkání s veřejností na téma "Vize vzdělávacího městečka
Krumlovia ve Vyšném". Přijďte se informovat, ptát se, navrhovat řešení či s námi řešení hledat. Více informací naleznete na stránkách
www.krumlovia.eu.
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www.ckrumlov.cz/obcan

Českokrumlovský rozvojový fond v roce 2014
Text Miroslav Reitinger

Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF),
obchodní společnost ve vlastnictví města,
vstoupil do nového roku z poměrně velmi
dobré startovací pozice. Přispěly k tomu
nemalou měrou velmi příznivé výsledky roku
předchozího, kdy se podařilo zejména zdárně
dokončit jeden z nejvýznamnějších firemních
projektů posledních let, rekonstrukci českokrumlovské synagogy, a otevřít ji po mnoha
desítkách let veřejnosti v rámci Zemské
výstavy. Tento projekt byl společně s o rok
dříve realizovanou rekonstrukcí tzv. Schieleho
ateliéru financován z více než 90 % ze strukturálních fondů Evropské unie. Z předběžných
hospodářských výsledků vyplývá, že tržby
společnosti dosáhly za uplynulý rok rekordní
částky 46,5 mil. Kč, zisk před zdaněním pak
zhruba 4,4 mil. Kč.
Klíčovým projektem letošního roku bude
Rekonstrukce autobusového nádraží. Akce
řadu let odkládaná. Po té, co ztroskotal poslední záměr zrekonstruovat autobusové nádraží
z peněz soukromého investora, rozhodla na
počátku března rada města ve funkci valné
hromady ČKRF o tom, že modernizaci provede fond, který si nádraží dlouhodobě pronajme. Stalo se tak na základě konsenzuálního
doporučení únorového zasedání městského
zastupitelstva. Cílem projektu je komplexní
modernizace autobusového nádraží, vybudování kapacitně odpovídajícího dopravního
terminálu s nabídkou obvyklých doprovodných služeb a zázemí jak pro cestující, tak pro
dopravce. Záměr vychází z již zpracované,
projednané a schválené projektové dokumentace, na kterou byl vydán souhlas s umístěním
stavby (kromě nádražní budovy). Tu pro město
Český Krumlov v letech 2009-10 zpracoval
českobudějovický ATELIER 8000. V prvé
etapě bude realizován autobusový terminál
s pravděpodobnou kapacitou 2 - 3 výstupních
stání, 9 - 12 nástupních míst a s rezervním
stáním pro odstavení 2 - 3 autobusů. Pro
dopravní obslužnost celého komplexu bude
následně vybudováno parkoviště pro osobní
vozidla s kapacitou téměř sto parkovacích
míst. Ve druhé navazující etapě by rekonstrukcí stávající obslužné budovy měly vzniknout
nebytové prostory o výměře téměř 1.000 m².
Součástí projektu bude nové osvětlení a dohledový kamerový systém napojený nejen na
centrálu parkovacího systému a městskou
policii. Parkoviště osobních vozidel bude
vybaveno automatickým závorovým systémem
umožňujícím placení parkovného prostřednictvím hotovosti i parkovacími kartami, jako
tomu je u ostatních kapacitních parkovišť ve
městě. I zde bude vymezen dostatečný časový

