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Znovuoživení jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově

Synagogu, zahradní domek - Egon Schiele  
Atelier a území městského parku. Revitali-
zací jižního meandru tak dochází k oživení 
již dávno zapomenutých zákoutí Českého 
Krumlova a příběhů zdejších památek. 
  „Je to překrásné území, které bylo ještě před 
patnácti lety úplně opomíjené… Snažíme se 
pro ně najít smysluplné využití, které vychází 
z jeho charakteru – jako perličky navlečené na 
stříbrné šňůře Vltavy je propojeno hned 
několik míst s nevšedními příběhy a mimo-
řádnou atmosférou,“ vysvětluje Miroslav 
Reitinger, ředitel Českokrumlovského 
rozvojového fondu. Více informací nalezne-
te na internetových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/projekty.

     

státního rozpočtu, Evropské unie i ze 
soukromých zdrojů.      
  Na atraktivitě historické části Českého 
Krumlova má zásadní podíl jeho malebné 
rozložení ve smyčkách tří vltavských mean-
drů. Jižní meandr leží zdánlivě trochu 
stranou od obecně známých a turisticky 
hojně využívaných komunikačních „tepen“ 
středověkého centra města. Na poměrně 
malé ploše pozvolna zastavované od 
16. století však soustřeďuje kromě renesanč-
ních a barokních domů hned několik 
významných památek, které svou zásadní 
roli v  životě města sehrály především 
v  závěru 19. a v  první polovině 20. století. 
Jedná se o Fotoateliér Seidel, židovskou 

         
  
    

  Městu Český Krumlov se v  období let 
2001-2015 podařilo znovuoživit dlouhodo-
bě opomíjenou historickou část města - 
území jižního meandru řeky Vltavy. 
Komplexní revitalizace území sestávající         
z mnoha dílčích projektů byla a je i nadále 
postupně realizována městem Český Krum-
lov a městskou obchodní společností Česko-
krumlovský rozvojový fond, spol. s  r.o. Je 
výsledkem intenzivní činnosti úzkého týmu 
kvalifikovaných pracovníků, jejich partnerů 
a erudovaných dodavatelů. Patnáct let 
trvající práce na revitalizaci této lokality         
s  sebou přinesly řadu projektů s náklady         
v celkové výši téměř 89 miliónů Kč. Z toho 
51 miliónů Kč bylo hrazeno z dotací ze   

 

   

Text Zdena Mrázková; Českokrumlovský rozvojový fond Foto Martin Tůma
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   Příběh jižního meandru je příznačný pro 
osudy města, země a celé Evropy. Zejména 
20. století tu vepsalo léta plná naděje a velkých 
příslibů, rozdrcená v  soukolí dramatických 
historických událostí. Až po 100 letech se 
podařilo městu a Českokrumlovskému rozvo-
jovému fondu postupně z  celé oblasti setřít 
ponurý ráz úpadku a periferie a vrátit jí 
původní lesk. V kontrastu se středověkým 
a renesančním centrem nabízí území jižního 
meandru klidnou až relaxační atmosféru. 
Naleznete zde dostatečný prostor nejen 
k oddychu a odpočinku, ale i k poznání dalších 
významných historických památek města. 
  Fotoateliér Seidel je spojen se  životem 
kronikáře Šumavy – legendárním fotografem 
Josefem Seidelem. V  roce 1905 si pro svůj 
rozvíjející se podnik nechal postavit secesní 
novostavbu s proskleným ateliérem. Dům byl 
potom svědkem velkého rozkvětu Seidelovy 
fotografické firmy, která se stala nejmoderněj-
ším podnikem svého druhu v   Čechách, 
a zároveň nejlepších let dvou generací jeho 
rodiny. Byl ale i mementem zmaru a rozpadu 
za 2. světové války a v čase následného komu-
nismu. Temná období přečkal sice zpustlý, 
přesto však jakoby zázrakem dochovaný, 
včetně kompletního inventáře a fotografické-
ho díla nesmírné hodnoty. Na počátku nového 
tisíciletí získal pozornost města a ČKRF, který 
se po několikaletém úsilí nakonec stal vlastní-
kem objektu, a zahájil tak nákladnou 
a pečlivou rekonstrukci.
  Neméně poutavý příběh napsala nedaleká 
židovská Synagoga, která byla pro místní 
Židovskou obec vystavěna v roce 1909 podni-
katelem Ignácem Spirem. Svůj účel plnila jen 
do obsazení Sudet v r. 1938. Její další osud byl 
velmi dramatický. Po válce sloužila jako  
 
 

 
  

 

  

 

a emancipace středního stavu si zde měšťané 
zřídili mj. promenádu s  altánem a dalšími 
nezbytnými detaily parkového mobiliáře. 
Začátkem 20. století se stal symbolem moder-
ního města. Byl lokální drobnou variací na 
velkoměstské „Ringstrasse“, jež podněcovaly 
k výstavbě veřejných budov a v jejichž okolí se 
rády usazovaly význačné osobnosti města. 
Funkci „Ringstrasse“ plnila dnešní Linecká 
ulice. Starosta města a budovatel parku Franz 
Khemeter, majitel papíren a stavitel synagogy 
Ignác Spiro, fotograf Josef Seidel a nakonec 
i malíř Egon Schiele - to jsou osobnosti, které 
jsou s okolím městského parku spojeny.
  Z pohledu dnešního návštěvníka je oblast 
jižního meandru již velice příjemnou klidovou 
zónou plnou kvetoucí zeleně, příjemných 
zákoutí a opravených památek. Cesta 
k tomuto stavu trvala ale téměř 15 let a byla 
lemována spoustou práce řady osvícených lidí, 
kteří pochopili potenciál této lokality pro další 
rozvoj města. „Rád bych poděkoval za dlouho-
dobou práci a úsilí všem, kteří projekt podpo-
řili, všem, kteří se podíleli na přípravě i realiza-
ci a zejména pak těm, kteří projekt podpořili 
finančně. Dnes se tak město může pochlubit 
úžasným územím, které se jistě stane vyhledá-
vanou oblastí pro odpočinek nejen mezi 
občany,“ sděluje Dalibor Carda, starosta 
města Český Krumlov.

