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Komunální volby 2014 uvnitř čísla

Projekt „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“

Text Kateřina Slavíková, Martina Šmejkalová, Jan Vozábal Foto Ladislav Pouzar
Kláštery v Českém Krumlově jsou významnou kulturní památkou a v celorepublikovém měřítku unikátním trojklášteřím.
Památka je z velké části v městském majetku
(klášter klarisek). Projekt "Revitalizace
areálu klášterů Český Krumlov" umožní
prezentaci kulturního dědictví mimořádné
hodnoty spojeného s městem a regionem
a představení unikátních nálezů z bohaté
historie města. Leitmotivem projektu je
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Krizový štáb
připraven na blackout
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respekt k historii a významu památky
v kontextu města a maximální prezentace její
památkové hodnoty. Cílem projektu je
přiblížení běžného života středověkého
kláštera včetně jeho hospodářské činnosti.
Prezentace bude zaměřena především na
mladou generaci, přičemž budou využity
nové výstavnické trendy a moderní technologie. Nevšedním zážitkem bude mj. prezentace dobových umění a řemesel aktivní
formou. Projekt usiluje o otevřenost
občanům a místním aktivitám a o co nejužší
zapojení památky do života města.

Studenti navštívili
železnou oponu

www.ckrumlov.cz/obcan
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Výstava
Českokrumlovsko
ve třetím odboji

Významné nálezy v areálu bývalého
kláštera klarisek

V současné době Projekt „Revitalizace areálu
klášterů Český Krumlov“ pokračuje prováděním stavebních prací. V květnu tohoto roku
převzaly staveniště stavební firmy. Od té
doby byly provedeny kompletní bourací
a vyklízecí práce. Ve většině objektů nyní
probíhají hrubé stavební úpravy, obnova
fasád a práce spojené s instalací nových
rozvodů vody, kanalizace, vytápění a prováděním elektroinstalací.
(Pokračování na straně 3)

Jednání zastupitelstva města
čtvrtek 30. říjen 2014 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Konec volebního období a komunální volby jsou za dveřmi

Vážení občané,
jak již bylo avizováno v minulém čísle Novin
města místostarostou města Ing. Josefem
Hermannem, rád bych vám nyní v heslech
předložil seznam splněných slibů a úkolů,
které jsme si jako koalice stanovili před
začátkem tohoto volebního období a během
svého působení snažili plnit nejen ty předem
stanovené, ale i investiční či jiné akce, které
vyvstaly v jeho průběhu.
Nejdříve mi dovolte stručný a přehledný
výčet, který je vytvořen pouhým součtem
položek z realizovaných staveb. Od počátku
právě končícího volebního období pracujeme
s takzvanou „Tabulkou výdajových priorit
a zásobníkem akčního plánu“. V ní jsou
podchyceny veškeré větší výdaje města rozdělené do několika základních výdajových
oblastí (školství, kultura, sport, atp.). Tato
tabulka slouží jednak jako strategický nástroj
plánování městských výdajů, jednak jako
statistický přehled toho, co bylo z prostředků
města uděláno a v jakých oblastech. Je dostupná veřejnosti na webových stránkách města.
Z ní je možné vyčíst, že za uplynulé volební
období, tj. za roky 2011 až 2014, vynaložilo
město z vlastních a dotačních prostředků
téměř 400 mil Kč (s evropskou dotací na
„Revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov“
by to bylo 700 mil Kč). Tato suma je rozdělena
takto:
• opravy a rekonstrukce vodovodů, kanalizací,
mostů, komunikací, opěrných zdí a další
občanské vybavenosti - 200 mil. Kč
• opravy, rekonstrukce a modernizace mateřských a základní škol - 134 mil. Kč
• akce v oblasti životního prostředí - 17 mil. Kč
• sport a volný čas - 24 mil. Kč
• modernizace objektů kina a divadla - 12 mil. Kč
Na přímou podporu cestovního ruchu nebyl
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z městského rozpočtu uskutečněn žádný větší
výdaj. Každoročně jsou z běžného provozního
rozpočtu vynakládány peníze, které přímo či
nepřímo souvisejí s „podporou cestovního
ruchu“. Nepřímou podporou jsou pak výdaje
spojené s provozem městského infocentra,
parkovišť, se zvýšenými náklady na úklid,
odpady, bezpečnost atp. Tyto výdaje se ovšem
městu více než vracejí z příjmů z turismu,
tj. tržeb z parkovacích služeb, poplatků
z ubytování apod. Na marketing a propagaci
města je tak ročně vynaloženo cca 1,3 mil. Kč.
Mnoho let se k některým problémům města
stavilo vedení zády či je odkládalo na neurčito.
Mnoho z nich se podařilo vyřešit či připravit
k řešení.
Vyřešeno je:
• Zpevnění skály Pod Kamenem, kašna na
náměstí Svornosti,
• Kino Luna – digitalizace, výměna oken,
výměna kotle a klimatizace,
• Městské divadlo – rekonstrukce sociálního
zázemí,
• Výměna nevyhovujících oken v městských
školách a školkách - škola Za Nádražím, škola
Plešivec, škola v Linecké ulici, školka Plešivec
I, školka Plešivec II, školka Za Nádražím,
školka TGM
• Budovy středních škol byly prodány Jihočeskému kraji, ten již letos zahájil jejich modernizaci.
• Mosty a lávky – lávka pod Plášťovým
mostem, most u Šimonova mlýna, lávky za
hotelem Dvořák, lávka u Pivovaru, most v ulici
Na Spojce,
• Rekultivace a rozšíření městské skládky,
rozšíření sběrného dvora
• Parkoviště - parkoviště u městského parku,
rozšíření parkovišť na všech sídlištích,
• Péče o městské parky – městský park, nová
parková úprava Jelení zahrady.
Velké investiční akce, které jsou již v běhu
nebo budou v brzké době zahájeny:
• Zimní stadion – havarijní stav rolbárny,
hokejové šatny,
• Kanalizace Nové Dobrkovice – bylo nalezeno finančně přijatelné řešení, projekční práce
jsou hotovy, peníze v rozpočtu připraveny,
zahájíme práce ve východní části,
• Revitalizace Klášterů – po dlouhém boji
o dodavatele stavby je stavba zahájena, běží
v rychlém tempu podle harmonogramu,
plánovaný konec rekonstrukce červen 2015,
financováno z evropských fondů,
• Revitalizace Hornobránského rybníka pro
rekreační účely,
• Regenerace třetího meandru Vltavy
(u DDM a domku Egona Schieleho),
• Instalace protipovodňových klapek na
městskou kanalizaci.

