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Jednání zastupitelstva města
čtvrtek 30. dubna 2015 od 16 hodin 
Městský úřad Český Krumlov, 
Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo 

du stánky českokrumlovských neziskových    
institucí, souborů, škol, program doplní 
vystoupení žáků ze Základní umělecké školy 
a Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově 
či centra  KoCeRo.  Navíc si odtud můžete 
odnést vzpomínku v  podobě originální 
fotografie z dílny Musea Fotoateliér Seidel. 
A pokud se zde nestihnete vyfotografovat, 
tak nezoufejte. Muzeum zve 2. a 3. května na 
Májové fotografování.  
Více informací k akcím najdete na 
www.ckrumlov.cz/akce.

     

soubory historického tance a hudby vyrazí ve     
14.00 hodin z  V. zámeckého nádvoří 
a projde městem přes Latrán a náměstí 
Svornosti k městskému divadlu.   
  Zábava pro děti, zdobení a stavění máje, 
lampiónový průvod nebo májové odpoledne 
otevřených muzeí a galerií nebude tradičně 
chybět v  programu slavnosti Kouzelný 
Krumlov (30. dubna a 1. května). Veselí 
započne ve čtvrtek rozverným Studentským 
majálesem a  průvodem masek. Následně 
během odpoledne zaplní Pivovarskou zahra-

         
  
    

   Sluneční paprsky pomalu prohřívají krum-
lovské uličky a jaro přináší do města tradiční 
akce i nové výstavy. První pátek v  dubnu       
(3. dubna) se milovníkům umění opět otevře 
Egon Schiele Art Centrum, které v rozsáhlé 
výstavě Mysterium Šumava představí mj. 
díla malíře a dřevorytce Josefa Váchala            
a fotografů Seidelových. Své brány po zimní 
přestávce otevře také hrad a zámek. Zámec-
kou sezónu slavnostně zahájí kostýmovaný 
průvod v sobotu 11. dubna. Průvod tvořený 

 

   

Kouzelné jaro
Text Eliška Koričarová
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Máte zájem o účast v průvodu Slavností pětilisté růže  ?

 Kostýmovaný průvod Slavnosti pětilisté 
růže® v  Českém Krumlově se v  roce 2015 
uskuteční v  sobotu 20. a v neděli 21. června. 
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, nikoliv 
karnevalem, upozorňujeme všechny zájemce 
na následující závazky a podmínky, které jsou 
vázány na účast v průvodu.

• Zkouška jednotlivých částí průvodu, jejíž 
termín bude upřesněn při zápisu, je závazná 
a je na ni vázáno zapůjčení kostýmů.
• Místa v průvodu pro velmi mladá děvčata 
toužící po roli „princezny“ jsou velmi omezená.
• Při výběru budou preferovány dospělé páry. 
• Malé děti, s výjimkou dětí v rolích vypsa-
ných v režijním plánu, budou do průvodu 
brány pouze v doprovodu rodičů (rodiče též 
v kostýmech).
 

 
  

 

  

 

• Účast v průvodu těch, kteří mají vlastní 
kostým, je opět vázána zápisem a účastí na 
zkouškách.  

  Těm, kteří si chtějí zapůjčit historický kostým 
pro svůj vlastní prožitek slavností bez zájmu 
o účast v průvodech, bude umožněno vypůjče-
ní kostýmů z kostýmní rezervy v pátek            
19. června 2015 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. června 2015 na elektro-
nické adrese katerina.slavikova@divadlock.cz 
po zaslání vyplněné přihlášky uvedené od 
daného termínu na webových stránkách 
www.slavnostipetilisteruze.eu.

 Upozorňujeme případné zájemce, že 
u kostýmů z kostýmní rezervy v rámci výše 
uvedené ceny nelze garantovat požadavky na 
exkluzivní šlechtické kostýmy a na extrémní 
velikosti. Tyto kostýmy mohou organizátoři 
zajistit pouze za plné půjčovné.

 

     

 

 

Casting pro obsazení rolí v historickém 
průvodu proběhne v úterý 5. května 2015 od 
17.00 do 19.00 hodin a v sobotu 16. května 
2015 od 16.00 do 17.00 hodin vždy ve foyer 
Městského divadla v Českém Krumlově, 
Horní 2. Poslední casting se uskuteční v neděli 
24. května 2015 od 16.00 do 17.15 hodin 
tamtéž.

Hlavní zkouška průvodu s režisérem a produk-
cí se uskuteční v neděli 24. května 2015 od 17.30 
do 18.30 hodin na jevišti a v  sále Městského 
divadla. Předpokládaný termín generální 
zkoušky je čtvrtek 18. června 2015 v  18.00 
hodin v pivovarské zahradě. Podrobnosti ke 
generální zkoušce budou sděleny na zkoušce 
hlavní (tj. 24. května 2015).
UPOZORNĚNÍ - termín pro zapůjčení 
kostýmu a případného líčení nebo kadeřnic-
kých úprav bude dohodnut po zkoušce               
v Městském divadle.

Kontakty: Kateřina Slavíková, tel.: 602  308 
852, e-mail: katerina.slavikova@divadlock.cz; 
Jaromír Hruška, tel.: 602  200  649, e-mail: 
jaromir.hruska@divadlock.cz.