 

křesťanský kostel pro vojáky americké armády, 
v letech 1945 až 1968 ji využívala Církev 
československá husitská a zcela v  kontextu 
s  dobovým režimem skončila nakonec jako 
skladiště. Přestože měla namále, jako jedna 
z  mála synagog v  celé ČR přežila období 
2. světové války i následujících 50 let chátrání. 
Synagoga je nerozlučně spjata se jménem 
Ruth Hálové, židovského děvčete zachráně-
ného těsně před válkou sirem Nicolasem 
Wintonem. Dnes je poslední v Čechách žijící 
členkou zdejší Židovské obce a měla mj. 
i významnou zásluhu na obnově Synagogy 
v roce 2013.
  Zahradní domek proslul díky věhlasnému 
malíři Egonovi Schielemu, který v něm v roce 
1911 krátce pobýval a využíval jej a přilehlé 
terasy jako ateliér. Díky vstřícnosti tehdejšího 
majitele domku zde mohl Schiele zadarmo 
bydlet i se svojí rusovlasou přítelkyní a model-
kou Wally Neuziel. „Letní“ dům a terasy plné 
květin miloval. Vytvořil zde řadu studií, kreslil 
nebo maloval děti, které sem za ním chodily 
na návštěvu, staré ženy, vysloužilé vojáky 
i mladé dívky. Jedna z  nich se mu nakonec 
stala „osudnou“. Krumlovští měšťané v té době 
neunesli, že na zahradě uprostřed jejich města 
malíř zpodobňuje akty, a umělce z těchto míst 
doslova vypudili. Schiele tak tento azyl ztratil, 
jiný mu v konzervativním městě už nikdo 
neposkytl, a tak musel milovaný Krumlov 
opustit.  
  Břeh Vltavy v blízkosti kaple sv. Martina se 
postupně stal v  druhé polovině 19. století 
místem oddychu a sportovního vyžití obyvatel 
města. Nedaleko se nalézalo cvičiště spolku 
městských ostrostřelců a veřejná plovárna. 
Městský park byl slavnostně otevřen v  roce 
1907. V  době rozvoje měšťanské společnosti   

 

     

 

 

Příběh jižního meandru 
Text Zdena Mrázková; Českokrumlovský rozvojový fond Foto Martin Tůma

    Mezinárodní divadelní projekt Vlak Lustig 
- Vlak svobody 2015 zavítá v rámci oslav        
70. výročí ukončení 2. světové války do šesti 
zemí Evropy. V neděli 12. července 2015 
zastaví na vlakovém nádraží v Českém Krum-
lově. Historická vlaková souprava se odpoled-
ne promění ve výstavní síň a večer se stane 
součástí divadelní inscenace „Modlitba pro 
Kateřinu Horovitzovou“. Inscenace připome-
ne osudy obětí nacistických transportů, 
křižujících Evropu v rámci tzv. konečného 
řešení židovské otázky. Vstupné na představe- 
 

 
  

 

  

 

14.00 – Přeživší – výstava fotografií Nguyen 
Phuong Thao
14.00 – Démanty noci, Transport z ráje, 
Colette, Vlaky do nenávratna – projekce
Besedy a přednášky
19.30 – Přednáška o holocaustu a diskuse
Divadelní představení
21.00 – Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu 
Horovitzovou, režie Petr Kracik

Projekt v Českém Krumlově proběhne za 
finanční podpory města Český Krumlov.

 

ní je zdarma, ale vzhledem k omezené kapaci-
tě je nutno rezervovat vstupenky na webových 
stránkách projektu www.vlaklustig.cz. 

Vlak Lustig - Vlak Svobody 2015
12. července 2015, 
Vlakové nádraží Český Krumlov

Výstavy a filmové projekce
14.00 – Gešer ad Halom – Most až sem - 
výstava, Vojenský historický ústav

 

     

 

 

Vlak Lustig přijede do Českého Krumlova
Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty 
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www.ckrumlov.cz/projekty

 Upravit dlouhodobě opomíjenou lokalitu 
okolo Hornobranského rybníka a navrátit jí 
její rekreační funkci se podařilo městu Český 
Krumlov ve spolupráci se společností Lesy 
města Český Krumlov s.r.o. Území nově 
nabízí zázemí vhodné k aktivnímu i pasivnímu 
odpočinku. V  lokalitě byly vybudovány 
chodníky včetně veřejného osvětlení a mobili-
áře, beachvolejbalové hřiště i multifunkční 
hřiště určené pro volejbal, nohejbal, případně 
jiné sportovní aktivity. Vyšší komfort koupání 
zajistí dřevěné molo či převlékárny včetně 
sprch. Prostředí doplnila také nová veřejná 
zeleň, plavci a děti jistě ocení, že přibyl písek 
na pláži. Co se vody týče, dostatek čisté vody     
v rybníce by měl zajistit  hloubkový vrt, který 
od  druhé poloviny tohoto roku posílí přítok 
rybníka. Nezbytnou součástí rekonstrukce je 
rovněž úprava toalet v  budově městského 
úřadu, jež budou v horizontu jednoho měsíce 
otevřeny pro veřejnost.
   Rekreační zóna je přístupná široké veřejnosti, 
zdarma jsou k  dispozici obě sportoviště. 
Beachvolejbalové hřiště je pro zájemce trvale 
vybaveno sítí a lajnováním. Na multifunkční 
hřiště je sice nutné telefonicky zamluvit 
u správce rezervaci, jako bonus však provozova-
tel hřiště nabízí zapůjčení sportovního vybavení.
   „Jsem rád, že se městu podařilo zvelebit další 
část města. Tato lokalita je primárně určena 
pro odpočinek a relaxaci místních,“ uvedl 
radní Martin Lobík a dodal: „Kromě vybudo-
vání zázemí jsme podnikli několik nezbytných  
 

 
  

 

  

 

  „I sami návštěvníci mohou svým chováním 
přispět k vyšší kvalitě koupání na Hornobrán-
ském rybníce," doplnil Bedřich Navrátil, 
ředitel Lesů města Český Krumlov. „Nekrmte, 
prosím, kachny na rybníce," vzkázal návštěv-
níkům: „mohly by nepříjemně ovlivnit kvalitu 
vody a  čistotu prostředí.“
   Pro letošní rok byl zahájen zkušební provoz, 
který nám po vyhodnocení ukáže,  co bychom 
měli dotáhnout a zlepšit. V případě kladných 
ohlasů ze strany občanů města máme připra-
venou další etapu rozvoje areálu, spočívající 
např. ve  vybudování parkoviště pro návštěvní-
ky,   instalaci vodních atrakci pro děti či 
ukotvení pontonové plochy na vodní hladině.
 Rekreační zónu provozuje společnost PRO - 
SPORT ČK o.p.s. Revitalizace území 
probíhala od 10/2013 do 5/2015 a její celkové 
náklady činí 4,9 mil. Kč (Lesy města Český 
Krumlov) a 1,4 mil. Kč (město Český Krum-
lov). Více se o projektu dočtete na interneto-
vých stránkách města
www.ckrumlov.cz/projekty.