Strategické akce, na jejichž řešení se intenzivně pracuje:
Autobusové nádraží – po vyjednávání
o možném prodeji či pronájmu společnostem,
které se zabývají dopravou, bylo finálně
rozhodnuto, že tuto investici převezme ČKRF.
Naší dceřiné společnosti se uvolnily ruce po
splnění jiných investičních úkolů, a tak právě jí
byl svěřen tento dlouho zanedbávaný kout
našeho města. Řešení bude zahájeno v tomto
roce a bude pokračovat i v dalších letech.
Otáčivé hlediště – ihned po nástupu do funkce
jsme iniciovali vznik komise ministra kultury
k této problematice. Výsledky jednání jsou dostatečně známy z médií. Jednání zdárně pokračují. Město
České Budějovice vypíše architektonickou soutěž
na řešení nové podoby hlediště.
Oprava komunikací ve městě – zavedli jsme
filosofii komplexních oprav komunikací. Kromě
drobných oprav se převážně opravuje tam, kde
je špatný stav inženýrských sítí i povrchu.
Během dvou let jsme kompletně s inženýrskými
sítěmi a veřejným osvětlením rekonstruovali
komunikace Rybniční, Na Spojce, Stříbrná,
Slunečná, Do Vrchu, Masná, zahájeny budou
Pod Vyhlídkou, Nové Domovy.
Zrekonstruovány byly povodněmi poškozené
komunikace a chodníky, které byly zasaženy jak
bleskovými povodněmi v roce 2012, tak povodněmi v roce 2013, a to i ve všech okrajových
částech města. Po povodních byly opraveny
i všechny poškozené lávky, propustky a chodníky.
Instalováno bylo mnoho metrů nových zábradlí
v okolí průjezdných komunikací ve městě.
Kasárna Vyšný – pracovní skupina vedená
panem profesorem Gaudenzem Assenzou
intenzivně pracuje na projektu univerzitního
městečka. V samotném prostoru kasáren byly
výrazně sníženy náklady na elektrickou energii
a hlídací službu.
Doprava a průjezd městem - tento problém se
ukazuje jako velmi složitý ve vyjednávání
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterému patří
silnice Pod Kamenem a které projektuje nový
kruhový objezd u Porákova mostu. Ředitelství
svými průzkumy zatím vyhodnotilo řešení
jednoduchého kruhového objezdu jako
dostačující. To se v letošním létě ukázalo jako
absolutně nevhodné a zdá se, že nás čekají ještě
další důležitá vyjednávání o jiném možném
řešení toho neuralgického bodu.
Vážení občané, výčtem několika zásadních
a důležitých převážně investičních akcí jsem
Vám chtěl shrnout práci vedení města
v končícím volebním období. Práce pro naše
překrásné město mě velmi těšila a osobně jsem
připraven pokračovat v započaté práci a dotáhnout rozpracované projekty do zdárného konce.
Dalibor Carda, starosta města

www.ckrumlov.cz/obcan

Krizový štáb připraven na blackout
Text Olga Kneiflová

Je úterý 9. září 2014 8.13 minut. Na mobilní
telefony všech členů Krizového štábu ORP
Český Krumlov přichází SMS o tom, že je
svolán krizový štáb z důvodu dlouhodobého
výpadku elektrické sítě. V médiích několikrát
zmiňovaný a ne tolik nereálný blackout dorazil
i do Českého Krumlova. Došlo k úplnému
výpadku energie v celém Jihočeském kraji
a hejtman vyhlašuje stav nebezpečí. Provoz
mobilních operátorů na území Jihočeského
kraje zůstal nepřerušen díky náhradním
zdrojům elektrické energie, avšak baterie
v mobilních zařízeních pomalu docházejí.

Zní to možná jako úryvek z knihy science-fiction či filmu o katastrofách. Pro členy
krizového štábu to však byla realita, i když jen
na papíře. Město Český Krumlov si tak
vyzkoušelo, jaké by to bylo v případě vyhlášení
blackoutu a co všechno by bylo nutno zajistit
a jak. Povinné každoroční cvičení krizového
štábu tak již máme za sebou. Zjistili jsme
připravenost, či nepřipravenost jednotlivých
složek a míst, jež by se stala v takové situaci
pro hladký provoz krizové situace klíčovými.
Připravili jsme si krizové scénáře a příručky,
jak se v této situaci zachovat, jak informovat

občany v případě, že nejde internet, kde
v případě nepříznivého počasí shromáždit
převážně malé děti či jak zabránit úhynu
chovné zvěře ve velkých i malých zemědělských družstvech.
Cvičení to bylo poučné, leč všichni doufáme,
že cvičením jen zůstane a v praxi si jej zkoušet
nebudeme. Energetická náročnost světa
neustále stoupá a je třeba si čas od času připomenout, že přírodní zdroje nejsou neomezené
a že jak se budeme chovat k přírodě my, bude
nám stejnou mincí vracet ona.