 

     

 

 

Text Kateřina Slavíková, Jaromír Hruška; Městské divadlo Český Krumlov (upraveno)

®

   Radní města Český Krumlov na svých jedná-
ních ve dnech 23. února a 2. března 2015 
zřídili komise rady města a jmenovali jejich 
předsedkyni, předsedy, členky a členy. Nomi-
nace na jmenování členů zasílala veřejnost, 
politická uskupení, zájmová sdružení či 
organizace, které mají v Českém Krumlově své 
sídlo.
 Rada města tímto děkuje jmenovaných 
členům i nominovaným kandidátům za jejich 
zájem o spolupráci s městem Český Krumlov. 
Město Český Krumlov obdrželo 150 nomina-
cí. Počet členů v  komisích je však omezený, 
proto radní nemohli uspokojit všechny 
nominované zájemce.
 Komise jsou iniciativním a poradním 
orgánem rady města, rada komisi ukládá úkoly 
a zpětně projednává její stanoviska a náměty. 
Jednání komise a jejích členů upravuje jednací 
řád a je neveřejné, pokud komise nestanoví 
jinak. Více informací ke komisím rady města 
včetně zápisů z  jednání jednotlivých komisí 
bude zveřejněno na webových stránkách 
www.ckrumlov.cz/rada pod odkazem 
Komise rady města.               
 
 

 
  

 

  

 

Jiří Bloch, Ivo Janoušek, Jiří Olšan, Pavel Slavko.

Komise pro územní plán, majetek a investice: 
Josef Hermann (předseda), Josef Špilínek, 
Zbyněk Toman, Antonín Princ, Tomáš Novák, 
Jan Ungerman, Petr Chavík, Jan Srnec, Pavel 
Mori, Robin Schinko, Miroslav Reitinger.

Komise pro životní prostředí: 
Jiří Klosse (předseda), Libor Janouch, Jaroslava 
Kalkušová, Jarmila Hanáková, Bohumil Flo-
rián, Pavel Hausdorf, Jiří Olšan, Dalibor Carda.

Komise sociální: 
Jindřich Florián (předseda), Ivana Ambruso-
vá, Štefan Milo, Hana Spoladore, Milan 
Kotlár, Vlastimil Kopeček, Tomáš Zunt, Jan 
Tůma, Lenka Kohoutková, Jan Pejchal, Karel 
Lukáč, František Petera.

Komise sportovní: 
Rudolf Vejskrab (předseda), Jan Vondrouš, 
Josef Žižka st., Jan Pils ml., Martin Tomka, 
Michal Sirový, Jan Vobr, Pavel Fučík, Jiří 
Zeman, Daniel Sedlák, Ilona Hanáková.

 

Komise dopravní: 
Martin Lobík (předseda), Renata Sedláková, 
Vojtěch Němec, Jiří Shrbený, Jiří Ondruška, 
Vojtěch Hora, Pavel Turnhöfer, Miroslav 
Hála, Marek Šimon, Jaromír Maurer, Tomáš 
Palouda, Roman Kneifl.

Komise kulturní: 
Jan Vozábal (předseda), Jan Vaněček, Hanička 
Pelzová, Jaromír Boháč, Oldřich Hluško, Jan 
Čepelák, Jiří Zeman, Martin Jakab, Jitka 
Zikmundová, Vladimíra Konvalinková, Jan 
Vorel, Jana Holcová,  Pavel Podruh ml.

Komise pro cestovní ruch: 
Martin Lobík (předseda), Roman Najbrt, Petr 
Eliáš, Martin Kocourek, Josef Maleček, Petr 
Janota, Martin Hák, Stanislav Jungwirth, Petr 
Janovský, Hana Jirmusová Lazarowitz, Jitka 
Boháčová, Petr Zemek, Milan Antoš.

Komise pro památkovou péči: 
Jitka Zikmundová (předsedkyně), Marek 
Šimon, Antonín Princ, Tomáš Novák, Danuše 
Thimová, Vlastislav Ouroda, Karel Jandourek, 

 

     

 

 

Rada města může požádat o radu své komise
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Jarní úklid komunikací
   Jarní úklid komunikací a veřejného prostran-
ství je každoročně prováděn v období, kdy to 
již dovolí klimatické podmínky, a za předpo-
kladu, že je již možné upravit potřebnou 
techniku ze zimní výbavy (sypače, radlice) na 
letní (ložné plochy, zametací zařízení).               
V  letošním roce byl úklid zahájen na konci 
března. 
  
Jarním úklidem komunikací se rozumí 
zejména odstranění zbytků posypových 
materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných 
odpadků po zimním období, odvoz zbylého 
posypového materiálu a úklid posypových 
beden z města a sídlišť. Součástí jarního 
úklidu je i mytí autobusových čekáren. Po 
ručním úklidu a hrubém odstranění posypové-
ho materiálu z komunikací se provede strojní 
zametení komunikací a chodníků. Úklid 
místních komunikací zajišťují na základě 
příslušné smlouvy Služby města Český Krum-
lov s.r.o.  

