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slovo místostarosty

Lagonda rallye 2015

Nový výstražný
systém

Josef Hermann
místostarosta

Léto skončilo a s ním
i hlavní část turistické
sezóny. Byla mimořádná, prý nejlepší
za posledních mnoho let. A tak kromě
teplotních rekordů padaly i rekordy návštěvnické. Na parkovištích, na zámku,
na otáčivém hledišti. Hotely a penziony
hlásily obsazené kapacity, restaurace
a kavárny byly plné i v pozdních večerních hodinách. Co víc si přát?
Velké množství návštěvníků má
ovšem i své stinné stránky – přeplněné
historické centrum, problémy s parkováním nejen v jeho těsné blízkosti, dopravní zácpy, hluk, prach a nervozita
nás všech. Čím silnější je turistická sezóna, tím více se obnažuje největší současný problém města – doprava. Jeho
řešení je proto hlavní prioritou radnice
v tomto volebním období. A netýká se
zdaleka jen problematiky průjezdnosti
městem ve směru Domoradice – Plešivec, která nás všechny asi nejvíce pálí.
Týká se i problémů s parkováním v ulicích dále od centra i zcela neutěšené dopravní situace v pěší zóně, která se již
zcela odcizila svému názvu. Naléhavě
je nutné řešit i parkování prakticky
na všech městských sídlištích. K tomu
všemu od nadcházejícího roku na město přejde z kraje povinnost zajistit provozování městské hromadné dopravy,
včetně jejího financování.
Z veškerých dosavadních konzultací, které od počátku roku vedeme s odborníky na dopravu, vyplývá jediné.
Přijetí jakýchkoliv opatření v oblasti
dopravy nutně musí předcházet zpracování ucelené městské dopravní koncepce. Ta musí detailně zanalyzovat
současný stav a navrhnout opatření pro
všechny druhy dopravy, automobilovou, městskou hromadnou, cyklistickou
a pěší. Kromě problému průjezdnosti
města, s jehož koncepčním řešením bylo
započato společně s vlastníky páteřních
komunikací, to je s krajem a ředitelstvím silnic a dálnic, a o kterém bylo
psáno v minulém čísle novin, leží vše
ostatní na bedrech města. Zkušenosti
z ostatních tuzemských i zahraničních
měst, která se potýkají s obdobnými
problémy v dopravě jako my, ukazují,
že efektivní organizaci veškeré dopravy
ve městě, včetně parkování je možné
v současnosti zajistit jen s využitím moderních informačních a komunikačních
technologií. Stojíme tak před poměrně
velmi náročným úkolem, jehož řešení
bude vyžadovat širokou týmovou spolupráci s využitím externích odborníků
na danou problematiku.

Redakce
BEZPEČNOST V Českém Krumlově
byl spuštěn nový varovný systém, který
prostřednictvím hlásných zařízení informuje občany v případě krizových událostí. „Výstražný hlásný systém je jeden ze tří
prvků projektu na zlepšení krizového řízení a varování obyvatelstva ve městě. Bylo
nainstalováno 361 hlásičů na 125 sloupech veřejného osvětlení, pokrývají tak
celé území města kromě historického
jádra, které chceme řešit následně v další
etapě v návaznosti na požadavky památkové péče,“ uvedl tajemník městského
úřadu Radim Rouče. Dalšími dvěma
prvky varovného systému jsou digitální
povodňový plán města a nový hlásný
bod na říčce Polečnici, který má umožnit včasné varování v případě zvýšeného
průtoku vody.
K  se v jedné z evropských zemí pravidelně koná setkání majitelů anglických
historických vozidel z 20. a 30. let minulého století. Pro letošek si organizátoři vybrali
Českou republiku a Český Krumlov měl tu čest přivítat tato výjimečně krásná vozidla
na náměstí Svornosti.
FOTO: Michal Fabián

Svatý Václav bude v Krumlově
oslavován folklórem i sportem
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

KULTURA Jarmark, koncerty, výstavy,
taneční vystoupení, adrenalinová lanová
dráha, sportovní utkání a ještě mnohem
více čeká na všechny, kteří se poslední
zářijový víkend vypraví do Českého
Krumlova. Už v pátek 25. září tady vypukne 14. ročník Svatováclavských slavností, který nabídne bohatý program
pro obyvatele, turisty, zdejší i přespolní,
zkrátka pro všechny, kteří chtějí vzdát

hold patronu české země svatému Václavovi. Se slavnostmi se neoddělitelně
pojí i Mezinárodní folklórní festival,
který do Krumlova přiveze soubory lidové kultury z české kotliny, ale i dalších
evropských zemí. Letošní ročník přináší
řadu nevšedních akcí, tou nejzajímavější
bude jistě zápas v americkém fotbale,
který připomene okamžiky po konci druhé světové války, kdy se střetly
v Českém Krumlově týmy americké
vojenské ligy právě v tomto sportu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.