prostor, po který bude návštěvníkům nádraží
umožněno zaparkovat své vozidlo bezplatně.
Pokud vše půjde bez větších překážek, prvá
etapa by měla být realizována v poslední
třetině tohoto roku (rekonstrukce plochy) a na
počátku roku příštího, druhá etapa (budova)
pak do podzimu 2015.
Kromě tohoto projektu autobusového nádraží
budou patřit mezi hlavní priority a cíle podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 ještě tyto:
• pokračování technické modernizace areálu
s parkovištěm zájezdových autobusů
(P-BUS) na Chvalšinské ulici
• dílčí opravy a rekonstrukce nemovitostí
v historickém centru města - Latrán čp. 13
a 16, náměstí Svornosti čp. 2, Kostelní čp. 161/2
• zajištění tzv. udržitelnosti (provozní fáze)
z EU dotovaných projektů – „Synagoga
a Schieleho ateliér“ a „Databanka společné
historie Šumavy a Bavorského lesa“
• zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel zaměřené na zvýšení výnosů
• reorganizace úseku cestovního ruchu (vč.
OIS-www.ckrumlov.cz) s cílem zkvalitnit
a zefektivnit management destinace
a poskytované služby cestovního ruchu
• dokončení rekonstrukce firemních webových
stránek mimo jiné za účelem zlepšení
informovanosti veřejnosti o činnostech
a výsledcích hospodaření společnosti
V oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu
destinace, která je jednou z hlavních činností
společnosti, budou aktivity firmy směřovat
k udržení, příp. růstu a rovnoměrnějšímu
rozložení návštěvnosti města v roce. Nástroje
sloužící k naplnění těchto cílů jsou zvoleny na
základě dlouhodobého sledování aktuálních
potřeb a trendů v cestovním ruchu. Patří sem
například využití moderních technologií
a sociálních sítí, nabídka nových atraktivit či
krátkodobých pobytů spojených s relaxací, vše
s důrazem na autenticitu, kvalitu, nové zážitky
a intenzivnější poznávání destinace a rovněž
nezbytné prohloubení spolupráce s podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty

vytvářejícími klíčovou nabídku atraktivit
a služeb pro návštěvníky města. Marketingové
aktivity dále podpoří hudební festivaly, které
jsou zapojeny do celorepublikového projektu
Rok české hudby, a také území třetího
meandru Vltavy, kde jsou pro návštěvníky
nově otevřeny zrekonstruované objekty
synagogy a zahradního domku (ateliéru)
Egona Schieleho. Opět bude realizována
podpora klíčovým produktům destinace –
kombinované vstupence do čtyř expozic
„Český Krumlov Card“ a tematické nabídce
pro školní výlety. V rámci pracoviště Infocentra budou nadále nabízeny pobytové balíčky
(dárkové pobyty). I nadále budou pokračovat
standardní aktivity na podporu cestovního
ruchu (kompletní informační a turistický
servis, správa www.ckrumlov.cz, propagace
Č. Krumlova aj.), jakož i podpora tradičních
kulturních akcí a atraktivit, vše zaměřeno na
domácí i zahraniční návštěvníky (Německo,
Rakousko, Slovensko a Maďarsko).
Na závěr této informace o plánovaných
aktivitách a činnosti ČKRF v letošním roce
ještě pár základních ekonomických údajů
a čísel. Plán počítá v tomto roce s celkovými
„investicemi“ do majetku společnosti ve výši
14,75 mil. Kč (včetně obnovy nemovitostí
charakteru oprav za 3,15 mil. Kč), tržbami
z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží
a služeb ve výši 47 mil. Kč a ziskem 4,0 mil. Kč.
Financování veškerých plánovaných potřeb je
zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu destinačního managementu je
plánováno s využitím každoroční dotace města
1,4 mil. Kč a na obnovu kulturních památek
s dotací ministerstva kultury (Program regenerace MPR) 375 tis. Kč. Finanční plán počítá na
konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností
a s prostředky na běžném účtu ve výši 3,4 mil. Kč.
Více informací a zejména číselných údajů
z plánu může čtenář získat na webových
stránkách společnosti www.ckrumlov.cz/
ckrf, na kterých je zveřejněn kompletní
podnikatelský plán na rok 2014.

Autobusové nádraží na přelomu 60. a 70. let.
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Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu
Slavností pětilisté růže 2014

Vážení přátelé,
průvod bude rozdělen na část gotickou a
renesanční. Každá část průvodu má pro
zájemce omezený počet míst, která jsou dána
režijním záměrem a následně i kapacitou
pivovarské zahrady, kde proběhne usazení
průvodu na tribuny a lavičky pro sledování
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 závazná
a je na ni 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
zkouškách.
Zájemcům, kteří mají zájem o zapůjčení
historického kostýmu pro svůj vlastní
prožitek Slavností bez zájmu o účast v průvodech, bude umožněno zapůjčení kostýmů
z kostýmní rezervy v pátek dne 20. 6. 2014 od
11.00 do 15.30 hodin. Doporučujeme předchozí telefonickou nebo e-mailovou rezervaci.
Cena půjčovného za kostým činí 500,- Kč.