PLÁN JARNÍHO ÚKLIDU KOMUNIKA-
CÍ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

1. týden úklidu /14. kalendářní týden/
Vyšný: úsek točna - Pod Hájí – točna, komu-  
   nikace v sídlišti a sídliště Dubina
chodník Objížďková - Tavírna
chodník Pod Kamenem - lávka Dobrkovice
chodník autobusové nádraží - směr Kaplice
vnitřní město: Latrán, Pivovarská, Linecká,
   Parkán, Nové Město
Špičák: Tavírna, TGM, autobusové zastávky,      
   u kotelny, chodník podél hlavní komunikace,
    zvýšený chodník Vyšehrad - Jelenka, serpentina 
Plešivec: chodníky pro pěší a hlavní průtah

2. týden úklidu /15. týden/
Plešivec: komunikace linky autobusu MHD,  
   Cihelna, páteřní chodník

 

 
  

 

  

 

Mír: od ul. Tovární přes kruh. objezd               
  ul. Urbinskou na X I/39 ul. Domoradická,  
  Za Plevnem, U Trojice, Za Jitonou, široký  
   chodník Mír – Trojice
Plešivec: dolní část kolem bývalého okresního
   úřadu, Plešivecké náměstí, Plešivecká, Hradní ul.
Horní Brána: autobusové nádraží

3. týden úklidu /16. týden/
Vyšehrad: ulice a chodníky Na Svahu,
    Vyšehrad, Zahradní, Vyšehradská
Nádraží: tř. Míru, Za Nádražím, Školní,
  Železniční, V Úvoze, Česká, Na Spojce,
    Českobratrská
Horní Brána: Křížová
Plešivec: Dělnická, Krásné údolí
Špičák: sídliště, Fialková

4. týden úklidu /17. týden/
celá třída Míru (Špičák - Nádraží)
Horní Brána: úsek mezi ul. Pod Skalkou -      
   ul. Nemocniční, úsek mezi ul. Nemocniční -
   Rožmberská

5. týden úklidu /18. týden/
Horní Brána: úsek Rožmberská - U Sv. Ducha
Nové Spolí

6. týden úklidu /19. týden/
Nové Dobrkovice
Nové Spolí - Slupenec
Vyšný osada – panelová cesta, U Kasáren,
   Vyšenská
Důlní - jízdárna - vodotrysk

Každý pátek probíhá kontrolní den s vyhod-
nocením průběhu úklidu a operativním upřes-
něním harmonogramu na následující týden.

  V roce 2014 bylo při jarním úklidu v měsících 
březen, duben a květen smeteno 136,50 tuny 
materiálu. Na jarní úklid bezprostředně 

 

     

 

 

navazuje úklid běžný, který je prováděn               
s ohledem na rozsah finančních prostředků, 
konkrétní potřeby jednotlivých lokalit                
a konání významných akcí a událostí v katast-
ru města. Běžný úklid probíhá od května do 
prosince. Město zabezpečuje úklid o celkové 
délce přibližně 72 km komunikací a 44 km 
chodníků, úklid 37 ha zelených ploch a vývoz 
téměř 300 odpadkových košů. 
  
Organizaci úklidu zelených ploch a zeleně 
zajišťuje Odbor životního prostředí                     
a zemědělství, úklid komunikací a chodníků, 
plochy autobusového nádraží a čistotu 
autobusových zastávek koordinuje Odbor 
dopravy a silničního hospodářství a úklid 
budovy autobusového nádraží má v gesci 
Odbor správy majetku Městského úřadu 
Český Krumlov.
   
Podrobnosti k úklidu komunikací a zelených 
ploch najdete na webových stránkách www.   
ckrumlov.cz/jarniuklid.

   V katastru města Český Krumlov jsou dále 
komunikace a zelené plochy ve vlastnictví či 
pronájmu jiných společností, které zodpovída-
jí také za jejich úklid - Ředitelství silnic              
a dálnic ČR (komunikace I/39 České Budějo-
vice - Český Krumlov – Kájov), Správa               
a údržba silnic Jihočeského kraje (silnice 
II/157 Český Krumlov - Kaplice, II/160 
Český Krumlov – Větřní a III/1571 Český 
Krumlov – Slupenec), Správa Státního hradu 
a zámku Český Krumlov a Českokrumlovský 
rozvojový fond, spol. s r.o. Českokrumlovský 
rozvojový fond provádí úklid na parkovištích 
P1 – P4, Bus-stop a P-Bus (včetně údržby 
zelených ploch). Dále na dětském hřišti              
v Hradební, Seminární zahradě v Horní ulici    
a na pozemku Musea Fotoateliér Seidel. 

 

     

 

 

Krátké zprávy z jednání rady města (RM)
• RM oznamuje záměr pronajmout prostory 
určené k podnikání o celkové výměře 240 m²    
v  1.  nadzemním podlaží budovy č. p. 439, 
Kaplická ulice Komerční bance, a.s., na dobu     
5 let s činností od 21. listopadu 2015.
• RM schválila podání žádosti o nadační příspě-
vek v rámci grantového řízení Oranžový přechod 
nadace ČEZ na projekt Bezpečnost a ochrana 
dětí a mládeže v obci Český Krumlov (vybudová-
ní nového přechodu pro chodce a jeho osvětlení   
v ulici Chvalšinská v lokalitě Špičák).