čtěte také...
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Ohlédnutí za Dny
evropského dědictví

Čtěte dále na straně 3

Výluka železniční přepravy
Redakce
DOPRAVA Z důvodu modernizace
probíhá do 10. prosince 2015 nepřetržitá výluka železniční přepravy na trati
číslo 194 v úsecích Hořice na Šumavě

– Křemže. Z tohoto důvodu budou
všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více
informací naleznete na webových
stránkách www.cd.cz/jiznicechy v sekci omezení provozu.
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Jednání
zastupitelstva
Čtvrtek 29. října od 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Bohemian Gran
Fondo v Krumlově
podruhé
Jiří Hlach
Spolek pro Bohemian Gran Fondo

SPORT V sobotu 3. října odstartuje
II. ročník Bohemian Gran Fondo zde
v Českém Krumlově. Sobotní cyklistika i letos přilákala několik set účastníků, kteří budou zdolávat jednu
ze čtyř tratí délky od 45 do 186 km.
Start všech tratí je z parkoviště Pod
poštou v dopoledních hodinách (každá jízda startuje samostatně a v jiný
čas) a na toto místo se účastníci budou vracet opět mezi 15 až 18 hod.
V neděli 4. října v 10 hod. pak ze
stejného místa, to je z parkoviště Pod
poštou, odstartuje letos premiérový
běh, který provede jeho účastníky
mimo jiné zámeckou zahradou,
Městským parkem a Vnitřním městem, aby se přes Fortnu a po náplavce vrátili zpět na místo startu. Běh je
vhodný i pro celé rodiny a právě pro
ně naši sponzoři připravili speciální
nabídku. Jeho zajímavostí jsou čtyři samostatně měřené úseky, které
umožňují „bratrovražedný“ souboj
v rozdílných běžeckých disciplínách.
Na obě akce je možné se zaregistrovat on-line do 1. října 2015 na adrese
www.bohemiangranfondo.cz, kde také naleznete další informace. Registrace je možná i před startem, ale
za zvýšené startovné. Akce se pořádá
na podporu boje s rakovinou prsu.

RADNICE I DOPRAVA
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Zastupitelé města se představují
REDAKCE Pro říjnové číslo Novin položila redakce několik otázek zvoleným českokrumlovským zastupitelům. Každý měl
o sobě napsat pár slov, představit oblasti, kterým se bude jako zastupitel věnovat a sdělit, co je pro něj prioritní, jak může přispět k rozvoji města a jak ho mohou občané kontaktovat. V tomto vydání přinášíme medailonky zastupitelů KDU–ČSL a ODS.

Mgr. Roman Kneifl

Ing. Jiří Olšan

KDU-ČSL
52 let

KDU–ČSL
58 let

Narodil jsem se v roce 1963 a od svých šesti let žiji v rodišti svého otce a děda, v Českém Krumlově. Jsem ženatý
a s manželkou Janou vychováváme dvě dcery. Od roku
1993 učím na Gymnáziu tělesnou výchovu a geografii
a zhruba stejně dlouhou dobu vedu oddíl karate. Jako
svou prioritní oblast vidím dopravu ve městě a dále pak
řešení prostoru kasáren ve Vyšném. Dále pak chci všemožně podpořit projekty, které možná nebudou zdrojem
obrovských financí do pokladny města, zachovají ale jeho
historický ráz a zachrání pamětihodnosti, které stojí za to
předat budoucím generacím. Z takových cenných projektů mohu zmínit Museum Fotoateliér Seidel nebo projekt
Revitalizace území jižního meandru Vltavy. Občané mne
mohou kontaktovat na e-mailu kneifl.r@gmail.com.