V případě vážného zájmu o zapůjčení
kostýmu bez účasti v průvodech si můžete
kostým zamluvit od 1. 5. 2014 na elektronické
adrese katerina.slavikova@divadlock.cz
po zaslání vyplněné přihlášky uvedené od
daného termínu na oficiálních stránkách

www.slavnostipetilisteruze.eu.

Upozorňujeme případné zájemce, že
u kostýmů z kostýmní rezervy v rámci výše
uvedené ceny nejsme schopni garantovat
požadavky na exkluzivní šlechtické kostýmy
a na extrémní velikosti. Tyto kostýmy jsme
schopni zajistit pouze za plné půjčovné.
Casting pro obsazení rolí v historickém
průvodu proběhne
• v úterý dne 22. 4. 2014 od 16.30 do 18.00
hodin ve foyer Městského divadla v Českém
Krumlově.
• v neděli dne 4. 5. 2014 od 16.00 do 17.00
hodin ve foyer Městského divadla v Českém
Krumlově .
Dodatečný a poslední casting pro obsazení
rolí v historickém průvodu se uskuteční
v sobotu 24. 5. 2014 od 16.30 do 17.30 hodin
ve foyer Městského divadla.
Závazné zkoušky průvodu
Hlavní zkouška s režisérem a produkcí
v Městském divadle se uskuteční:
• v sobotu 24. 5. 2014 od 17.30 do 18.30
hodin na jevišti a v sále Městského divadla.
Generální zkouška – předpokládaný termín:
čtvrtek 19. 6. 2014 v 18.00 hodin v pivovarské zahradě – další podrobnosti ke generální
zkoušce budou sděleny na zkoušce hlavní (tj.
24. května 2014)

UPOZORNĚNÍ - termín pro zapůjčení
kostýmu a případného líčení nebo kadeřnických úprav bude dohodnut po zkoušce
v Městském divadle.
Za 28. ročník Slavností pětilisté růže Český
Krumlov.
Ing. Kateřina Slavíková a MgA. Jaromír
Hruška dne 16. 2. 2014
KONTAKTY:
Ing. Kateřina Slavíková, tel.: 602 308 852,
e-mail: katerina.slavikova@divadlock.cz
MgA. Jaromír Hruška, tel.: 602 200 649,
e-mail: jaromir.hruska@divadlock.cz

„OD GOTIKY PO RENESANCI“
historický kostýmovaný průvod
na zahájení zámecké sezóny
v Českém Krumlově
Sobota 5. dubna 2014 ve 13:00 hodin
Zveme milovníky historie v odpovídajících historických kostýmech.
Kostýmovaný průvod bude řazen na
V. nádvoří českokrumlovského zámku
od 12:45 hodin. Počítáno je s krátkým
vystoupením účastníků na II. zámeckém nádvoří, v Široké ulici a na
náměstí Svornosti.
Přijďte se projít ve svém historickém
kostýmu a podpořte krumlovské
nadšence svou bezplatnou účastí.
Uvítáme rytíře, dvořany i hudce!!!
Bližší informace:
Purkrabí: antos.milan@npu.cz, 721
436 711, Petr Vok z Rožmberka:
zkrajicek@centrum.cz, 721 761 145,
Krumlovští Pišťci: vyhlidka@krumlov.cz, 723 564 785, Fraucimor: info@gid-dasa.cz, 602 837 109
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Český Krumlov získal v Berlíně cenu za třetí meandr
Text Eliška Koričarová
Zahradní domek Egona Schiele
Útulný domek, v němž roku 1911 pobýval
malíř Egon Schiele a zažíval zde období plné
štěstí a bouřlivé inspirace, si dodnes zachoval
idylickou atmosféru. Od května zde návštěvníci uvidí kopie umělcova nábytku i reprodukce kreseb a olejomaleb, které v Krumlově
vznikly, nebo k nim Schiele v tomto městě
načerpal inspiraci.

www.schieleartcentrum.cz

Zahradní domek
Egona Schieleho
Útulný domek, v němž roku 1911 pobýval
malíř Egon Schiele a zažíval zde období plné
štěstí a bouřlivé inspirace, si dodnes zachoval
idylickou atmosféru. Od května zde návštěvníci uvidí kopie umělcova nábytku i reprodukce kreseb a olejomaleb, které v Krumlově
vznikly nebo k nim Schiele v tomto městě
načerpal inspiraci.