 
  

 

  

 

• RM schválila pronájem prostor určených       
k podnikání o výměře 9 m² a 2,4 m² stánku na 
Špičáku na dobu neurčitou Daně Beranové za 
nájemné 21.600 Kč ročně, s valorizací dle míry 
inflace, za účelem provozování rychlého 
občerstvení.
• RM schválila podání žádosti o poskytnutí 
grantu v rámci 1. výzvy Grantového programu 
Jihočeského kraje Objekty kulturního dědictví 
na výměnu oken Základní školy Linecká, VII. 
etapa.

 

     

 

 

• RM schválila podání žádosti o poskytnutí 
grantu z Grantového programu Jihočeského 
kraje Podpora školství na nákup nábytku do 
Mateřské školy Za Nádražím.
• RM schválila podání žádosti o poskytnutí 
grantu v rámci 1. výzvy Grantového programu 
Jihočeského kraje Podpora jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 
na nákup zdroje elektrické energie a osvětlení 
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 
Český Krumlov.
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Šumava jako inspirace         v Egon Schiele Art Centru 
                                      od 3. dubna do 1. listopadu 2015 / denně 10.00 - 18.00 hodin

   Pět samostatných výstav se zastřešujícím 
názvem MYSTERIUM ŠUMAVA zastu-
pují klasikové Josef Váchal (1884-1969)         
a Josef Seidel (1859-1935) se synem 
Františkem (1908-1997) a tři umělci součas-
ní - Karin Pliem (nar. 1963) z  Rakouska, 
Katharina Dietlinger (nar. 1983) z Němec-
ka a Ondřej Maleček (nar. 1977) z  České 
republiky.

   Rozsáhlá výstava Josefa Váchala, instalovaná 
na ploše 1000 m² dokládá více než padesátile-
tý umělecký vývoj. Jde o retrospektivní 
výstavu, která představí působivé secesní 
dřevorytové cykly z desátých let, soubor expre-
sívních olejomaleb z 20. let, soubor kreseb z let 
čtyřicátých, ale i ukázky dřevořezby a Váchalo-
vých knih. Vystaveno bude i dílo nejznámější, 
odborníky řazené mezi nejvýznamnější díla 
20. století - Šumava umírající a romantická. 
Tato Váchalova práce není svými velkými 
dřevoryty, evokujícími dojem malby, jen 
výtvarným skvostem, zároveň se jedná                
o významné kulturně-historické a přírodově-
decké dílo. Váchal byl veliký znalec Šumavy, 
mnohokrát ji prochodil, prozkoumal, znal i její 
nejzapadlejší kouty. Šumava umírající                   
a  romantická je výrazem jeho veliké lásky            
k tomuto kraji a divoké přírodě a  zároveň           
i  vyjádřením obav, že bude zničena civilizací. 
Je vyvrcholením jeho tvorby, stěžejním 
životním dílem. Váchal sám nazval knihu 
experimentem nových řezačských a  tiskař-
ských technik, kniha má rozměry 65 x 49 cm   
a  v  kůži vázaná váží zhruba 20 kg! V  tiráži 
knihy autor rekapituluje: „Text k  této knize 
napsal, z 8014 řezaných a odlitých liter vysázel, 
74 barevnými dřevoryty (celkem v 544 barvách 
tištěnými) doprovodil, vytiskl a  vydal celkem         
v 11 výtiscích dřevorytec Josef Váchal v době od 
11. července 1928 do 3. května 1931.“ Přesto, že 
je v tiráži knihy uvedeno 11 výtisků, jde o dílo 
naprosto nedostupné. Jedním z důvodů je to, 
že kniha  byla již v době svého vzniku velice 

barevné snímky, které vynalezli v roce 1903 ve 
Francii bratři Lumièrové. Seidel začal tuto 
techniku používat pro výrobu pohlednic jako 
jeden z prvních profesionálních fotografů            
v Čechách, a to již tři roky po uvedení na trh! 
Zhotovil řadu barevných pohlednic Krumlova 
a Boubínského pralesa a návštěvníci výstavy 
tak budou mít jako jedni z prvních možnost 
vidět tyto sto let staré originály, které dosud 
nebyly veřejně prezentovány.
   Výstava je poctou oběma fotografům, poctou 
Šumavě i městu Český Krumlov a také několi-
ka osobnostem, které odkaz obou fotografů 
Seidelových zachránily. Expozice nabízí 
paralelní pohled na region Šumavy očima 
fotografa. Umožňuje zároveň naprosto 
ojedinělé srovnání prakticky dokumentárních 
fotografických pohledů Josefa Seidela na 
Šumavu s  pohledem Váchalovým. Z  obou 
výstav je patrné, jak se cesty a inspirační zdroje 
obou - fotografa a „dřevorytce“ - v  první 
polovině 20. století zajímavě protínaly.

  Paralelně přístupné tři další výstavy volně 
inspirované šumavskou přírodou na české, 
rakouské a německé straně představují dílo 
umělců Karin Pliem, Kathariny Dietlinger       
a Ondřeje Malečka. Jejich tvorba obsahuje 
společné téma přírody, ale rozmanité způsoby 
zpracování. Od jednoduché linie kreseb, přes 
monumentální pastózní malbu až po 
dynamické obrazy s téměř kinetickou iluzí.