 

opatření ke zlepšení kvality koupání. V první 
etapě jsme se zaměřili zejména na to, aby voda 
v rybníce byla ke koupání vhodná. Dále jsme 
posílili přítok novým vrtem a v  neposlední 
řadě v  pravidelných čtrnáctidenních interva-
lech prověřujeme čistotu vody. Je nutné si však 
uvědomit, že voda v  rybníce nikdy nebude 
průzračná jako voda v  zahradních bazénech. 
Rybník prostě zůstane rybníkem.“
   Kromě přizpůsobení rybí obsádky je voda        
v rybníku mechanicky čištěna od vodní 
vegetace. Letos kvalitu vody v  rybníku 
významně a nepříjemně ovlivnila skutečnost, 
že je tzv. semenný rok několika hlavních 
lesních dřevin, což s  sebou nese nadměrnou 
produkci pylu. Ten pak byl větrem nanesen 
mimo jiné do rybníka a rybniční vodu oboha-
til o nežádoucí živiny. Pokud by však při 
pravidelných kontrolách  byla voda posouzena 
jako nevhodná ke koupání, budou o tom 
samozřejmě návštěvníci informováni na 
cedulích umístěných na viditelných místech 
na břehu rybníka. 

 

     

 

 

Rekreační zóna Hornobranského rybníka uvítala první 
návštěvníky

   Město Český Krumlov pořídilo pro Základ-
ní školu Plešivec v průběhu měsíců února až 
května tohoto roku moderní technické 
vybavení. Učebny fyziky, chemie a environ-
mentální výchovy jsou nově vybaveny experi-
mentálními měřicími systémy s  výukovými 
programy využívajícími umělé inteligence, 
učebna informatiky nabízí 26 ks počítačů 
s příslušenstvím, do školní dílny jsou pořízeny 
dílenské stoly, skříně na nářadí, hoblice a stolní 
vrtačky s příslušenstvím. Za účelem zlepšení 
podmínek a efektivity všeobecné výuky byla 
pořízena mobilní ICT učebna (pořízení 25 
iPadů s  příslušenstvím) a vyměněn hlavní 
server. Celkové vynaložené náklady na realizaci 
projektu čítají 1,46 mil. Kč, z toho výše dotace    
 

 
  

 

  

 

mentální aktivní činnost žáků. 
 Pořízené moderní materiálně-technické 
vybavení zlepšilo celkové podmínky počáteč-
ního vzdělávání a kvalitu výuky na základní 
škole. Podrobnější informace o projektu 
naleznete na webových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/projekty.

Projekt „Pořízení vybavení a modernizace tříd 
ZŠ Plešivec v Českém Krumlově“ je spolufi-
nancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03271
 

   

 

z  Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad, který je spolufinancován Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj, ve výši 
1, 24 mil. Kč a vlastní podíl je ve výši 0,22 mil. Kč.
  Škola Plešivec má dlouholetou tradici. 
Disponuje několika odbornými učebnami 
i informačním centrem, do něhož je zahrnuta 
knihovna a dvě učebny vybavené počítači. 
Škola uplatňuje moderní konstruktivistické 
pojetí výuky  učitelé vedou své žáky, aby 
přemýšleli, rozvíjeli své dosavadní znalosti         
a konstruovali nové poznatky. Klasická forma 
výuky je kombinována s aktivizujícími výuko-
vými metodami, které vyučovací hodiny 
obohacují o didaktické hry, problémové 
příklady s  praktickým významem a experi-    

 

     

 

 

Žáci na Plešivci mají modernizované třídy a špičkové vybavení
Text Monika Petrů; oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek
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Zažijte Krumlov jinak!       

Chceme obohatit místní kulturní a společen-
ský život, jedinečným způsobem oživit veřejný 
prostor a zároveň rozvinout sousedské vztahy 
a lépe se navzájem poznat během společně  

         

 
  

 

  
 
 

  

 V sobotu 19. září 
proběhne v Panské ulici 
sousedská slavnost v rámci 
celorepublikové akce 
Zažít město jinak. 

         

 
  

 

  
 
 

  

s ostatními o něco, v čem jste dobří nebo co 
máte rádi. Samozřejmě se ale můžete přijít  
jenom podívat a užít si den. 
  Pokud se budete chtít zapojit, kontaktuje 
Báru Hudečkovou a Martinu Bodlákovou 
(zazitkrumlov@gmail.com, tel. č. 721 158 
591). Můžete se s námi podělit i o vaše tipy 
a nápady. Těšíme se na spolupráci!
Více na www.zazitmestojinak.cz.

 

stráveného dne na místě,  kudy jsme zvyklí jen 
procházet. 
    Během dne bude v Panské připraven rozma-
nitý program, na kterém by se mělo podílet co 
nejvíc Krumlováků  způsobů, jak se zapojit, 
je spousta! Můžete upéct bábovku, naložit 
hermelín, zahrát na harmoniku, přečíst svoje 
básně, sdílet cestovatelské zážitky, připravit 
vyšívací workshop  zkrátka podělit se

 

     

 

 

Text Bára Hudečková

Den otevřených dveří v Zámecké kovárně
  O prohlídky kovárny se bravurně postaral 
kovář Matěj, jakož i všichni členové Sousedí-
kovy kovářské rodiny včetně dětí. Zámecká 
kovárna je otevřena denně kromě pondělí od 
10.00 do 18.00 hodin. Na srpen se chystá 
speciální akce – NOČNÍ KOVÁNÍ – více info 
na www.ckrumlov.cz/kovarskemuzeum. 