www.schieleartcentrum.cz

Foto: archiv města Český Krumlov
Zprava: Jiří Rosenkranz - ředitel CzechTourism Berlin, Jitka Zikmundová – zastupitelka města
Český Krumlov, Georg Steiner – ředitel Tourismusverband Linz

Velký úspěch slavil Český Krumlov při předávání
cen
CzechTourism
Awards
v Berlíně na veletrhu cestovního ruchu ITB
Berlin (5. - 9. 3. 2014). Vyhrál kategorii nazvanou Nejlepší partner: Město, a to za rekonstrukci a oživení památek, především za
opravu synagogy a domku Egona Schieleho.
„Ocenění si Český Krumlov zasloužil za
kontinuální nalézání nových funkcí pro památky
a veřejné prostory v historickém centru města,
konkrétně za projekty tzv. Třetího meandru,
které jsou spjaté s místem,“ uvedl ředitel CzechTourism Berlin Jiří Rosenkranz.
Tyto projekty jsou pro návštěvníky ze zahraničí velmi originální a atraktivní, což dlouhodobě potvrzuje i zájem německých médií
o Český Krumlov. Z hlediska počtu evropských turistů přijíždějících do Krumlova jsou
Němci na prvním místě. „Vliv na to má
samozřejmě geografická dostupnost, ale také
historické vazby. Například v českokrumlovském
Museu Fotoateliér Seidel mohou návštěvníci
nahlédnout do historie celého česko-německo-rakouského pohraničí a v rozsáhlé databance najdou
třeba i fotografie svých předků,“ vysvětlila Eliška
Koričarová z destinačního managementu
Českého Krumlova. Museum Fotoateliér
Seidel leží stejně jako loni opravená synagoga
a domek Egona Schieleho na území tzv.
Třetího meandru na levém břehu Vltavy,
který turisté i místní v plné kráse objevují až
v posledních letech.

Synagoga
Secesní perla třetího meandru, synagoga,
patří k nemnoha synagogám v jižních
Čechách, které přečkaly válku. Dnes se
synagoga stala místem setkávání milovníků
umění a umělců samotných. Interiéry památky
představují jedinečnou kombinaci obdivuhodných a řemeslně propracovaných historických
replik původní secesní výzdoby, instalace stálé
expozice věnované historii židovské komunity
v regionu a multifunkčního prostoru.

Foto: Archiv ČKRF

www.synagoga-krumlov.cz

Foto: Libor Sváček
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Jarní úklid

Každoročně probíhá v Českém Krumlově
jarní úklid komunikací a zelených ploch.
Děje se tomu v období od poloviny měsíce
března do konce dubna. Pořadí úklidu
v jednotlivých částech města je navrženo podle
zkušeností z předcházejících let, s ohledem na
klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí, na dopravní význam komunikací
a hustotu osídlení. Jarním úklidem komunikací a zelených ploch se rozumí zejména odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků
neshrabaného listí a jiných odpadků ze
zelených ploch po zimním období, odvoz
zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden z města.
Součástí jarního úklidu je také mytí autobusových čekáren. Po provedení ručního úklidu
a hrubém odstranění posypového materiálu
z komunikací bude provedeno strojní zametení komunikací a chodníků. Na jarní úklid
pak naváže běžný úklid komunikací, který je
prováděn s ohledem na rozsah finančních
prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých
oblastí města a konání některých významných

akcí a událostí ve městě. Město zabezpečuje
úklid komunikací o celkové délce cca 72 km
a úklid chodníků o délce cca 44 km. Téměř 38
ha zelených ploch v majetku města Český
Krumlov je zahrnuto do tzv. komplexní údržby
veřejné zeleně. Úklid místních komunikací
provádí dceřiná společnost Služby města
Český Krumlov s. r. o. a firma Marcela Dunková s. r. o. Údržbu veřejné zeleně zajišťuje firma
Václav Kubát. V rámci koordinace prací bylo
město rozčleněno do níže uvedených lokalit:
lokalita č. 1
– sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec
lokalita č. 2
– vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení zahrada,
Chvalšinská ulice, zámecká Jízdárna, Dobrkovice
lokalita č. 3
– sídliště Vyšný, Za Nádražím, Vyšehrad, Vyšný
lokalita č. 4
– sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice,
U Trojice, Horní Brána I a Horní Brána II
Organizaci úklidu zelených ploch a zeleně
koordinuje Odbor životního prostředí a země-