  Téma přírody, zejména pak světoznámého 
koutu Šumava/Böhmerwald, je v době, kdy se 
média nepřetržitě zabývají válkou a terorem, 
nanejvýš vhodné, připomíná nám krásu 
našeho regionu a jeho historii jako věčnou 
inspiraci pro umění i pro každodenní život.

Výstavní sezóna v Egon Schiele Art Centru 
byla finančně podpořena městem Český 
Krumlov.

drahá a  pro  většinu sběratelů finančně 
nedosažitelná.  Váchal proto z  některých 
výtisků vyřezával podle požadavků jednotlivé 
dřevoryty a  prodával je samostatně. I  proto       
(a díky mimořádnému úsilí organizátorů) 
mohou návštěvníci českokrumlovské výstavy 
vidět toto dílo jak ve svázané podobě, tak            
i jednotlivé listy. Váchal se tímto dílem staví po 
bok dalších velkých osobností spjatých se 
Šumavou - Adalberta Stiftera, Karla Kloster-
manna, ale i Josefa Seidela.

    Fotografie Josefa Seidela a  jeho syna 
Františka jsou další samostatnou výstavou, 
kterou Egon Schiele Art Centrum v  hlavní 
sezóně roku 2015 představí. Letos uplyne 110 
let od vybudování tehdy nejmodernějšího 
fotografického ateliéru na Šumavě a 10 let od 
doby, kdy tento dům s ateliérem zakoupil 
Českokrumlovský rozvojový fond a zahájil 
náročný projekt záchrany a vybudování 
dnešního Musea. Dosud nejrozsáhlejší 
výstava Seidelových snímků Šumavy 
představí pouhý zlomek obrovského fotogra-
fického pokladu, jenž nemá v Evropě obdoby: 
obsahuje na 140.000 stoletých snímků na 
skleněných deskách, negativech či pohledni-
cích, jež probouzejí paměť a dokládají původní 
tvář míst, která kvůli železné oponě už dávno 
zanikla. Spojují rodiny, které postihlo vysídle-
ní či jiné pohromy, a pomáhají k nápravě 
dávných křivd a zbytečných ztrát. Prezentova-
né snímky z Fotoateliéru Seidel jsou kronikou 
života na Šumavě. Kronikář obvykle zapisuje 
pro budoucí generace jen nejdůležitější 
okamžiky své doby. Seidelovi „psali“ kroniku 
Šumavy jinak. Zachycovali černobílým 
obrazem věci všední, typické, zdánlivě obyčej-
né. Motivy z každodenního života na Šumavě 
patří k nejvýznamnějšímu odkazu Fotoatelié-
ru Seidel. Díky nim si dnes můžeme lépe 
představit realitu života v tomto krásném, 
drsném kraji. Mystérium každodennosti. 
   Zákazníky fotoateliéru byli obyvatelé Šumavy 
všech společenských vrstev, postavení i věku. 
Lesní dělníci, správci a majitelé pil, hajní, 
četníci a finančníci a jejich rodiny. První 
sportovci – plavci, cyklisté, lyžaři, ale také 
skláři, výrobci dřeváků, stavitelé i majitelé 
Schwarzenberského kanálu. Modelem jim 
stála i svérázná postava obecního slouhy 
„Zeisel Nazla“ z  Volar, ale také v  Krumlově 
nalezená, dnes slavná (a do Vídně prodaná) 
Krumlovská madona ze 14. století.
 Zcela mimořádným exponátem v rámci 
výstavy budou vzácné Seidelovy autochromy –  

Text Hana Jirmusová Lazarowitz; Egon Schiele Art Centrum

Josef Váchal, Černá mše, 1921

Josef Seidel, Jezero Laka (dříve i Mlaka), 1927
nejmenší šumavské jezero, přístupné z Nové Hůrky
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 Oslavy osvobození
za  účasti pěchoty a dobových vozidel. Tuto 
akci už potřetí organizuje Sdružení cestovního 
ruchu v Českém Krumlově ve spolupráci            
s kluby vojenské historie a za podpory města 
Český Krumlov. 
  Tradiční slavnostní koncert k výročí konce           
II. světové války se uskuteční v Zámecké 
jízdárně 8. května od 19.00 hodin. Jihočeská 
komorní filharmonie České Budějovice 
předvede opus Karla Jenkinse, The Armed 
Man (A Mass for Peace). Orchestr doprovodí 
na 250 sboristů dětských pěveckých sborů        
z celé České republiky.  
 

   

   

     

 

 

   Zveme vás rovněž na dvě tematické výstavy. 
Regionální muzeum v Českém Krumlově 
přichystalo od 1. května výstavu s názvem 
Reflexe II. světové války na Českokrumlovsku. 
V českokrumlovské Synagoze bude 7. května 
slavnostně zahájena výstava obrazů Ruth 
Hálové, poslední žijící členky původní židov-
ské obce v Českém Krumlově a jednoho            
z "Wintonových dětí".
  Věříme, že vás nabízený program zaujme          
a bude důstojnou oslavou 70. výročí konce       
II. světové války. Aktuální informace najdete 
na www.ckrumlov.cz/osvobozeni.