Projekt „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“
(Pokračování ze strany 1)
Dále velmi intenzivně probíhají práce
spojené s obnovou klášterních zahrad včetně
staveb drobných zahradních objektů a oprav
zahradního altánu a ohradních zdí.

Gotické malované stropy

V průběhu provádění bouracích prací
v částech ambitu kláštera klarisek byly na
několika místech zjištěny pozůstatky malovaného trámového stropu. Původně se předpokládalo, že se jedná o renesanční stropy,
pocházející z druhotných stavebních úprav.
Pro přesnější časové zařazení bylo provedeno
stanovení stáří dřeva jednotlivých prvků
stropů dendrochronologickou metodou.
Expertiza potvrdila teze odborného pracovníka Romana Lavičky z územního pracoviště
Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích, že strop je starší než renesanční.
Rozbor odebraných vzorků prokázal, že trámy
stropu jsou ze dřeva pokáceného v letech cca
1350-1355. Z této skutečnosti tedy vyplynulo,
že strop nepochází z druhotných stavebních
úprav, ale jedná se o původní konstrukci stropu
z doby vzniku kláštera v druhé polovině
14. století. Rázem se tak jedná o velmi unikát-

ní nález. Časové zařazení nálezu navíc dokládá
velmi rychlý a intenzivní sled stavebních prací.
Poodhaluje se nám tak více stavební vývoj
klášterů i rozsah podpory zakladatelského
rodu Rožmberků. Nález původních stropů
nám zároveň ukazuje na velmi střídmou
klášterní architekturu zděnou z kamene
v kombinaci s cihlami a s interiéry, respektive
podlažími uzavřenými trámovými stropy
s jednoduchými podhledy.

Gotické sklepy

Při provádění výkopů pro rozvod kanalizace
narazili dělníci na zachovalou klenbu. Následným odklízením suti se ukázalo, že byl nalezen
středověký vstup do sklepů situovaných pod
severním křídlem kláštera klarisek. Při dalším
odklízení byl nalezen pozůstatek schodiště,
které umožňovalo přístup k malému sklepu
v severozápadní části půdorysu, a ukázalo se,
že schodiště především umožňovalo přístup
k lomenému gotickému portálu s okoseným
ostěním. Tímto portálem se vcházelo do
přední, původně klenuté místnosti gotického
sklepa. Vrchol klenby se však do dnešních dnů

nedochoval, protože byl stržen při pozdějších
užitkových úpravách někdy během 18. nebo
19. století. Po vybourání zazdívky mezi tímto
sklepem a schodištěm přístupným z ambitu
byla obnovena původní komunikace. Nově
nalezené sklepy tak navazují na průchod,
kterým se vchází do druhého, v současnosti
i v minulosti plně funkčního a obyvateli domu
užívaného, sklepa, jehož klenba a vstupní
portál pochází až z konce 15. století.
V minulosti zasypaná a nyní opět odhalená
vstupní část středověkých sklepů v klášteře
klarisek přináší nejen dosud neznámé
informace o podobě hospodářských prostor
a hospodářském provozu duchovní instituce,
ale i potvrzuje podobnou koncepci sklepů jako
v případě sousedního konventu minoritů
a bekyní. Nově odhalené prostory lze bezpečně zařadit do doby výstavby kláštera krátce po
polovině 14. století s výraznou pozdně středověkou etapou z konce 15. století.
K vytvoření textu byly jako podklad použity
nálezové zprávy zpracované PhDr. Romanem
Lavičkou, PhD.

Město získalo grant na pořízení hřbitovních označovacích čísel
Text Štěpánka Kučerová

Město Český Krumlov získalo v letošním roce
grant z Jihočeského kraje ve výši padesáti tisíc
korun na pořízení tisíce kusů hřbitovních
označovacích čísel. Hřbitovní označovací čísla
budou použita pro jednotnou evidenci hrobových míst zejména v urnovém háji na

městském hřbitově v Českém Krumlově, čímž cích čísel na městský hřbitov v Českém Krumbude dodržen zákon o pohřebnictví a Řád lově" je podpořen Jihočeským krajem v rámci
veřejného pohřebiště města Český Krumlov. Grantového programu Úcta k předkům.
Tisíc kusů hřbitovních označovacích čísel
město pořídilo za necelých sto tisíc korun.
Tento projekt "Pořízení hřbitovních označova-
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Studenti navštívili železnou oponu

Text Filip Putschögl

Se začátkem školního roku zahájilo město Český
Krumlov spolu s Gymnáziem Český Krumlov
a Regionálním muzeem v Českém Krumlově
projekt pro studenty gymnázia s názvem "Život
v demokracii". Jedná se o vzdělávací projekt
u příležitosti 25. výročí pádu železné opony, který
navazuje na loňskou Zemskou výstavu jižní
Čechy - Horní Rakousko 2013 „Dávné stopy nové cesty".
Desátého září se studenti v rámci projektu
vydali na exkurzi po stopách železné opony.
První zastávkou byla zaniklá obec Kapličky Kapellen, která byla v roce 1959 po takřka
sedmi stech letech existence srovnána se zemí.
Zde si studenti vyslechli výklad Jiřího Řezníčka, historika Regionálního muzea v Českém
Krumlově, o budování železné opony a činnosti
pohraniční stráže. Na místě si také prohlédli
vystavené kopie dokumentů, jako např. příkaz k
odsunu adresovaný Rudolfu Kapplovi a jeho
manželce Anně. "Byl jste určen k odsunu do
své vlasti (domů do Říše) a budete odtransportován dne 22. 10. 1946 v 7 hodin do sběrného
střediska v Kaplici. ...všechny Vaše věci nesmí
přesahovati celkovou váhu 50 kg na jednu
osobu. Veškeré šperky, cenné předměty, peníze
a vkladní knížky (kromě markových platidel) si
sepište a odevzdáte je v sáčku s Vaším jménem
a adresou na shromaždišti," uvádí se
v dokumentu.
Hlavním cílem exkurze byl ale památník
železné opony v nedalekém Guglwaldu.
Památník zřízený z iniciativy hornorakouských
spolků zahrnuje ukázku drátů, kterými byly
chráněny hranice před "narušiteli," a také
informační panely zachycující hlavní témata:

Foto Filip Putschögl
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Hraniční prostor a hranice, Železná opona,
Život na "mrtvé" hranici, Stříhání drátů,
Konec studené války, Evropa bez hranic?
a Sjednocení Evropy. Všechny uvedené
informace jsou pouze v němčině, proto přišla
Jitka Zikmundová, vedoucí projektu a zastupitelka města s orignálním nápadem - jako
součást projektu studenti přeloží texty do
češtiny. Zikmundová následně zkontaktuje
zřizovatele památníku a dojedná osazení
překladů. Českokrumlovské gymnázium tak
přispěje k budování dobrých sousedských
vztahů.
Na závěr exkurze navštívila skupina Hotel
Guglwald, kde se jí dostalo milého přijetí od
majitele hotelu Alexandra Pilsla. Při kávě
a zákusku studenti vyslechli velice zajímavý
výklad o tom, jak vypadal život na hranici
"z druhé strany". Alexander patří už
k 7. generaci provozující hotel v Guglwaldu
a shodou okolností jeho rodina pochází právě
z obce Kapličky - Kapellen. "Pro nás bylo
otevření hranic obrovskou výhodou a příležitostí. Můžeme našim hostům nabídnout
a doporučit návštěvu atraktivit a zajímavých
cílů na české straně. V týmu hotelu máme také
český personál a jsme velmi spokojeni. To je to
správné sousedské soužití bez hranic," popsal
svoje zkušenosti s životem na hranici mladý
hoteliér.
Projekt Život v demokracii bude dál pokračovat besedami s osobnostmi z "druhé strany
železné opony". Jak vnímali rozdělení světa na
západní a východní blok? Jak prožili revoluční
rok 1989? Znamenal pád železné opony nějaké
změny v jejich osobním a profesním životě?
Co konkrétně pro ně znamená svoboda

a demokracie? Jak vidí společnou budoucnost
a „Nové cesty"? Na tyto a další otázky odpoví
25. 9. 2014 Brigitte Lintner, pracovnice managementu České spořitelny, 16. 10. 2014
šéfredaktor hornorakouské ORF Johannes
Jetschgo a začátkem listopadu (datum bude
ještě upřesněno) hornorakouský zemský
hejtman Josef Pühringer. Besedy se uskuteční
v Regionálním muzeu vždy od 14 hodin.
Široká veřejnost je vítána. Besedy proběhnou
pouze v německém jazyce.
Vyvrcholením projektu Život v demokracii
bude veřejná prezentace jeho výsledků v krumlovském Kině Luna v listopadu 2014. Při ní
bude promítnut také dokument z průběhu
projektu, který spolu se studenty pořizuje
Českokrumlovská televize.

25 LET SVOBODY
Pod tímto názvem připravuje město Český
Krumlov ve spolupráci s partnery soubor
aktivit k připomenutí 25. výročí sametové
revoluce a pádu železné opony. Hlavním
programem bude koncert, který se uskuteční
v sobotu 15. listopadu od 17 hodin na náměstí
Svornosti. V rámci koncertu vystoupí se
speciálním programem populární rocková
skupina Chlapi v sobě společně s českokrumlovským dětským sborem Medvíďata.
V podání dalších krumlovských muzikantů
zazní rovněž skladby, které doprovázely
události konce roku 1989. Hudební vystoupení
doplní projekce nově pořízeného videodokumentu, v němž na události konce roku 1989
v Českém Krumlově zavzpomínají jejich aktéři
a účastníci. Na náměstí v rámci happeningu
přijede také dobový autobus Škoda 706,
kterým se budou moci zájemci svézt okružní
jízdou po Českém Krumlově.
Na listopad se připravuje ve spolupráci
s organizací Post Bellum výstava "Ještě jsme ve
válce". Ta populární formou komiksu zachycuje příběhy lidí, kteří se střetli s totalitní mocí.
Třináct špičkových českých a slovenských
výtvarníků nakreslilo podle skutečných osudů
třináct komiksových příběhů.
Atmosféru konce roku 1989 připomenou také
dobové plakáty, letáky a tiskoviny, které organizátoři akce plánují vystavit od 10. do 23.
listopadu ve vývěsních skříních a výlohách
v centru města. Máte k dispozici originální
materiály z přelomu let 1989 a 1990 a chtěli
byste je prezentovat? Obraťte se, prosím, na
oddělení kancelář starosty, kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz, tel.: 380 766 314, a to nejpozději do 15. 10. 2014.

www.ckrumlov.cz

Výstava Českokrumlovsko ve třetím odboji
Text Jiří Řezníček Zdroj fotografií Národní archiv a Museum Fotoateliér Seidel
Dne 9. října bude v Regionálním muzeu
v Českém Krumlově zahájena výstava
s názvem „Českokrumlovsko ve třetím
odboji“. Výstava zachycuje osudy lidí, kteří se
v touze po obnovení demokracie a svobody
v Československu zapojili v 50. letech
20. století na Českokrumlovsku do protikomunistického odboje. Věnuje se zejména
odbojovým skupinám MUDr. Josefa Zenáhlíka z Vyššího Brodu, Josefa Krnínského
z Holkova u Velešína a síti spolupracovníků
kurýra čs. sekce při francouzské zpravodajské
službě SDECE Jana Krále z Práčova u Českého Krumlova.
MUDr. Josef Zenáhlík, lékař z Vyššího Brodu,
pomohl v listopadu 1951 odejít na Západ