Třicet let se jako člen týmu zahradníků a zahradnic starám o zámeckou zahradu. Dvacet roků se vrtám v historii českokrumlovských zahrad a krajiny v okolí města. V posledních letech pracuji
jako památkář. Péči o kulturní a přírodní dědictví jsem přijal
za svoje povolání. Mám proto radost ze zvelebení území jižního
meandru a těším se na dokončení rekonstrukce krumlovských
klášterů a také jejich zahrad. Jsem týmový hráč a chci pracovat
společně s kolegy zastupiteli a pracovníky městského úřadu v odborných komisích Rady města na přípravě projektů zkvalitnění
městské zeleně a zřízení vycházkových okruhů v okolí Českého
Krumlova. Budoucnost našeho města je naším společným a veřejným zájmem. Proto budu rád, když se na mne obrátíte – nejlépe
osobně v zámecké zahradě nebo mi zavoláte na číslo 720 417 895,
případně napíšete zprávu na adresu jolsan@centrum.cz.

Milan Kotlár

JUDr. Eva Zajíčková, Ph.D.

ODS
54 let

ODS
35 let

V Českém Krumlově žiji od roku 1968 od svých sedmi
let. Provozuji zde restauraci Cikánská jizba, jsem ženatý a mám dva syny. Všeobecně mne zajímá jak tuzemská, tak i světová politika. Srovnávám především, jaké
jsou kde životní podmínky, odvětví průmyslu a situace
na trhu práce. Zastupitelem v Českém Krumlově jsem
již čtvrté volební období. Věnuji se dopravě, sociální
politice, bytové politice, školství, zaměstnanosti a v současné době se nejvíc zabývám dopravní situací ve městě.
Mým návrhem je vybudování obchvatu, prodloužení
silnice z Objížďkové ulice kolem nemocnice a psího
útulku, přemostění za Přísečnou a pak dál na Rájov.
Dále pak napojení silnice na plánovaný obchvat kolem
Přísečné jižním směrem na Kaplici. Tato varianta je
pro mne jediným přijatelným návrhem řešení pro město, které by tímto získalo dvě na sobě nezávislé cesty.
Občané mne mohou kontaktovat na e-mailové adrese
kotlar.krumlov@seznam.cz, nebo na tel. č. 722 236 615.

Narodila jsem se v Českém Krumlově dne 15. června 1980.
Po ukončení studia na šestiletém gymnázium v Č. Krumlově jsem
v roce 2004 promovala na právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, o pět let později jsem dokončila na téže fakultě postgraduální studium. Od roku 2007 mám v našem městě soukromou
advokátní praxi. Mám dvě dcery ve věku 6 a 9 let, kterým věnuji
podstatou část svého volného času. Mými největšími koníčky jsou
kromě rekreačně provozovaných sportů hudba, zpěv a tanec. Třetím rokem jsem sbormistryní Smíšeného pěveckého sboru Perchta, jehož prostřednictvím se snažíme občanům našeho města přinášet radost. Jako zastupitelka se věnuji zejména právní stránce
veškerých projednávaných témat. Kromě toho často řeším podněty občanů, kteří se na mě obracejí se žádostmi o vyřešení jejich problémů, a to nejen soukromých, ale i těch, které se týkají fungování
města. Dle mého názoru je nejdůležitějším komplexním úkolem
zachovat město jeho občanům a přizpůsobit provoz města jejich
potřebám. Občané mě mohou kontaktovat na e-mailové adrese
eva.zajickova@akzajickova.cz nebo na tel. č. 604 217 174.

Rizikový přechod v blízkosti škol je bezpečnější
Marek Sviták
Skupina ČEZ

DOPRAVA Českokrumlovský přechod přes ulici Objížďková získal nové
bezpečnostní osvětlení. Ve středu jej
zástupci města slavnostně představili,
a to nejen žáčkům z nedaleké mateřské
školy, kteří přes frekventovaný přechod
denně přecházejí. Nadace ČEZ pod dohledem odborníků z organizace BESIP
přispěla městu na instalaci bezpečnostního osvětlení částkou 200 tisíc korun.
Rizikový přechod pro chodce vede

z ulice Tavírna přes ulici Objížďková a denně přes něj přechází mnoho
chodců včetně dětí, které navštěvují
blízké školy. „V těsné blízkosti přechodu
se nachází autobusová zastávka i Mateřská škola Tavírna, střední uměleckoprůmyslová škola a střední škola zdravotní.
Nebezpečný úsek je rovněž hojně využíván
turisty, v létě především vodáky, jelikož ob
jednu ulici od přechodu se dostávají k Vltavě,“ sdělil starosta Českého Krumlova
Dalibor Carda. Učitelky z mateřské školy potvrzují jeho slova. „Chodí tudy rodiče s dětmi, školáci do škol, a přitom provoz