 

ské řemeslo. Návštěvníci měli jako jedni              
z prvních možnost vyzkoušet si ražbu vlastní 
pamětní medaile se znakem krumlovské 
pětilisté růže, která je zařazena jako speciální 
místní suvenýr pro návštěvníky krumlovské 
Zámecké kovárny. Během prezentace se měli 
možnost dozvědět, jak a proč tato expozice 
vznikla i jaké nabízí možnosti při zapojení do 
výukových a turistických programů. 

 

     

 

 

Text Zdena Mrázková; Českokrumlovský rozvojový fond 

  V úterý 9. června 2015 proběhl v nově otevře-
né Zámecké kovárně na 1. hradním nádvoří 
„Den otevřených dveří pro odbornou 
veřejnost“. V  tento den kovárnu navštívilo ve 
dvou časech více než 90 lidí. V  přátelské 
atmosféře měli hosté možnost projít si celou 
historickou expozici, seznámit se s  jejím 
obsahem i odbornými materiály, zhlédnout 
a vyzkoušet si i na vlastní kůži náročné kovář-
 

 
  

 

  

 
Turistka, hasič, sportovec a fotograf získali Cenu města

lovský výtvarník Tomáš Baran. Letošními  
laureáty se stali členka klubu turistů START 
Vlasta Wimmerová, dobrovolný hasič Václav 
Novák, fotbalový hráč a trenér Jan Pils a 
fotograf Josef Prokopec, který uvedl: „Chtěl 
bych říct všem lidem z Krumlova, aby si tohoto 
města vážili a měli ho rádi, jako jsem ho od 
začátku, když jsem sem přišel, měl rád já.“
Více na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

 

Z dvanácti nominovaných vybrali zastupitelé 
čtyři osobnosti, které převzaly ocenění za rok 
2014 v podobě dlažební kostky se skleněnou  
kapkou, kterou pro ně vyhotovil českokrum- 

 

     

 

 

Text Petra Nestávalová; oddělení kancelář starosty Foto Jan Sommer

  Ve čtvrtek 18. června panovala v  Českém 
Krumlově slavnostní atmosféra. Jako každý 
rok se totiž v předvečer Slavností pětilisté růže 
udělovala Cena města Český Krumlov.               
 

 
  

 

  

 

Foto zleva: místostarosta Josef Hermann, laureáti Jan Pils, Vlasta Wimmerová, Václav Novák a Josef Prokopec a starosta Dalibor Carda

Od 7. července do 21. srpna 2015 bude uzavřena ulice T. G. Masaryka za účelem opravy STL plynovodu. Investorem stavby je správce plynovodu, 
společnost E.ON
Aktuální informace k dopravním omezením najdete na www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem DOPRAVNÍ OMEZENÍ.
 

Uzavírka ulice T. G. Masaryka
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www.ckrumlov.cz/akce

Museum Fotoateliér Seidel zve návštěvníky

Vyhrajte vstupné do muzeí

Seidelovským vlakem na Šumavu 
Při příležitosti 110. výročí postavení moderního fotoateliéru Josefa Seidela v Českém Krumlově se 11. července rozjede z Českých Budějovic přes 
Český Krumlov do Nové Pece speciální vlak. Odtud se v doprovodu kurátora Musea Fotoateliér Seidel Petra Hudičáka střídavě pěšky nebo 
autobusem vypravíte na místa, kde Josef Seidel fotografoval šumavské motivy s náměty pro jeho slavné pohlednice. Více na www.seidel.cz.

Felix Körner, jedinečný fotograf I. světové války 
14. července 2015 v 19.00 hod  přednáška
Jen mimořádně zařazuje Museum Fotoateliér Seidel do programu přednášek dílo jiných fotografů. V posledních měsících jsme měli možnost 
digitálně zpracovat archiv důstojníka F. Körnera. Felix Körner byl profesionálním fotografem již v armádě Rakouska-Uherska. Svými snímky se 
řadí mezi nejvýznamnější dokumentátory I. světové války. Více na www.seidel.cz.

Letní úplňky u Seidelů
Je již tradicí, že se o letních úplňkových nocích otevírají dveře Musea Fotoateliér Seidel a návštěvníci se stávají hosty domu Seidelových. Večerní 
a noční prohlídku mohou návštěvníci zakončit při promítání starých fotografií z  ateliéru Seidel s  komentářem pracovníků muzea. Již teď                  
s předstihem vydalo museum kalendář na rok 2016 – tentokrát s tématikou dopravy. Právě snímky z tohoto kalendáře, doplněné o další zajímavé 
fotografie, budou hlavním tématem letošního promítání v zahradě. Prohlídku i noční promítání v termínech letních úplňků - 2. 7., 31. 7. a 29. 8. 
je třeba zarezervovat na adrese www.seidel.cz nebo e-mailem info@seidel.cz, případně telefonicky na 380 712 354.

 
  

 

  

 

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, podrobnosti na www.ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka: Jak se nazývá řemeslo na fotografii k výstavě Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku?
Správné odpovědi zasílejte na e-mail noviny@mu.ckrumlov.cz do 3. srpna 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.

Text Petr Hudičák 

Pod záštitou:          ministra kultury           ministryně pro místní rozvoj           

    DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
EUROPEAN HERITAGE DAYS

5.–13. 9. 2015

Národní téma: Památky znovuzrozené      www.ehd.cz
Národní zahájení 5. září 2015 v Českém Krumlově

Mediální partner :
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 Perchta reprezentovala Český Krumlov v Koločavě
Karlem Schwarzenbergerem za šíření dobré 
pověsti naší republiky ve světě, nám poskytl na tři 
noci vynikající ukrajinskou stravu (chutnou 
a zdravou, výhradně z místních zdrojů), teplou 
sprchu a hlavně srdečnou a velmi milou atmosféru.
 Během nabitých čtyř dnů strávených                 
v Koločavě a jejím okolí jsme navštívili hrob 
Nikoly Šuhaje a jeho bratra, muzeum Ivana 
Olbrachta, památník 2. světové války, celodře-
věný, třikrát stěhovaný kostel, v jehož blízkosti 
se nachází pět hrobů českých četníků, kteří          
v Koločavě přišli o život vesměs násilnou 
smrtí. Největším kulturním zážitkem pro nás 
byla nedělní dvouhodinová bohoslužba                
v řeckokatolickém kostele Preobrazenie. Mše 
byla celá zpívaná, celá ve stoje – muži v přední 
části, ženy s  pokrývkou hlavy v  zadní části 
kostela. Po dohodě s Otcem Ivanem jsme zde 
mohli zazpívat několik duchovních písní, 
včetně v jejich jazyce zpívaného „Otsche 
nasch“. Na závěr mše jsme byli vyzváni, 
abychom přistoupili před oltář, kde nám Otec 
Ivan na památku předal obrázky archanděla 
Michaela a ikonu Panny Marie a Pána Ježíše.
   Před příjezdem na Ukrajinu jsme nacvičili 
ukrajinskou státní hymnu. Tu jsme při 