dělství Městského úřadu Český Krumlov.
Úklid komunikací a chodníků, plochy autobusového nádraží a čistotu autobusových
zastávek zajišťuje Odbor dopravy a silničního
hospodářství a úklid budovy autobusového
nádraží je v kompetenci Odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov. Úklid
silnice I/39 České Budějovice - Český Krumlov - Kájov zabezpečuje Ředitelství silnic
a dálnic České republiky a úklid silnic II/157
Český Krumlov - Kaplice, II/160 Český
Krumlov - Větřní a silnice III/1571 Český
Krumlov - Slupenec zabezpečuje Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje. S oběma
společnostmi stejně jako se Správou Státního
hradu a zámku Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem (které vlastní
nebo pronajímají další veřejné plochy ve
městě) je úklid koordinován.
Více informací k jarnímu úklidu je zveřejněno na webových stránkách www.ckrumlov.
cz/obcan pod odkazem Praktické informace
- Jarní úklid nebo www.ckrumlov.cz/jarniuklid.

Lucie Bílá zazpívá v Českém Krumlově

Občanské sdružení Paventia o.s. ve spolupráci
s Dětským fondem OSN a Městskou knihovnou
Český Krumlov Vás srdečně zve na výstavu fotografií
věnovaných problematice konfliktu
ve Středoafrické republice
Konflikt ve Středoafrické republice postihuje hlavně děti

Násilný konflikt ve Středoafrické republice převrátil vzhůru
nohama životy 2,3 milionu dětí. Více než 886 000 lidí muselo
z obavy o svůj život opustit své domovy a nyní bydlí v provizorních
táborech pro vysídlené. V zemi nefungují školy, zdravotnický
systém a většina obyvatel nemá přístup k pitné vodě. Budoucnost
celé generace dětí je tak ohrožena.

Občanské sdružení Paventia o.s. ve spolupráci s Dětským
fondem OSN (UNICEF) a Městskou knihovnou Český Krumlov připravilo výstavu tematických fotografií věnovaných
problematice konfliktu ve Středoafrické republice.
Kdy:
Kde:

od 2. 4. 2014 do 16. 4. 2014
Městská galerie Český Krumlov

Součástí výstavy bude i beseda s výkonnou ředitelkou
UNICEF ČR Pavlou Gomba o problematice Středoafrické
Republiky dne 7. 4. 2014.
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Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska přijede v květnu do zámecké
Jízdárny v Českém Krumlově. Těšit se můžete na jedinečný
hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény.
24. května 2014, 19.00 hod, zámecká Jízdárna Český
Krumlov. Vstupenky jsou v prodeji v Infocentru na náměstí
Svornosti 2, Český Krumlov. Délka: 100 min. bez přestávky

Soutěž o volné vstupenky na koncert Lucie Bílé
Chcete vidět, slyšet a třeba i osobně se potkat s několikanásobnou zlatou slavicí Lucií Bílou? Soutěžte s námi!
Soutěžní otázka: Co je novinkou letošní jarní slavnosti
Kouzelný Krumlov a kdo ji pořádá?

Odpovědi
zasílejte
do
pondělí 28. dubna 2014
10.00 hodin na email:
noviny@mu.ckrumlov.cz.
Ze
všech
zaslaných
správných odpovědí budou
vylosováni 2 výherci, kteří
obdrží 1 vstupenku na
koncert Lucie Bílé zdarma.
Sledujte dále webové stránky
a sociální profily města.
Chystáme další soutěže!