je tady velmi silný. Jakýkoliv příspěvek
k bezpečnosti je důležitý,“ říká Jaroslava
Marková ze školky Na Tavírně. Město na jedné straně nahradilo obyčejné
pouliční osvětlení novým, vytvořeným
přechodu na míru, druhý stožár instalovalo v zrcadlové symetrii na druhou
stranu silnice. Přechod na dlouhém
rovném úseku se tak stal přehledným
a na dálku viditelným i za snížené viditelnosti a tmy.
O dohled nad návrhem a instalací
osvětlení českokrumlovského přechodu se postarali odborníci organizace

BESIP Ministerstva dopravy, s nimiž
Nadace ČEZ dlouhodobě spolupracuje. „Dle posledních měření je roční intenzita dopravy na silnici, přes kterou přechod
v Českém Krumlově vede, téměř 4 tisíce
vozidel denně. Mezi sedmou a osmou hodinou ranní jej přejde téměř tři sta chodců,
z velké části dětí, protože leží v blízkosti škol. Bylo tedy na místě nainstalovat
na přechodu bezpečnostní prvky, jež řidiče
na kritické místo upozorní s dostatečným
časovým předstihem,“ vysvětlil krajský
koordinátor BESIP pro Jihočeský kraj
Václav Kovář.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Novinky Svatováclavských slavností

aktuality

Petra Nestávalová

MODA Fashion
Day Český
Krumlov 2015

oddělení kancelář starosty
Pokračování ze strany 1

Svatováclavské slavnosti započnou už
v pátek 25. září, kdy od pravého poledne náměstí Svornosti zaplní jarmareční
stánky a odpoledne slavnosti oficiálně
zahájí starosta města Dalibor Carda.
Svým tanečním uměním oživí účastníci
Mezinárodního folklórního festivalu ulice a zákoutí historického centra a na příjemnou notu naladí posluchače Nezmaři, Epydemye a Wabi Daněk s Milošem
Dvořáčkem. Od 19.00 hodin se v kostele
Božího Těla uskuteční slavnostní koncert městského pěveckého sboru Perchta, českokrumlovského smyčcového
orchestru a ženského pěveckého sboru
partnerského města Slovenj Gradec.
V sobotu roztančí náměstí Svornosti české i zahraniční folklórní soubory,
představí se Vela Luka z Chorvatska,
The Rebel Pipers – Pipes and Drumes
ze Skotska a další.
Ani letošní ročník se neobejde bez
tradičního setkání a fotografování Václavů a Václavek. Všichni dorazivší nositelé

tohoto jména se budou moci podepsat
do pamětní knihy slavností.
Slavnosti zaplní doslova každý kout
města, v Seminární zahradě vystoupí
romský taneční souboru Benga Čave,
na terase hotelu U Malého Vítka naleznou ráj všichni milovníci vína, budou
tu probíhat ukázky zpracování révy
a ochutnávky vinného moštu, burčáku
a moravských vín. V Museu Fotoateliér
Seidel budou moci návštěvníci získat
jedinečnou dobovou fotografii, v zámecké kovárně si zase mohou vyzkoušet na vlastní kůži práci kováře a dobrodružné povahy mohou vyzkoušet jízdu
na adrenalinové lanové dráze nad řekou
Vltavou.
V zahradách pivovaru Eggenberg
čeká na děti zábavné odpoledne s Jednotou a večer si zde přijdou na své dospělí, kdy bude v pivovarském stanu
připraveno příjemné posezení, hudební
program a tancovačka. Přijďte nasát atmosféru starého i nového bigbítu v podání krumlovské kapely Corso!
Rozhodně nevšední akcí je Svoboda
a sport, která se koná k 70. výročí utkání
americké armády v americkém fotbale.