   

     

 

 

  Letošní Den vítězství, 8. květen, bude 
obzvlášť významným svátkem. Připomeneme 
si už 70. výročí konce II. světové války. Na 
náměstí Svornosti v Českém Krumlově              
v 11.00 hodin zazní česká a americká hymna 
na úvod slavnostního aktu položení květin        
k pamětní desce na paměť vojáků 26. pěší 
divize armády USA.
  Atraktivní program pro širokou veřejnost 
bude přichystán na následující den, sobotu       
9. května 2015.  V areálu u Chvalšinské silnice 
vyrostou dva nepřátelské vojenské tábory, mezi 
nimiž v odpoledních hodinách vypukne bitva 
 
  

 

  

 

Kronika města v rukách 
Petra Kroniky
   Město Český Krumlov má od 1. dubna 2015 nového kronikáře. 
Stal se jím Petr Kronika. Petr působil jako hlasatel a moderátor         
v  Českém rozhlase České Budějovice a později i na stanici 
Vltava. V současné době je zaměstnán jako redaktor regionální-
ho studia Radia Proglas, Jan Neumann v Českých Budějovicích. 
Dlouhodobě spolupracuje s městem Český Krumlov na akcích, 
které město pořádá. Své náměty týkající se kroniky mu můžete 
zasílat na e-mailovou adresu petr.kronika@gmail.com nebo 
kronika@mu.ckrumlov.cz.
 

 

 
  

 

  

 

www.ckrumlov.cz/akce

Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty

Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty 

Trhy v Českém Krumlově 
  Historické trhy v Českém Krumlově jsou již 
neodmyslitelnou součástí městských slavností. 
Dokreslují atmosféru a nabízejí návštěvníkům 
nejen staročeské pochutiny, ale také zajímavé 
výrobky či ukázky starých řemesel.
  Město Český Krumlov pověřilo pro rok 2015 
organizací trhů v rámci Velikonoc, Slavností 
pětilisté růže a Svatováclavských slavností 
Haničku Pelzovou. Zároveň vypsalo výběrové 
řízení na pronájem pozemků za účelem  

         

 
  

 

  
 
 

  

  Organizátorem adventních trhů je Sdružení 
cestovního ruchu v Českém Krumlově, které 
bude v průběhu letošního roku vyhlašovat 
vlastní výběrové řízení na pronájem prodej-
ních stánků na náměstí Svornosti v období 
adventu, tj. od 29. listopadu 2015 do 6. ledna 
2016. 
   Podrobnosti k historickým trhům naleznete 
na www.ckrumlov.cz/trhy. 

 

zajištění občerstvení a gastronomických služeb 
při historických trzích na Slavnostech pětilisté 
růže 2015 a Svatováclavských slavnostech 
2015. Přihlášky do tohoto výběrového řízení je 
možné adresovat na oddělení kancelář starosty, 
náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, a to do 
17. dubna 2015. Zájemci o účast na řemeslných 
historických trzích se mohou přihlašovat 
jednotlivě na každou akci přímo Haničce 
Pelzové,  e-mail: pelzova@komorni-festival.cz. 
  

 

     

 

 
Vyhrajte vstupné do muzeí
   Čtenáři Novin města Český Krumlov mohou soutěžit celkem       
o 4 vstupenky do 4 muzeí s kartou Český Krumlov Card. S kartou 
můžete zdarma navštívit Hradní muzeum a věž, Regionální 
muzeum v Českém Krumlově, Museum Fotoateliér Seidel či Egon 
Schiele Art Centrum. Platnost karet je do prosince 2015, podrob-
nosti na www.ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje nejvyšší hora Šumavy na české 
straně hranice?
  Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do          
30. dubna 2015. Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno a telefonní 
kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí budou vylosováni           
2 výherci, každý obdrží 2 karty. Český Krumlov Card do soutěže 
věnovala vyjmenovaná muzea. Děkujeme.
 

 

 
  

 

  

 



www.pohl.cz
Tel: 233 089 411
E-mail: roztoky@pohl.cz

VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY 

DOPRAVNÍ
A INŽENÝRSKÉ 
STAVBY 

POZEMNÍ
STAVBY 

ČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

RADOST STAVĚT
... založeno 1990 

PODZEMNÍ 
STAVBY 

DOODPADU 
aneb Co do kanalizace nepatří

Vzdělávací environmentální program DOODPADU je určený pro žáky 1. stupně základních škol. 
Výukovými hodinami provede děti přímo pracovník vodohospodářské společnosti za pomoci animované 

postavičky kocoura AGIho. 
Zábavnou formou se dozvědí, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět do přírody, a jak správně 

nakládat s odpadky. Zjistí, že toaleta skutečně není odpadkový koš. 