Rallye Český Krumlov se pojede již na začátku května
Text Pavel Kacerovský

Rok se s rokem sešel a fanoušci, soutěžící
i pořadatelé znovu odpočítávají dny zbývající
do startu Rallye Český Krumlov. V letošním
roce se pojede již 42. ročník historicky druhé
nejstarší tuzemské soutěže. Po šesti letech se
jihočeský podnik vrací z třetího květnového
víkendu na začátek měsíce.
Změnu termínu zapříčinily zejména volby do
Evropského parlamentu, během nichž není
reálné závod zorganizovat. Nakonec se tedy
42. Rallye Český Krumlov 2014 uskuteční ve
dnech 2. a 3. května. „Neměli jsme příliš na výběr.
Týden před původním termínem se na českobudějovickém Výstavišti koná tradiční výstava Hobby
a na Lipně závody dračích lodí, o týden později
naopak budou na mnoha místech regionu Dny
dětí,“ uvedl ředitel 42. Rallye Český Krumlov
Luboš Šalát s tím, že o prvním květnovém
víkendu se na jihu Čech závodilo naposledy
v letech 2007 a 2008.
Soutěž je opět zařazena do FIA Evropského
poháru v rally s druhým nejvyšším koeficientem
3, Mediasport Mezinárodního mistrovství České
republiky v rally a Mistrovství České republiky
v rally historických automobilů. Součástí doprovodného programu navíc bude 8. Rallye
Legend Show, 3. New Energies Rallye Český
Krumlov a 4. RC Rallye Český Krumlov.
Kvůli novému termínu konání Rallye Šumava
je českokrumlovský závod po rakouské Jänner

rallye, konané v okolí Freistadtu, prvním
‚velkým mistrákem‘ na českém území, a tak se
dá očekávat, že by se na startu měly objevit
všechny dvojice plánující účast v kompletním
seriálu MMČR.
Kladné hodnocení zahraničních delegátů,
kteří ocenili Rallye Český Krumlov 2013 jako
druhý nejlepší podnik Evropského poháru,
by navíc mohlo do podzámčí přilákat i několik
posádek z ciziny. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. dubna, takže si na konečný seznam
budeme muset ještě pár týdnů počkat.
Trať doznala oproti minulému roku pouze
kosmetických změn. Opět se pojede 14 rychlostních zkoušek na sedmi osvědčených měřených
úsecích, centrum soutěže bude včetně testovací
rychlostní zkoušky a servisního zázemí situováno do areálu Výstaviště České Budějovice.

Bohatého programu se dočkají rovněž obyvatelé Českého Krumlova. Po úvodní superspeciálce,
která se pojede v Českých Budějovicích ještě před
slavnostním startem v pátek 2. května, zamíří
soutěžní posádky na rampu v Jelení zahradě,
odkud první vozidlo vyrazí vstříc prvnímu
klasickému měřenému testu kolem 17. hodiny.
Velkým lákadlem jako tradičně bude sobotní
program. Kolem páté hodiny odpolední
začnou závodní speciály přijíždět do cíle
soutěže, měřící letos téměř 600 kilometrů,
a večer se od 20.30 hodin pod zámkem
uskuteční oblíbené vyhlášení těch nejúspěšnějších posádek s neopakovatelnou atmosférou.
Kompletní informace k 42. Rallye Český
Krumlov 2014 se budou průběžně objevovat na
oficiálních internetových stránkách www.rallyekrumlov.cz a www.ckmotorsport.cz.
Foto Dalibor Benych

Víkendové kurzy se Serafinem v Českém Krumlově 8. - 11. 5. 2014
I letos můžete strávit víkend se Serafinem
v Českém Krumlově, nabízíme kurzy pro
všechny, co rádi tvoří, zpívají nebo chtějí
s tvorbou začít…Připravili jsme pro vás:
Víkend s arteterapií a malbou na hedvábí
Povídání o barvách, jak k nám hovoří v životě,
jak s nimi pracuje arteterapie, jaká kouzla nás
čekají při práci s barvami na hedvábí - ukázky,
propojenost jednotlivých tvořivých činností
a arteterapeutických etud během víkendu.
Zpěv
Práce s hlasem, s dechem, rytmická cvičení,

ladění, sborové písně, sólo, ale těšit se
můžete i na překvapení. To vše vás čeká a na
závěr bonbónek navíc - natočení společného CD!
Tužka (kreslení pravou mozkovou hemisférou)
Pouhé dva dny vašeho času a... konečně
kreslím! Každý z nás umí kreslit, stačí jen
chtít…Dokážeme, že to dokážete! Přesvědčte
se na našem kurzu.
Kontakt: asistentka@kkserafin.cz,
tel.: 720 555 852, www.konecnekreslim.cz.