„Ve sportovním areálu na Chvalšinské
bude k vidění historický tábor americké
armády včetně techniky a proběhne tu
slavnostní ceremoniál a zahájení zápasu
v americkém fotbale mezi příslušníky
ozbrojených sil USA a Prague Black
Panthers,“ uvádí Marek Šimon ze Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov.
V neděli pak nad Krumlovem proletí
letouny AČR JAS 39 Gripen, hlavní
kaplan AČR plk. Jaroslav Kníchal pronese modlitbu za padlé a uskuteční se
historicky první utkání v kopané mezi
americkou a českou armádou.
K tradicím slavností patří Svatováclavská noc otevřených muzeí a galerií.
V tuto výjimečnou noc otevřou své dveře významné krumlovské galerie a nabídnou všem návštěvníkům prohlídky
s programem zdarma.
V neděli se na náměstí Svornosti
vydáme po stopách soluňských bratrů
Cyrila a Metoděje, další z letošních novinek slavností.
Letošní ročník s sebou přinese nejednu zajímavou podívanou, oslavte proto
svatého Václava právě v Českém Krumlově!

Před 80 lety uzavřel album svého
života fotograf Josef Seidel
Zdena Mrázková
Petr Hudičák
Českokrumlovský rozvojový fond

VÝROČÍ Na konci 19. století zakoupil Josef Seidel od vdovy po krumlovském fotografovi Gottfriedu Zimmerovi starý fotografický ateliér v Linecké ulici č. p. 272 a zahájil tam provoz vlastní živnosti. Rok 1905 byl pro
něj přelomový. Svůj oblíbený bicykl,
na kterém objížděl široké okolí a fotografoval, nahradil motorovým kolem
značky Laurin – Klement, původní
dřevěný fotoateliér přebudoval na moderní novostavbu a ještě se ve svých
46 letech stačil oženit! Další rok už bylo
možné u Seidelů používat elektřinu, tím
mohl moderní fotografický závod pracovat dle nejnovějších metod a vydobýt si
své místo na slunci. Letos uplyne 110 let
od vybudování tehdy nejmodernějšího fotografického ateliéru na Šumavě.
V průběhu života založil Seidel
v Českém Krumlově početnou rodinu,
vychoval se svou ženou 3 syny, vybudoval krom nádherného domu s fotoateliérem i úspěšnou prosperující firmu, kde
www.ckrumlov.cz/obcan

V NOVÉM ATELIÉRU byla fotografována 19. října 1905 paní Sailer, zřejmě
z Českého Krumlova.
FOTO: archiv Museum Fotoateliér Seidel

zaměstnával až 11 lidí. Především ale
vytvořil fotografické dílo nesmírného
rozsahu i kvality, které dodnes nebylo
překonáno.
Legendární fotograf Šumavy Josef
Seidel zemřel před 80 ti lety – 21. října 1935. Jeho památka je živá dodnes,
přiblížit ji mohou vzpomínky z deníku
jeho syna Františka:„…S prázdnýma

rukama náš pilný dobrý otec přišel sem,
jako pomocník na vandru, hrdý nezadlužený podnik je jeho dílem, neustále dřel,
aby splatil ateliér postavený ze dvou třetin
na úvěr… S těžkým batohem, fotoaparátem 13 x 18, na kole, později na těžkém
motocyklu zpracovával Šumavu. Ještě
teď nám vyprávějí věrní zákazníci o jeho
neúmorném, neúnavném díle, když často
i někam přišel velmi unavený… Žije dál
na Šumavě mezi dřevorubci, u našich zákazníků a u nás jako vzor. Příliš pozdě
jsme poznali, co rodina má, i rodinného
života jsme si příliš málo vážili, příliš málo
času jsme si udělali, abychom s otcem,
který byl uznalý muž, chytrý a prozíravý,
častěji mluvili…“
Rok 2015 je rokem plným „Seidelovských výročí“ – uplynulo 110 let od vybudování nového fotoateliéru, 80 let
od úmrtí Josefa Seidela a 10 let již trvá
projekt revitalizace Musea Fotoateliér
Seidel. U této příležitosti připravil majitel domu - Českokrumlovský rozvojový
fond spol. s r.o. - ve spolupráci s partnery řadu akcí – aktuálně např. seminář
„Umění ateliérové fotografie“, který proběhne v říjnu. Více na www.seidel.cz

FASHION V sobotu 28. listopadu se hotel Růže stane hostitelem
módní a společenské události
MODA Fashion Day Český Krumlov 2015.
Ve dvou blocích módních přehlídek (v 18.00 hodin a na Galavečeru ve 20.00 hodin) se představí
návrháři a butiky z Českého Krumlova, Prahy a Slovenska. Atraktivní
podívanou slibuje kolekce večerních šatů a kožešin návrhářky Valery Dubay. Prezentace modelů se
ujme tým profesionálních modelek
pod vedením choreografa Miss Slovensko a Unique Fashion week Praha. V rámci MODA Fashion Day
proběhnou i prodejní akce jednotlivých butiků, návrhářů a partnerů.
Předprodej vstupenek v hodnotě
150 a 250 korun bude zahájen v první polovině října. Rezervace již nyní
na e-mailové adrese obchod@moda-fd.cz, nebo na tel.: 776 116 263.
Více na: www.moda-fd.cz.