rožmberskému faráři Buňatovi za pomoci
pašeráka Berty Riepla, který docházel
z Rakouska. Na jaře 1952 obdržel Zenáhlík
prostřednictvím Riepla od Buňaty dopis,
v němž byl požádán o spolupráci s francouzskou rozvědkou. Zenáhlík na spolupráci
přistoupil. Řadu informací posílal na Západ
1952 také vysílačkou.
Jan Král z Práčova odešel na Západ na
jaře 1951. Zpravodajské úkoly vykonával
jako kurýr od léta 1951. Spočívaly v budování sítě spolupracovníků, v přenášení
vzkazů a v opatřování zpravodajských
informací. Centrum jeho činnosti spočívalo
na Českokrumlovsku, kde vytvořil síť
spolupracovníků.

Josef Krnínský z Holkova vydával a rozšiřoval
spolu s přáteli protikomunistické letáky. V září
1952 se seznámil s Janem Králem, od něhož
převzal vysílačku. Měla sloužit během očekávaného válečného konfliktu k posílání zpravodajských informací.
Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.

Setkání partnerských měst tentokrát v Českém Krumlově
Text Olga Kneiflová

Během víkendu 12. - 14. září 2014 hostilo
město Český Krumlov pravidelné setkání
partnerských měst Vöcklabruck, Hauzenberg,
Slovenj Gradec a Český Krumlov. Tato čtyři
města se setkala již po sedmnácté. Společný
čas tak trávili nejen starostové a další významní přestavitelé zmíněných měst, ale také děti
ze základních uměleckých škol, studenti
gymnázií, členové vodní záchranné služby
a červeného kříže, ale také sportovci - volejbalisté. Během sobotního dne měla každá ze
skupin svůj vlastní nabitý program a zážitky
a výsledky své celodenní společné práce pak
prezentovaly při závěrečném večeru v prostorách restaurace pivovaru Eggenberg. Největší
a zasloužený potlesk získaly děti ze základních

uměleckých škol, které během dne spolu
secvičily 2 chytlavé hudební skladby. Gymnazisté pak společně s Českokrumlovskou televizí natočili krátký dokument o jejich návštěvě
v našem krásném městě. Členové vodní
záchranné služby a červeného kříže měli
možnost navštívit základnu Vodní záchranné
služby ČČK MS Český Krumlov v Dolní
Vltavici a v rámci programu se i v lehce
nepříznivém počasí pokochali výhledem na
Lipenskou přehradu ze Stezky korunami
stromů. Tradičně napínavý byl volejbalový
turnaj. Výsledky však nepřinesly žádné
překvapení a své vítězství obhájili sportovci
z německého Hauzenbergu.
Naši krumlovští však obsadili krásnou třetí

příčku a k té jim ještě jednou gratulujeme! Tak
zvaná VIP delegace všech měst měla během
svého programu možnost obdivovat krásy
nově zrekonstruované synagogy a při
dopoledním setkání si vyměnila cenné
informace k tématu městských společností.
Krátce také navštívili probíhající tradiční akci
s názvem Den s handicapem.
Při nedělním rozloučení na náměstí Svornosti litovali všichni, že právě když člověk nechce,
čas běží jako o závod a víkend utekl jako voda.
Spokojeni a plni nových zážitků a zkušeností se
pak rozjeli do svých domácích měst. Nyní se
již všichni těšíme na 18. – 21. září 2015
a společné setkání všech, tentokrát v německém Hauzenbergu.

Foto Lubor Mrázek
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Od pádu železné opony ke společným projektům
Text Eva Kubáková

Spolupráce Smyčcového orchestru a Thomas Eckerstorfer, oba učitelé hudebních škol. připravili ochutnávku z hudebních děl rozvernéČeský Krumlov a symfonického orchest- V roce 2012 Smyčcový orchestr pozval na své ho i vážného charakteru. K hudebnímu hodovávystoupení v Maškarním sále českokrumlov- ní přizval spojený orchestr i českokrumlovský
ru NordwaldKammerorchester
V letošním roce Evropa slaví – 25 let od pádu
Berlínské zdi, 25 let od sametové revoluce,
25 let svobodného života v demokratickém
světě. Život v regionech, které po staletí
spojovaly společné dějiny, se pomalu vrací do
starých kolejí – sousedé se bez problémů
navštěvují, aniž by k tomu potřebovali víza, lidé
využívají šancí, které se jim nabídly díky
otevření hranic: cestují, studují i hledají své
uplatnění v sousedních zemích, spolupracují na
společných projektech.
Velkým projektem přeshraniční spolupráce
hornorakouského a jihočeského regionu
v oblasti kultury bylo založení hudebního
tělesa
NordwaldKammerorchester, který
vyrostl v rámci projektu Euregio ve spolupráci
hudebních škol Horního Rakouska a Jihočeského kraje. Vzniklo sice mladé těleso (členy
jsou žáci, absolventi i učitelé hudebních škol
obou regionů), avšak svými výkony si brzy
vydobylo respekt i obdiv hudební veřejnosti.
Uměleckého vedení se ujali Norbert Huber

ského zámku oba stávající dirigenty NordwaldKammerorchestru a od tohoto okamžiku se
datuje vzájemná spolupráce a radost ze společného muzicírování. Prvním velkým společným
projektem byl tematický koncert „Labutí
píseň“, který zazněl vloni začátkem listopadu
u příležitosti slavnostního zakončení Zemské
výstavy jižní Čechy – Horní Rakousko 2013.
V letošním roce NordwaldKammerorchester
také slaví, a sice 10. výročí svého založení.
Členové Smyčcového orchestru byli přizváni,
aby si společně vychutnali zážitky tohoto
slavnostního okamžiku. Pro své publikum

smíšený sbor Perchta a k servírování se připravují skutečně vybrané lahůdky – árie, duety
i sborové scény z oper Giuseppe Verdiho, W. A.
Mozarta, nejznámější operetní árie Johanna
Strausse ml., ale zazní i hluboce duchovní
skladby Césara Francka či Josefa Hofera.
A jak spolupráci hodnotí sami členové Smyčcového orchestru Český Krumlov? Z jejich pohledu
je tato spolupráce velmi motivující, nejen
z hráčského, ale i z lidského hlediska, neboť
společná soustředění vedou k navazování přátelských vztahů, a o to vlastně jde, abychom se jako
sousedé poznávali, respektovali a navzájem ctili.