   

   

     

 

 

různých slavnostních příležitostech spolu 
s místními obyvateli zpívali. Byl to nezapome-
nutelný zážitek. Ukrajinci, sužovaní válečným 
stavem na východě země, hrdí na svou zemi, 
odhodlaní bojovat proti rozpínavosti 
světových mocností, byli šťastní a zarmoucení 
zároveň, byli vděční za podporu a opravdový 
zájem z naší strany.

   Při odjezdu z Koločavy jsme paní Natálce       
z Četnické stanice slíbili, že až na Ukrajině 
skončí válka, opět přijedeme a uspořádáme pro 
místní obyvatele slavnostní koncert ke konci 
války. Všichni si přejeme, aby tomu tak bylo co 
nejdříve. Na Koločavu, Perchto, na Koločavu!
  Celé znění příspěvku najdete na 
www.ckrumlov.cz/noviny pod vydáním 
červenec-srpen. 

   

     

   „Na Koločavu, Perchto, na Koločavu!“stálo 
na konci dopisu, který nám na jaře tohoto roku 
zaslal senátor a zároveň starosta Hluboké nad 
Vltavou pan Tomáš Jirsa, hlavní organizátor 
našeho zájezdu, který do té doby navštívil 
ukrajinskou Koločavu již třikrát. Díky jeho 
kontaktům v této největší evropské zemi a po 
ujištění ze strany ukrajinského velvyslance 
v ČR, že válečný konflikt se Zakarpatské 
Ukrajiny nedotýká, jsme se rozhodli vydat se 
po stopách bájného loupežníka Nikoly Šuhaje, 
jehož příběh je nám do dnešních dnů znám 
z díla Ivana Olbrachta.
   Hudebně poznávací zájezd Perchty a jejích 
příznivců na Ukrajinu započal v pátek             
12. června ve večerních hodinách. Po                
20 hodinách jízdy a ujetí 1050 km, z čehož 
poslední 4 hodiny nám zabralo posledních      
68 km (kvalita tamních silnic, lze-li tak jejich 
torza vůbec nazvat, je pro Středoevropana 
překvapivá), jsme dorazili před „Četnickou 
stanici“, ubytovnu zejména českých turistů        
v osmi a půl tisícovém městě Koločava. Tento 
rodinný podnik paní Natalie Tumorec, která 
byla před několika lety oceněna tehdejším 
ministrem zahraničních věcí ČR panem 
 

Text Eva Zajíčková; zastupitelka města Český Krumlov, sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Perchta (kráceno) Foto archiv sboru Perchta
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www.ckrumlov.cz/obcan

Evropa hrou     
  Dne 19. června 2015 se na Střední odborné 
škole zdravotnické a Středním odborném 
učilišti v Českém Krumlově uskutečnil                
3. ročník  Evropských projektových dnů, 
tentokrát na téma „Evropa hrou“, který umož-
nil veřejnosti a zejména dětem a mladým lidem 
seznámit se s  Evropou a  životem Evropanů  
 

         

 
  

 

  
 
 

  

   Cílem Evropských projektových dnů je motivo-
vat organizace působící ve vzdělávání k  účasti        
v  evropském vzdělávacím programu Erasmus+, 
který podporuje mezinárodní spolupráci                  
a mobilitu ve vzdělávání, odborné přípravě 
a v oblasti mládeže. Více informací naleznete na 
www.naerasmusplus.cz.  

 

netradičním a kreativním způsobem. Návštěv-
níci mohli ochutnat speciality sousedních států, 
vyrobit marcipánové ozdoby a uvařit slovenské 
halušky, vyzkoušet si hlasovací zařízení nebo se 
naučit několik základních frází v  různých 
jazycích. Na programu byly i zajímavé přednáš-
ky pro hosty, pedagogy i studenty. 

 

     

 

 

Text Ivana Klánová; Dům zahraniční spolupráce 
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Jak ten čas běží a jak to rychle uteklo

  Občas si každý z  nás tuto větu, alespoň 
v podvědomí, určitě vybaví. A při odchodu do 
starobního (jak škaredé slovo) důchodu 
obzvláště. My lesáci na zdůraznění tohoto 
pocitu máme svou říkanku: „Čas běží jako 
jelen, do pr….. střelen. Nežli zbavíš pannu 
věnce, už se hlásí impotence.“
  Není jednoduché se rozloučit s  více než 
dvacetiletým dílem. Vždyť je to pro mě polovi-
na profesního života. Při bilancování celého 
mého profesního „nasazení“ musím zhodnotit, 
že se jednalo o velmi pestrou práci v  rámci 
jednoho oboru, lesnictví, ale poměrně mnoha 
funkcí, kterými jsem prošel. Od těžebního 
technika na lesní správě přes technologa na 
lesním závodě, vedoucího odbytového odděle-
ní lesního závodu, ředitele lesního závodu, 
referenta ASŘ (automatizovaných systémů 
řízení) a myslivosti lesního závodu, vedoucího 
PDV (přidružené dřevařské výroby), vedoucí-
ho odboru městských lesů až po ředitele 
a jednatele Lesů města Český Krumlov s.r.o. 
Školy, ať střední lesnická či fakulta lesního 
inženýrství, mě však pro takovýto život připra-
vily poměrně dobře. Naše generace lesáků 
o sobě říkala a říká, že jsme všestranně použitel-
ní ohaři, a spektrum vyučovaných předmětů na 
zmíněných školách k tomu významně přispělo.
   Určitě je pro člověka radostí, když se jeho 
koníček zároveň stane jeho zaměstnáním, byť 
někteří jedinci tvrdí opak. Každá funkce, 
kterou jsem prošel, měla své klady a zápory. 
Jedno moudro nám praví, že „život není 