Pozvěte si AGIho do své třídy! Více na www.doodpadu.cz
ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE
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Text Renata Pyšíková; Krumlovští pištci

Zahájení  zámecké sezóny
    Zahájení zámecké sezóny, tentokrát na téma Soudní proces s podvod-
ným alchymistou, se uskuteční v sobotu 11. dubna. 2015. Průvod se bude 
řadit na V. zámeckém nádvoří, ze kterého vyjde v 14.00 hodin a půjde po 
trase zámek, Latrán, náměstí Svornosti, Horní ulice až k městskému 
divadlu.
   Píše se rok 1592 a někdejší vladař domu rožmberského, vysoce urozený 
pan Vilém z Rožmberka, skonal. Petr Vok z Rožmberka, světsky založený 
člověk, chce nevyjasněnou smrt svého bratra objasnit, a proto zahajuje 
veřejný soudní proces s neseriózním alchymistou, českokrumlovským 
Antonínem Michaelem z Ebbersbachu. 
  Veřejný soud se uskuteční na II. zámeckém nádvoří a na náměstí 
Svornosti, kde bude průvod přivítán purkmistrem. Pro případ vykonání 
exekuce přímo na místě bude připraven i mistr popravčí. Při obou zastave-
ních nebude chybět vystoupení tanečních a hudebních souborů.
   Bude podvodný alchymista uznán vinným ze zhoršení zdravotního stavu 
svého vladaře Viléma z Rožmberka? Bude nad ním vynesen rozsudek 
propadnutí hrdlem, nebo bude osvobozen? Přijďte a uvidíte! Srdečně 
zveme všechny zájemce z řad českokrumlovských občanů. Jedinou 
podmínkou účasti v průvodu je vlastní či vypůjčený historický kostým         
a vpravdě historické vystupování.
   Na organizaci akce se velkou měrou podílí, a patří jim za to velký dík, 
zástupci zámku Český Krumlov, českokrumlovští průvodci, českokrumlov-
ské historické soubory (Fioretto, Krumlovští pištci), mládežnický 
vokálně-instrumentální soubor Lusatia Consort ze severočeského Cvikova 
a další nadšenci. Průvod je připravován pro příznivce historie všech období 
od gotiky po baroko. Akce se uskutečňuje i díky podpoře města Český 
Krumlov a jeho starosty, který organizátory vždy potěší svou osobní účastí. 
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www.ckrumlov.cz/obcan

Veřejné zakázky  

   V rámci projektu Revitalizace areálu klášterů 
Český Krumlov jsou naplánovány ještě níže 
uvedené veřejné zakázky.  

Nadlimitní veřejné zakázky
• Dodávky a služby potřebné pro kompletní 
provedení vnitřního vybavení mobiliářem          
v souboru historických objektů. Zakázka 
původně obsahovala sedm dílčích částí, všech-
ny byly ze zákonných důvodů zrušeny. Dvě 
části budou opětovně vyhlášeny v  režimu 
otevřeného nadlimitního řízení, ostatní             
v rámci jednacích řízení bez uveřejnění. Jedna 
z těchto částí se týká sedacího nábytku a druhá 
nábytkových atypů vyrobených na míru.
• Restaurování historického mobiliáře               
a obrazů, které jsou součástí vybavení bývalého 
kláštera minoritů, konkrétně klášterního 
kostela a ambitu. Veřejná zakázka je rozdělena 
na 32 částí.                 
 
 

 
  

 

  

 

Nový vedoucí 
Odboru vnitřních věcí  

Začíná letní čas  

    Rada města Český Krumlov jmenovala         
s  účinností od 2. března 2015 Františka 
Lippla do funkce vedoucího Odboru 
vnitřních věcí Městského úřadu Český 
Krumlov. V  oddělení správních činností 
vykonává odbor agendu matričního úřadu, 
přípravy voleb, evidence obyvatel, cestovních 
pasů a občanských průkazů aj. Pod odbor 
spadá také úsek krizového řízení (např. řešení 
krizových situací, mimořádné události              
a ochrana obyvatelstva před povodněmi, 
požární ochrana) a dále zajišťuje činnost 
provozu a správy budov městského úřadu. 
Kontakt: Kaplická 439, tel.: 380  766  200, 
e-mail: frantisek.lippl@mu.ckrumlov.cz            
 
 

 
  

 

  

 

   V neděli 29. března se mění pásmový čas na letní. Hodiny se posunou o jednu hodinu vpřed do letního časového pásma, tzn. po 01.59.59 SEČ 
(středoevropského času) následuje 03.00.00 SELČ (středoevropského letního času).     
 
 

 
  

 

  

 

 Město zajistí úklid Klášterní ulice  

soutěžit světelná zařízení pro fotokomory, 
fotoateliéry a divadelní a jevištní aktivity.
• Dodání koncertního křídla za účelem 
pořádání hudebních představení. 
  Oslovení dodavatelů proběhne podle pravidel 
Integrovaného operačního programu                  
a pravidel města Český Krumlov pro zadávání 
zakázek malého rozsahu.