Rád zvu si hosty...
Slavnostní koncert symfonického orchestru Nordwaldkammerorchester, smíšeného sboru
NordwaldKammerchor, českokrumlovského sboru Perchta a sólistů, Dirigent: Norbert Huber
Sobota, 18. října 2014, 19:30 Městské divadlo v Českém Krumlově
Neděle, 19. října 2014, 16:00 Alfons-Dorfner-Halle Lembach
NordwaldKammerorchester slaví 10. výročí založení. Na programu slavnostního koncertu zazní árie a duety
z oper G. Verdiho, W. A. Mozarta, operetní melodie J. Strauße ml. i duchovní skladby C. Francka,
W. A. Mozarta a J. Hofera.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu činnosti ZUŠ v Českém Krumlově.

PLACENÁ INZERCE

Uzavírka v ulici Pivovarská
V období od 6. - 31. 10. 2014 bude zcela uzavřena ulice
Pivovarská v úseku od schodů na parkoviště P2 směrem
k pivovaru po zúžené místo, a to z důvodu výměny kanalizační
přípojky do areálu klášterů. Objízdné trasy nejsou stanoveny,
doprava bude vedena po přilehlých komunikacích. Pro pěší bude
ulice přístupná. Placená parkovací stání budou po tuto dobu
zrušena. Odpadové nádoby budou přesunuty, avšak zůstanou pro
občany dostupné. Stavbu provádí firma POHL cz, a.s.
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Ohlédnutí za 23. ročníkem MHF Český Krumlov
Text Kateřina Viktorová

Poslední tóny Mezinárodního hudebního
festivalu Český Krumlov dozněly. Připomeňme si jeho vrcholné momenty.
„Program letošního ročníku jsme z větší části
cíleně věnovali české hudbě, čímž jsme podpořili
myšlenku Roku české hudby, které byl rok 2014
věnován. Program festivalu tak naplnila hudba
kvalitních českých skladatelů a interpretů,“ řekl
prezident festivalu Jaromír Boháč. Konkrétně
se festival k tomuto projektu přihlásil Symfonickým koncertem k Roku české hudby, kde
v podání Severočeské filharmonie Teplice pod
taktovkou Tomáše Braunera zazněla Smetanova Má vlast, nebo programy komorních
koncertů. Z večerů v Maškarním sále nadchli
Jiří Bárta s Terezií Fialovou, kteří vystoupili
s provedením kompletu komorních skladeb
Antonína Dvořáka pro violoncello a klavír.
Klenoty české hudební literatury představili
také klavíristka Shiran Wang se Škampovým
kvartetem, Ferhan a Ferzan Önderovy, Jana
Boušková a Jae-A Yoo či Trio Martinů.
Prestižní cenou časopisu Gramophone čerstvě
ověnčený Pavel Haas Quartet zahrál
v Zámecké jízdárně První kvartet Ervína
Schulhoffa v zajímavém kontrastu s hudbou
Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse. Na
koncertu Collegia 1704, jímž se festival po
několika letech vrátil do zámeckého barokního divadla, zazněl výběr z Lamentací proroka
Jeremiáše Jana Dismase Zelenky.
Letos dvakrát vystoupil rezidenční orchestr
MHF, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který zahájil festival a pod taktovkou
Jochena Riedera na vysoké úrovni doprovodil
světového tenoristu Jonase Kaufmanna. Své
dojmy Kaufmann shrnul slovy: „Koncert byl
pro mě nádherným zážitkem. Doufám, že se
do tohoto krásného města zase brzy vrátím.
Český Krumlov je prostě jedinečný. Tento
názor mi ještě umocnila návštěva zdejšího
barokního divadla. Navštívil jsem několik
barokních divadel, ale žádné z nich nebylo tak
dokonale zachované. A je dobře, že se i dnes
v něm mohou konat hudební produkce, které
divákům přibližují,
jak tehdy vypadala

a zněla opera.” Nezapomenutelnými byly i
koncerty Pocta Antonínu Dvořákovi v podání
SOČRu pod vedením Iona Marina se
sólistou Ivanem Ženatým či vystoupení ruské
violoncellistky Natalie Gutman.
MHF je mnohožánrovým festivalem,
a proto byly do programu zařazeny i projekty,
které propojují hudební žánry. Letos jimi byly
například soubory Gypsy Virtuoso Orchestra,
The Classical Music Maniacs či Pacora trio se
sopranistkou Lindou Ballovou. Na programu
byl také již tradiční národní večer, který byl
s ohledem na Rok české hudby ve znamení
české kultury i gastronomie. Zastoupeny byly
různé žánry – Mladá dudácká muzika ze
Strakonic, dechová hudba Jižani, Cimbálová
muzika Jiřího Janouška, Rozhlasový Big Band
Gustava Broma a B-Side Band se sólistou
Vojtou Dykem. Muzikálový večer nesl letos
podtitul Pocta českým muzikálům. Po úspěšných světových muzikálech byl tentokrát
publiku prezentován výběr, který diváky nejen
potěšil, ale měl rovněž ambici seznámit
s českou muzikálovou tvorbou ty, kteří na
muzikály běžně nechodí.
Vyvrcholením celého festivalu byl jeho
závěrečný koncert, jímž byli ke spolupráci