 
  

 

  

 

černobílý“, a já si jej poměrně často opakuji, 
především v  nesnadných situacích. Ale asi 
bych se měl především věnovat svému více než 
dvacetiletému působení u firmy Lesy města 
Český Krumlov s.r.o., která je vlastně mým 
dítětem a kterou právě nyní s určitou nostalgií 
předávám svému nástupci a pokračovateli.  
  V  podstatě celou historii až do počátku 
loňského roku jsem popsal v publikaci 20 let 
firmy Lesy města Český Krumlov s.r.o. A co 
je to 20 let v životě lesa jako takového. Téměř 
nic, neboť obmýtí (zralost) se u většiny stromů 
pohybuje okolo sta let. Takže opět budu citovat 
poučku ze školy, že výsledky naší práce, nás  
lesníků, budou sklízet až naši vnuci a buďto nám 
budou blahořečit, jako jsme tak činili my, anebo 
nám budou spílat, co jsme jim to zanechali.
  O lesní majetek musí člověk stále pečovat 
jako ostatně téměř o každý majetek, ale u lesa 
je to opravdu velmi složité. Nedávno mi jeden 
novinář položil otázku, zdali mám také kus 
svého vlastního lesa. Odpověděl jsem, že 
nikoli. A zvídavý novinář se ptá dál: „A pořídil 
byste si nějaký?“ Jednoznačně jsem odpověděl, 
trochu s  nadsázkou, že jedině v  případě, že 
bych chtěl potrestat své děti, aby se staly 
otroky svého majetku. S  lesem to totiž není 
vůbec jednoduché. Jsou sice úseky jeho života, 
kdy se o něj nemusíte téměř starat, ale najed-
nou příroda rozhodne jinak, přijde bořivý vítr, 
těžký sníh, vytvoří se silná námraza, bude 
nedostatek vodních srážek a ejhle, máme tu 
kalamitu. Nebo soused nezpracuje včas polom 
či jednotlivý kůrovcový strom, který mohl 
vzniknout třeba od zásahu blesku, a máme tu 
kalamitu. A to už je problém.
    Takže v předchozích řádcích jsem vyjmeno-
val téměř ty nejdůležitější škůdce lesa, ale 
člověk jednoznačně všechny převyšuje. Přitom 
les a celé jeho prostředí člověku zabezpečuje 
tolik potřebných surovin a uspokojuje tolik 
lidských zájmů, vytváří příjemné prostředí, 
a přesto si jej nevážíme a navzájem si v  lese 
škodíme, místo abychom hledali kompromis, 
jak se můžeme do lesa vejít a nerušit se navzá-
jem, nerušit ostatní obyvatele lesa z říše živočiš-
né a neničit tu část zástupců z říše rostlinné. 

 

     

 

 

   Na druhé straně si musíme uvědomit, že les 
se musí nějakým způsobem obnovovat, že 
pokud nám má poskytovat obnovitelný zdroj, 
(dendromasu - dřevní surovinu - většina lesů 
je u nás hospodářských, to znamená, že zde 
převažuje funkce dřevoprodukční), že lesníci  
musí staré mýtní lesy kácet, že i zde smrt patří 
k  životu. A že to provádí podle určitých 
pravidel a ne jen tak dle své úvahy. K  tomu 
mají vypracované desetileté lesní hospodářské 
plány (dále jen LHP), které jsou jakousi 
kuchařkou pro jednotlivé lesní porosty.               
V  posledních létech se snažíme tyto laiku 
poměrně málo známé informace předat 
formou tzv. lesní pedagogiky u partnerských 
základních škol systematicky, u mateřských 
a středních škol nárazově. A věříme, že zde 
vychováváme novou generaci, která se na les 
nebude dívat jen jako na továrnu na dřevo, 
jako na zdroj peněz, na lesáky jako na kazisvě-
ty a ničitele. Že se tato generace bude snad 
umět chovat v lese šetrně k lesnímu prostředí, 
kam nám nebude jezdit na motorkách, 
čtyřkolkách, automobilem, a přitom tam 
vyhodí nepořádek z  garáže, že bude ctít 
i zájmy ostatních návštěvníků lesa. Tak to bych 
si opravdu přál. A zdali taková doba opravdu 
nastane? Tomu moc nevěřím, ale přání 
a krásné sny jsou součástí lidského života, tou 
lepší součástí, která nás nabíjí, která v  nás 
probouzí touhu po něčem lepším, než je 
současná realita. Ale dost filozofování. I délka 
mého vyznání je limitována možnostmi 
tohoto média a konec bývá koncem.
  Závěrem bych chtěl poděkovat všem staros-
tům a všem zastupitelům města Český Krum-
lov, kteří se v období mého působení ve funkci 
jednatele firmy Lesy města Český Krumlov 
s.r.o. na těchto postech vystřídali a se kterými 
jsem měl tu čest spolupracovat. Dále všem 
úředníkům městského úřadu, s  nimiž jsme 
společně řešili mnohé problémy spojené nejen 
s  lesním hospodářstvím. A velký dík náleží 
mým spolupracovníkům, kteří to se mnou tak 
dlouho vydrželi. Novému jednateli bych chtěl 
popřát mnoho úspěchů v nelehké práci, která 
jej čeká.