 

  Obě výše uvedené veřejné zakázky budou 
uveřejněny ve věstníku veřejných zakázek a na 
profilu zadavatele.
Podlimitní veřejné zakázky
• Dodávka mobilního pódia a související 
techniky, kterou je ground support a další 
systémová nosná technika. 
• Dodávky a služby potřebné pro kompletní 
provedení vnitřního vybavení informačními      
a komunikačními technologiemi v souboru 
historických objektů.
• Dodávky a služby potřebné pro kompletní 
provedení vnitřního vybavení zvukovými   
zařízeními v souboru historických objektů.
 Oslovení zájemců proběhne v  souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 
Veřejné zakázky malého rozsahu
• Vnitřní vybavení objektů světelnými zaříze-
ními. Zakázka je rozdělena, zvlášť se budou 

 

     

 

 

   V poslední době se množí stížnosti občanů 
na znečištěnou Klášterní ulici. Znečištění 
vzniká v  důsledku pohybu osobních 
a nákladních aut ze staveniště v  rámci 
probíhajících stavebních prací na areálu 
bývalého kláštera minoritů. Zástupci města 
Český Krumlov jednali v této věci s generál-
ním dodavatelem stavebních prací, se kterým 
se domluvili na zákazu vjezdu osobních aut 
do prostor staveniště. Tímto opatřením by 
mělo dojít ke snížení znečištění ulic ve 
vnitřním městě. Vjezd nákladních aut je               
 
 

 
  

 

  

 

vzhledem k probíhající revitalizaci nezbytný. 
Nicméně byla posílena úklidová služba, jež 
prioritně zajistí úklid nečistot ze stavby na 
komunikacích ve vnitřním městě.  V  návaz-
nosti na výše uvedené žádáme občany               
o shovívavost a pochopení. Předpokládaný 
konec stavebních prací v  areálu bývalého 
kláštera minoritů v  Českém Krumlově je 
plánován na 30. června 2015. Odměnou bude 
překrásně zrevitalizovaný komplex krumlov-
ského dvojklášteří, který bude po mnoha 
letech opět jednou z ozdob města.

 

     

 

 

Text Martina Kubice; oddělení Integrovaného operačního programu Foto archiv město Český Krumlov

Text Martina Kubice; oddělení Integrovaného operačního programu
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Vítání občánků
Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se uskuteční v pátek 24. dubna 2015 v Prokyšově sále v Horní ulici 155 (objekt bývalé 
Prelatury). Chtějí-li se rodiče novorozenců, kteří mají trvalé bydliště v Českém Krumlově, zúčastnit vítání občánků, mohou se přihlásit na matrice, 
pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu. Kontakt: Jaroslava Španillerová, matrika, náměstí Svornosti 1, tel.: 380 766 322, 
e-mail: jaroslava.spanillerova@mu.ckrumlov.cz. 

 
  

 

  

 

Užitečné informace a telefonní čísla
Pasy, občanské průkazy, 
registr podnikatelů
Po, St 07.30-11.00     12.00-17.00
Út, Čt 07.30-08.30
Pá 07.30-12.00
Registr vozidel, řidičské průkazy
Po 07.30-11.00     12.00-17.00
Út 07.30-11.00
St 07.30-11.00     12.00-17.00
Čt nejsou úřední hodiny    
Pá 07.30-12.00     

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov 
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 444
Elektronická podatelna: 
posta@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Podatelna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-15.30
Pá 07.30-11.00    12.00-13.00
Pokladna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-14.00 
Pá 07.30-12.00
Matrika (náměstí Svornosti)
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út  08.00-11.00
Čt  nejsou úřední hodiny
Pá  07.30-11.00

Kontakty a úřední hodiny 

   Do 30. června 2015 bude ve dvou 
etapách zcela uzavřena ulice Vyšehradská, 
a to z důvodu rekonstrukce inženýrských 
sítí a místní komunikace. Objízdná trasa 
není stanovena, přístup k  nemovitostem 
zůstane zajištěn.
Kontaktní osoba: Jiří Jokl, Budějovické 
dopravní stavby, tel.: 602 469 025.  
  
   Vzhledem k rekonstrukci místní komu-
nikace a inženýrských sítí bude do            
30. června 2015 zcela uzavřena také ulice 
v místní části Dobrkovice od č. p. 68 do    

 

   

Uzavírky komunikací
  Do 29. června 2015 bude uzavřena železnič-
ní trať v  úseku České Budějovice - Český 
Krumlov (Černý Kříž - Volary). Vlaky budou 
v  úsecích výluky nahrazeny autobusy.                
V případě dotazů nebo připomínek se můžete 
obracet na Miroslava Troupa, České dráhy, 
a.s., tel.: 972 544 386, e-mail: troup@gr.cd.cz. 
Výlukový jízdní řád je k dispozici na www.  
ckrumlov.cz/obcan pod záložkou Uzavírky 
a upozornění, odkaz Dopravní omezení.
České dráhy, a.s., se omlouvají za vzniklé 
komplikace a děkují za pochopení.  

     

Výluka 
České Budějovice - Český Krumlovmísta přejezdu vlečky. Objízdná trasa 

nebyla stanovena, vlastníci nemovitostí       
v  dotčeném území mají zajištěný přístup 
ke svým nemovitostem. Odpovědná 
osoba: Jaroslav Běhounek, IRO stavební 
s.r.o., tel.: 720 995 292.  

Mapy obou dotčených oblastí s  vyznače-
ním uzavírek najdete na webových 
stránkách města Český Krumlov www.  
ckrumlov.cz/obcan pod záložkou 
Uzavírky a upozornění, odkaz 
Dopravní omezení.

         
  
    