Tiráž
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Egon Schiele Art Centrum zahajuje výstavní sezonu 17. 4. 2014

• Jiří Kolář (1914 - 2002) - Ostatky ráje
výstava u příležitosti 100. výročí narození umělce
• prof. Jiří Sopko (*1942)
samostatná rozsáhlá výstava profesora a dlouholetého rektora pražské Akademie výtvarných umění; nové velkoformátové obrazy a objekty,
ale také retrospektivní pohled do minulosti, velkou zajímavostí výstavy budou skicy pro freskovou výmalbu barokního zámku v Týnci.
• prof. Gunter Damich (*1958) - Profesor Akademie der Bildenden Künste, www.gunter-damisch.at
• WIEN – PRAHA
společná výstava vybraných absolventů pražské a vídeňské akademie z ateliérů prof. Jiřího Sopka a prof. Guntera Damische

Městské divadlo Český Krumlov - program Duben

Neděle 6. 4. v 19:30 hodin - předplatné PLUS PODZIM 2013
Divadelní spolek KAŠPAR - MIKULÁŠOVY PATÁLIE - s Matoušem Rumlem
Příběhy ze života malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů.

Vstupné: 300 / 150 Kč

Čtvrtek 10. 4. 2014 v 19.30 hodin - předplatné „PLUS“ JARO 2014
Vstupné: 360 / 180 Kč
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Praha - Anthony Jay, Jonathan Lynn – JISTĚ, PANE PREMIÉRE!
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek Ml., Petr Pospíchal a Stanislav Zindulka
Sobota 12. 4. 2014 v 19.30 hodin
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE – MARATONIKA TOUR 2014

Jednotné vstupné: 340 Kč

Neděle 27. 4. v 15.00 hodin
PÍSKOMIL SE VRACÍ!!! – KONCERT PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Jednotné vstupné: 120 Kč

Kouzelný Krumlov, Studentský majáles
středa 30. 4. 2014

GYMNÁZIUM ČESKÝ KRUMLOV a ULICE MĚSTA
11.00 - 14.00
STUDENTSKÝ MAJÁLES
ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG
12.00 - 14.00
STUDENTSKÝ MAJÁLES
12.00 – 19.00
DĚTSKÉ ODPOLEDNE, KRUMLOVSKÝ VELETRH
14.00 – 18.00
MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
15.00 – 16.30
FESTIVAL ZUŠ – 1. část
16.50 – 17.10
VYSTOUPENÍ SOUBORŮ DDM
17.40 – 18.45
FESTIVAL ZUŠ – 2. část
18.45
ZAPÁLENÍ VATRY
19.30 – 20.45
PARNÍ WANNA
20.45
PŘÍCHOD LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU
21.15 – 23.00
CHLAPI V SOBĚ
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
20.30
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – řazení průvodu od 20.15 h;

čtvrtek 1. 5. 2014
MÁJOVÉ ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ
REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ, MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (Linecká 272)
Státní hrad a zámek Český Krumlov, Zámecká věž, MUZEUM VLTAVÍNŮ (Panská 19)
PROHLÍDKY MĚSTA
14.00 – 15.30 PROHLÍDKY MĚSTA s průvodcem – zdarma, v češtině, délka cca 90 minut, kapacita max. 70 osob (2 skupiny). Sraz na náměstí
Svornosti. Rezervace a vstupenky v Infocentru

Další akce

Pátek 2. 5. 2014, náměstí Svornosti, 11.30 - 13.00 hodin - FERRARI KLUB ÖSTERREICH
Průjezd městem a prezentace cca 20 – 30 aut na náměstí Svornosti.
Sobota 3. 5. 2014, OSLAVY OSVOBOZENÍ ČESKÉHO KRUMLOVA, Pořádá: Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Pivovar Eggenberg
Více informací na www.ckrumlov.cz/kouzelnykrumlov2014
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! VSTUPNÉ ZDARMA (výjimky uvedeny)
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