poprvé přizváni sólisté Velkého divadla
v Moskvě v reprezentativním výběru z ruského, italského a francouzského operního
repertoáru. Na závěrečném koncertu vůbec
poprvé na festivalu vystoupila Filharmonie
Bohuslava Martinů s dirigentem Leošem
Svárovským.
„Zájem z řad diváků byl srovnatelný s roky
předešlými, což svědčí o tom, že festival zakořenil
a své pravidelné návštěvníky má. Já osobně jsem
byl velmi potěšen komorní řadou, kterou realizujeme ve spolupráci se Státním hradem a zámkem
v Maškarním sále, a která získává ohlas
i kvalitu. Koncerty této řady bychom rádi rozšířili
a podle stávající návštěvnosti i reakcí diváků
věříme, že si i přidané koncerty své návštěvníky
najdou. A nemohu opomenout slavnostní zahajovací galakoncert tenorové hvězdy Jonase
Kaufmanna, který byl na vynikající úrovni,
a velmi nás potěšilo, že podle jeho reakcí
a vstřícnosti vůči festivalu a jeho hostům se zde
cítil dobře. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
našim divákům za přízeň, kterou nám dlouhodobě věnují, a již nyní se s nimi těšíme na shledání
v příštím roce na 24. ročníku MHF Český Krumlov,“ uzavírá Jaromír Boháč.

Foto Libor Sváček
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Komunální volby 2014, 10. - 11. října 2014

Text Blanka Fenigbauerová
Foto Archiv města Český Krumlov
V říjnu letošního roku uplyne čtyřleté volební
období současného zastupitelstva, tedy vrcholného orgánu vedení města. Přípravy pro
uskutečnění voleb, které se budou konat ve
dnech 10. a 11. října 2014, probíhají již od
konce července a v tomto období právě vrcholí. Úkonů spojených s celkovou přípravou
voleb je dle zákona o volbách do zastupitelstev
obcí a prováděcí vyhlášky velmi mnoho, ale
voličům tyto činnosti zůstávají skryty a ani je
nezaznamenávají.
Městský úřad Český Krumlov je registračním úřadem pro celkem 19 obcí včetně města
Český Krumlov. Pro bezchybné zabezpečení
průběhu voleb je důležitá především úzká
spolupráce registračního úřadu s mnoha
zainteresovanými lidmi a orgány státní správy
i dalších subjektů, bez jejichž vzájemné spolupráce by nebylo možné volby uskutečnit.
Volby do zastupitelstev obcí jsou oproti jiným
volbám do vyšších zastupitelských orgánů
příznačné vyšší volební účastí, která se
pohybuje kolem 65 % . Občanům - voličům se
hlasování ve volbách do místního zastupitelstva jeví smysluplnější a důležitější než při
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jiných volbách, což právě dokládají čísla
volební účasti.
Oprávněným voličem v těchto volbách je
občan České republiky s trvalým pobytem na
území města, který alespoň 2. den voleb, tedy
11. října, dosáhne věku 18 let, je svéprávný. Ve
volbách do zastupitelstva města mohou volit
i občané členských států Evropské unie, kteří
splňují uvedené podmínky, jenom navíc musí
být zapsáni do dodatku stálého seznamu
voličů, a to na svou vlastní žádost. Bez tohoto
zápisu jim nebude umožněno hlasování.
Všem voličům budou nejpozději 2 dny před
zahájením voleb dodány do schránek hlasovací lístky. Pokud je některý volič neobdrží,
může si je vyzvednout na městském úřadě na
oddělení evidence obyvatel, nebo je obdrží ve
volební místnosti.
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
města tvoří jeden arch, na kterém jsou uvedeny
všechny volební strany, jejichž kandidátní
listina byla zaregistrována. V Českém Krumlově je registrováno 8 volebních stran. Počet
mandátů, tedy volených zastupitelů, je 23, tzn.
stejný počet jako ve stávajícím zastupitelstvu.
Voliči mají několik možností jak upravovat
hlasovací lístek, resp. komu dát ve volbách svůj

hlas. První způsob hlasování je označení celé
volební strany křížkem u jejího názvu. Volič
tak dává svůj hlas všem uvedeným kandidátům, přičemž může i využít udělení preferenčních hlasů tak, že křížkem označí kandidáty
s nižším pořadovým číslem. Druhý způsob
hlasování je označení jednotlivých kandidátů
napříč celým spektrem volebních stran,
maximálně však 23. Třetí možnost hlasování je
kombinací těchto dvou způsobů, tj. označení
volební strany a poté několika dalších jednotlivců z jiných stran. V tomto případě získávají
hlas všichni kandidáti z označené volební
strany s tím, že se odečte počet kandidátů
podle počtu zaškrtnutých jednotlivců z jiných
volebních stran. Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží voliči společně s hlasovacími lístky.
Hlasování bude umožněno voliči po předložení platného občanského průkazu nebo
cestovního pasu.
Na závěr bych chtěla vyzvat všechny voliče,
aby si zkontrolovali nejen platnost svých
osobních dokladů, ale také i správné označení
poštovních schránek, aby doručovatelky
mohly hlasovací lístky dodat včas všem
voličům.
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Občanská demokratická strana
Český Krumlov

Zrušíme občanům poplatky za odpady.

Každému občanu ušetříme více než 2300,- korun
bez dopadu na městský rozpočet....