 

     

 

 

Text Bedřich Navrátil Foto archiv autora  Bedřich Navrátil s cenou za sportovní střelbu



Rada města Český Krumlov se představuje
 

Mgr. Dalibor Carda, starosta města           
za ČSSD, 58 let
  Již od roku 1998, kdy jsem byl poprvé 
zvolen do Zastupitelstva města Český 
Krumlov, jsem působil postupně ve 
správních radách městských společností. 
Byl jsem 12 let místopředsedou správní 
rady společnosti PRO – SPORT ČK o.p.s., 
která spravuje všechna městská sportoviš-
tě. Osm let jsem také působil jako člen 
 

 
  

 

  

 

 

MUDr. Jindřich Florián, radní za 
ČSSD, 59 let
 Narodil jsem se v r. 1956 v Českém 
Krumlově, maturitu na gymnáziu jsem 
složil v Českém  Krumlově, po ukončení 
lékařské fakulty jsem v roce 1981 nastoupil 
do nemocnice v Českém Krumlově.            
A stále působím v Českém Krumlově. 
Práce mi byla a je koníčkem. Po roce 1989 
jsem se těšil z ohromných možností  
 
  

 

  

 

 

Ing. Josef Hermann, místostarosta 
města za KDU-ČSL, 56 let
V Českém Krumlově žiji od svého naroze-
ní, to je více než šestapadesát let. Absolvo-
val jsem zde základní i gymnaziální 
studium. Poté jsem vystudoval provozně 
ekonomickou fakultu na Vysoké škole 
zemědělské v  Českých Budějovicích. 
Studentská léta jsem zasvětil svým dvěma 
největším koníčkům – fotbalu a hokeji.  
 
  

 

  

 

a předseda správní rady Domů s pečovatelskou službou, o. p. s.  
  Ve volbách v roce 2010 jsem byl zvolen starostou města Český Krum-
lov a od této doby se plně věnuji práci pro město. Využívám svých 
předchozích bohatých zkušeností z působení v městských organiza-
cích, nejenom v  řešení dlouholetých nedostatků v  infrastruktuře 
města. Ohledně oblastí každodenního života si rád vyslechnu přede-
vším názory občanů a místních podnikatelů. Komunikuji rovněž se 
všemi občanskými sdruženími, spolky, organizacemi a snažím se 

 

 
  

 

  

 

získávání informací a domníval jsem se, že mi lékařská věda vystačí až 
do konce života. Postupně jsem však jen zíral na to, jaká individua 
občas řídí společnost a přímo ovlivňují náš každodenní život. Začal 
jsem se k problémům veřejně vyjadřovat a skončil v ČSSD. Již druhé 
volební období jsem za tuto stranu zvolen do Rady města a mám na 
starosti sociální problematiku. O tom, že společnost je povinna pomoci 
slabším, jsem bytostně přesvědčen. Všichni mají právo na důstojný 
život. Lidi omezené nemocí je třeba podporovat ze všech sil. Těm, co 
jsou jinak zdraví, ale nestačí tempu naší doby, jsme morálně povinni   

 

 
  

 

  

 

  Prvních sedmnáct let profesního života jsem strávil v  Komerční 
bance. Odtud jsem v roce 2000 přešel na Českokrumlovský rozvojový  
fond, městskou obchodní společnost, na jejímž založení jsem se na 
samém počátku devadesátých let coby radní podílel. Zde jsem pracoval 
jako ekonom až do mého zvolení uvolněným místostarostou v prosinci 
 

 

 
  

 

  

 

nevynechat jedinou příležitost se setkat s  jejich členy, ocenit jejich 
spolupráci s městem jako i práci pro místní obyvatele.
   Podařilo se mi navázat dobrou spolupráci s podnikatelskou veřejnos-
tí, vážím si a podporuji jejich nabídky a aktivity pro místní i návštěvní-
ky. Krátce po svém zvolení starostou jsem rovněž zahájil kroky vedoucí 
ke změnám na městském úřadě s  cílem, aby byl úřad co nejvíce 
přístupný pro občany a klienty a co nejefektivněji a v co nejkratším čase 
byly vyřešeny požadavky města.
   V investiční oblasti jsou mé priority zaměřeny na rekultivaci veřejných 
prostor a rekonstrukce městských nemovitostí, komplexní opravy ulic 
a uliček tak, aby dobře sloužily obyvatelům a na dlouhou dobu nevyža-
dovaly větší finanční náklady. Prakticky všechny investiční prostředky 
byly a jsou směrovány do občanské vybavenosti. 
    Jedním z hlavních povolebních cílů je dokončení strategického plánu 
rozvoje města a územního plánu města a na základě těchto dokumentů 
pokračovat v městských investičních akcích.
Kontaktovat mne můžete na e-mailu dalibor.carda@mu.ckrumlov.cz 
nebo na telefonu 380 766 102.

minulého roku. V Českém Krumlově jsme s manželkou Ivou založili 
rodinu. Máme spolu tři již dospělé děti. V komunální politice působím  
jako zastupitel až na jednu čtyřletou přestávku od roku 1990.
  Ve vedení radnice jsme se během prvého půlroku dohodli na rozděle-
ní agend a oblastí, kterým se bude prvořadě věnovat starosta, a kterým 
místostarosta.  Má práce bude zaměřena především na strategické          
a koncepční řízení města, tj. na aktualizaci základních koncepčních 
dokumentů jeho rozvoje, jako jsou strategický a územní plán, koncepce 
dopravy, odpadového hospodářství, energetické koncepce, atp. a jejich 
uvedení do života města. A dále na oblasti související s  rozpočtem, 
hospodařením města a jeho organizací a koordinací činnosti tzv. 
ekonomických odborů městského úřadu. 
  Obracet se mě mohou občané města v jakékoliv záležitosti. Nejlépe 
prostřednictvím mé mailové schránky josef.hermann@mu.ckrumlov.cz 
nebo telefonu 380 766 120, resp. 778 431 731.
 
pomoci rovněž. Na druhou stranu můžeme od námi podporovaných 
občanů požadovat slušnost, respekt k vyhláškám a zákonům i snahu se 
o sebe postarat. Podpora sociálně slabým, ale fyzicky zdravým? Ano, ale 
za přesně stanovených podmínek. Jen lituji, že sociální dávky nejsou 
podmíněny např. vykonáním určitého množství hodin veřejně prospěš-
ných prací. Prací, která odpovídá vzdělání dotyčných. Pro ty vzdělaněj-
ší např. práce v knihovně, ve zdravotnictví, v ústavech sociální péče. Ti 
se základním vzdělání se mohou podílet např. na úklidu města.
  Městský úřad vydává nemalé peníze na sociální dávky. Kontrolu 
poskytovatelů i příjemců dávek vidím jako jednu ze svých priorit. 
Nosím zatím jen v hlavě návrh na stipendia pro talentované děti ze 
sociálně slabých rodin, hodně přemýšlím o drogové problematice. 
Myslím, že narůstající počet drogově závislých umíme monitorovat a 
zvládáme narkomanům měnit injekční stříkačky. Tím naše snahy 
končí. Nejefektivněji vynaložené peníze určené na prevenci drogové 
závislosti vidím v investici do sportu dětí a mládeže. Kdo sportuje, 
většinou nefetuje. 
Kontaktovat mne můžete na e-mailu 
jindrich.florian@mu.ckrumlov.cz.