Komunální volby 10. - 11. října 2014
www.ods-ck.cz
www.facebook.com/ODS.CK
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vol.okrsek
íslo
1

Telefonní
Telefonní
seznam
seznam
pro volby
pro volby
do zastupitelstva
do zastupitelstva
m sta m
eskstaKrumlov
esk Krumlov
2014
2014
m sto
esk Krumlov

název objektu
kancelá

K

tel. íslo

ulice

popisné íslo

Vy n

48

601564453
601564412

2

esk Krumlov

Základní kola

Za Nádra ím

222

3

esk Krumlov

Základní kola

Za Nádra ím

222

601564432

4

esk Krumlov

Ubytovna Rozvoj

Vy ehrad

182

601564397

5

esk Krumlov

Bytové dru stvo

U Trojice

120

601564433

6

esk Krumlov

M stská knihovna

Urbinská

187

601564434

7

esk Krumlov

Základní kola

T.G.Masaryka

213

601564454

1

601564413

8

esk Krumlov

Budova radnice

nám.- Svornosti

9

esk Krumlov

Základní kola

Kaplická

151

601564399

10

esk Krumlov

St .zdravot. kola

Tavírna

342

601564435

11

esk Krumlov

Základní kola

Linecká

43

601564414

12

esk Krumlov

St .zdravot. kola

Tavírna

342

601564400

13

esk Krumlov

Základní kola

Ple ivec

249

601564436

14

esk Krumlov

Základní kola

Ple ivec

15

esk Krumlov

Sojkovna,Myslivecké sdru ení

Nové Spolí

16

esk Krumlov

Základní kola

Kaplická

249

601564415

bez .p.

601564398

151

601564416

V případě nutnosti návštěvy volební komise s přenosnou volební urnou v místě vašeho bydliště, kontaktujte prosím příslušnou komisi dle výše uvedených telefonních čísel.
Upozorňujeme, že tato služba je určena pouze imobilním občanům.
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Sdružení nezávislých

Město pro všechny

Náš program má jasný cíl –
zvýšit kvalitu života v Českém Krumlově!
Ing. Jitka Zikmundová, MBA (44) marketingová manažerka, bývalá místostarostka
Bc. Ivo Janoušek (23)
student dějin umění, pianista, moderátor
Mgr. Bohumil Florián (64)
učitel ZŠ Plešivec
Mgr. Martin Hák (46)
jednatel Vydavatelství MCU
Mgr. Ilona Hanáková (38)
výživová poradkyně
Ing. Petr Král (38)
lesník, ekonom Vojenských lesů
Ing. Daniel Sedlák (45)
záchranář – kynolog, ubytovatel
Ing. Jiří Neumann (63)
správce informačního systému
Mgr. Ilona Šulistová (46)
učitelka němčiny gymnázia v ČK
Mgr. Martin Jakab (43)
učitel češtiny gymnázia v ČK
Eva Pejchalová (56)
zdravotní laborantka
MVDr. Jiří Bicek (60)
veterinární lékař
Ladislava Šmejkalová (49)
majitelka obchodu Disc Classic
Mgr. Jan Tůma (53)
speciální pedagog, rodinný terapeut
Ing. Karolína Kortusová (45)
průvodkyně, tlumočnice angličtiny
Mgr. Petr Janota (46)
provozovatel cestovní agentury Vltava
Šárka Šimečková (37)
průvodkyně, lektorka angličtiny
Helena Halabicová (40)
konzultantka Jihočeské hosp. komory
Jaroslav Zvonař (52)
poskytovatel turistických služeb
Ing. Tomáš Podaný (39)
stavební technik
Jan Ungerman (52)
jednatel společnosti, stavař
Dagmar Bezchlebová, MBA (39) manažerka Rakouské centrály cest. ruchu
Zdeněk Poláček (44)
provozovatel obchodu Rozeta
Náš volební program naleznete na: www.ckrumlov.cz/nezavisli2014

www.ckrumlov.cz/nezavisli2014

Děkujeme za Váš hlas!

Předvolební zamyšlení z levého břehu …

Několik málo dnů nás všechny dělí od příležitosti spolupodílet se svými hlasy na ustavení nového zastupitelského sboru Českého Krumlova. Veřejnost bývá při podobných příležitostech, jakou je
ta nadcházející, v předstihu zahrnována obsáhlou bilancí dosažených úspěchů včetně vyzdvižení úlohy hlavních aktérů pravidelně zaznamenaného pokroku. Obdobně se také sluší obracet na
spoluobčany s přeplněným zásobníkem slibů a předsevzetí, dokumentujících detailní znalost „Achilových pat“ života města a nejžhavějších potřeb jeho občanů.
Ke škodě věci samotné však následná realizace komunální politiky činností městské samosprávy zůstává ve většině na okraji zájmu občanské veřejnosti. Zpravidla jen několik málo jednotlivců
z řad občanů, přítomných jednáním městského zastupitelstva, si pak dopřává na vlastní oči sledovat v akci nejen svá želízka v ohni veřejného dění, ale i další zastupitele. Vytvářet si vlastní názor na
jejich připravenost, schopnost orientovat se v projednávané problematice i zaujímat fundovaná stanoviska; o pravidelnosti i četnosti jejich účasti na jednáních městského zastupitelstva ani nemluvě.
Většina z občanů města tak přichází o poznání, že ne všichni nositelé jimi oblíbených „stranických či klubových“ dresů mohou či jsou přínosem pro dělnou, smysluplnou správu věcí veřejných
v našem městě. Stejně tak o poznání, že řadu dobrých záměrů či opatření ve prospěch života občanů města zadusí v jednací praxi nesmyslné „politikaření“. Jev nesporně dlouhodobě cizí všem
zastupitelům, voleným na kandidátce KSČM. Ano, i my komunisté chceme být spolu s našimi názorovými spřízněnci nadále součástí politického spektra našeho města. Hlásíme se takto ke
konstruktivnímu podílu na čestném, občanům srozumitelném a prospěšném fungování městské samosprávy.
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