     

 

 

Redakce Novin města položila několik otázek zvoleným českokrumlovským radním. Každý měl napsat pár slov o sobě, představit oblasti, jimž se 
jako radní bude věnovat, a sdělit, co je pro něj prioritní, jak může přispět rozvoji města a jak ho mohou občané kontaktovat.
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Bc. Martin Lobík, radní za TOP 09, 41 let
   Vážení občané, je mi ctí být již druhým 
volebním obdobím radním našeho města. 
V mé gesci je v současné době doprava na 
území města. Zde je nutné kromě velkých 
dopravních problémů, týkajících se 
průjezdnosti města, řešit i drobné každo-
denní problémy spojené např. s dopravním 
 

  

 
  

 

  

 

Rudolf Vejskrab, radní za ČSSD, 62 let
  Narodil jsem se v Českém Krumlově, 
jsem ženatý a mám 2 děti. V roce 1991 
jsem si založil vlastní firmu zabývající se 
autobusovou dopravou RAMVEJ BUS 
s.r.o. Mezi mé záliby patří doprava, hudba 
a sport. Jako aktivní hráč fotbalového 
klubu Slavoj Český Krumlov jsem prožil 
 
 

 
  

 

  

 

značením a parkováním. V obecné rovině  budu pokračovat v tom, co 
jsme jako krumlovská TOPka započali v roce 2010 – a to je zavádění 
systémových opatření směřujících naše město k dobrému a průhledné-
mu hospodaření. Z velkých investičních akcí bych rád osobně rozpohy-
boval krumlovská kasárna a rekonstrukci a rozšíření plaveckého 
bazénu. Obracet se na mne můžete na e-mailu malobo@seznam.cz.

největší slávu krumlovské kopané, jíž byl postup z A třídy do II. národ-
ní ligy. Ve funkci radního naváži na svoji předchozí aktivitu zejména      
v oblastech dopravy a sportu. Prioritně je podle mě třeba co nejdříve 
vyřešit autobusové nádraží, zimní stadion, parkování na sídlištích           
a území bývalých kasáren ve Vyšném. Českokrumlovští občané se na 
mě mohou obrátit nejlépe telefonicky, číslo mého mobilního telefonu 
je 602 347 530.

našeho města, které je nutno řešit a zde se snažím o formulování co 
nejefektivnější cesty k jejich řešení, ať již s ohledem na efektivní 
využívání možností a potenciálu města nebo na možnosti dané rozpoč-
tem města. 
   Jsou obory, které nejsou mou doménou, zde se spoléhám na radu 
odborníků z dané oblasti a snažím se přispět k vytvoření podmínek pro 
zdárné vyřešení problémů. Jsem tudíž členem několika pracovních 
skupin, které se zabývají konkrétní problematikou. Konkrétní oblasti, 
jejichž řešení se v současnosti kromě výše uvedeného věnuji, nebo            
v nejbližší době věnovat budu: rozpočet města, podpora kultury, strate-
gické plánování, otáčivé hlediště, plavecký stadion a letní plovárna, 
kasárna. V současné době je též připraven návrh na zavedení on-line 
přenosů a videozáznamů z městského zastupitelstva.
   Kontaktovat mne můžete telefonicky na tel. čísle 602 331 162 nebo 
elektronicky na jan.vozabal@divadlock.cz.

chci nadále věnovat kultuře, zejména vzniku moderního managementu 
kultury. Chci využít své znalosti a kontakty k budování přeshraničních 
vztahů města. Mám připraveny projekty v oblasti vzdělávání, zaměřené 
na mladé dámy a naše seniory a projekt podporující studium německého 
jazyka pro mladé Krumlováky. Znalost němčiny v našem regionu otvírá 
mladým pracovní šance. Prioritou je pro mě bezpečnost města a čistota    
a kultivovanost veřejného prostranství včetně veřejné zeleně. Zapojím se 
aktivně do procesu tvorby nového územního plánu a strategického 
plánu, oba dokumenty považuji za základní nástroje rozvoje města. S tím 
souvisí zavedení pozice městského architekta, což velmi podporuji.
   Těším se a děkuji předem občankám a občanům Českého Krumlova 
za návrhy, nápady, kritiku, mohou mě kontaktovat telefonicky 724 058 
343 nebo e-mailem jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz.
 

školské rady ZŠ Linecká. Nejbližší je mi samozřejmě kulturní oblast, 
ve které se pohybuji již přes 25 let, ať už jako člen několika místních 
souborů nebo jako ředitel městského divadla.
  V současné době se nejvíce věnuji projektu Revitalizace klášterů 
Český Krumlov, jelikož nás v listopadu čeká otevření této významné 
kulturní památky a zahájení celoroční činnosti tohoto unikátního 
trojklášteří. Jako radní města se setkávám se spoustou problémů 
 

University Salzburg, obor Executive MBA Tourism and Leisure 
Management. Hovořím německy a anglicky. PER ASPERA AD 
ASTRA – „Přes překážky ke hvězdám“ je mým životním krédem. Já     
a Český Krumlov? V Českém Krumlově žiji a pro město pracuji 23 let, 
z toho sedm let jsem měla tu čest být místostarostkou. Jako radní se 

Jan Vozábal, radní za ODS, 44 let
  Narodil jsem se v Českém Krumlově          
a celý život zde žiji a pracuji. Již ve druhém 
volebním období vás zastupuji                         
v samosprávných orgánech města.                 
V současné době jsem předsedou finanční-
ho výboru Zastupitelstva města, předsedou 
kulturní komise Rady města a členem   
 
 

 
  

 

  

 

Ing. Jitka Zikmundová, MBA, radní za 
Sdružení nezávislých – Město pro všech-
ny, 44 let 
  Ve volebním období 2014-2018 zastupuji 
v radě města Sdružení nezávislých – Město 
pro všechny. Pracuji na letišti v Linci, kde 
mám na starosti marketing a tvorbu 
turistických produktů. Jsem absolventkou   
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