Soutěž Colours
of Heritage 2015
o 500 €!
SOUTĚŽ Organizace měst světového dědictví vyhlásila do 15.
listopadu 2015 fotografickou soutěž „Colours of heritage“ („Barvy
světového dědictví“) a město Český Krumlov se do ní úspěšně zaregistrovalo. Úkolem soutěžících je
zachytit pohled na město zapsané
na Seznamu světového dědictví
UNESCO, zdůraznit škálu jeho
barev a nalákat k jeho návštěvě
jak jeho občany, tak zahraniční
i tuzemské návštěvníky. Soutěž je
určena pouze pro amatérské fotografy, bez omezení věku. Více
informací na webových stránkách
www.ckrumlov.cz/obcan.
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Bavorští lesníci na návštěvě našich lesů
Redakce
NÁVŠTĚVA Počátkem září přijela
do Českého Krumlova delegace z partnerského města Hauzenberg. Jednalo se
o skupinu lesních inženýrů, drobných
majitelů lesní půdy v Bavorsku, znalců
myslivosti a odborníků na dřevařský průmysl. Německých kolegů se ujal jednatel
společnosti Lesy města Český Krumlov
Miroslav Štoll společně se svým předchůdcem Bedřichem Navrátilem.
Posilněni bavorskou sekanou v housce
započali v lese Nad Borfajem procházku,
během níž němečtí kolegové obdivovali
nejen rozmanitost lesního porostu, ale
také plantáže vánočních stromků a čistotu lesa. V diskuzích mezi českou a německou stranou se objevila témata jako
je ochrana lesního porostu, boj se škůdci,
přemnožení lesní zvěře a její regulace,
systém práce v lese, přírodní kalamity,
údržba lesních cest či zalesňování.
Miroslav Štoll je ve funkci jednatele
Lesů města Český Krumlov krátce, s lesnickým oborem má bohaté zkušenosti,
a proto mu redakce položila pár otázek.

Jak dlouho se věnujete
lesnictví?
K lesnictví a myslivosti jsem byl veden již od dětství dědečkem, při volbě
střední školy pak byla ta lesnická jasnou
volbou. Odborné znalosti můj zájem
o lesnictví prohloubily a v té době už
bylo jasné, kam bude můj profesní život směřovat. Lesnické vzdělání završilo v roce 1999 úspěšné složení státní

sledních letech se snažíme péči o les
a přínosy lesního hospodaření přiblížit
veřejnosti a zejména dětem prostřednictvím lesní pedagogiky, kterou provozujeme ve spolupráci se Sdružením
vlastníků obecních lesů, místními základními a středními školami a dalšími
institucemi.
Naše služby nabízíme i soukromým
vlastníkům lesů, zde se jedná zejména
o poradenství, pěstební nebo těžební
práce.

FOTO: Zuzana Křápková

závěrečné zkoušky na Lesnické fakultě
České zemědělské univerzity v Praze.
V roce 2000 jsem nastoupil jako lesník
u lesní akciové společnosti, která prováděla pěstební a těžební práce jednak pro
Lesy ČR, jednak pro městské a obecní
majetky. V roce 2003 jsem nastoupil
na uvolněné místo lesníka u společnosti
Lesy města Český Krumlov. A po odchodu dlouholetého jednatele společnosti Bedřicha Navrátila do penze jsem
uspěl ve výběrovém řízení a převzal vedení společnosti.

Co všechno spravují
a jaké činnosti se věnují
Lesy města ČK?
Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního ma-

jetku města Český Krumlov. Jedná se
o zhruba 1350 hektarů rozprostřených
na 27 katastrálních územích. Tato výměra není konečná, majetek se snažíme
rozšiřovat jednak smysluplným nákupem lesních pozemků od sousedních
vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. Společnost se
rovněž stará o městské rybníky a o část
městské zeleně.
V předvánočním čase nás mohou
občané vidět při stavbě vánočního
stromu na českokrumlovském náměstí,
dodáváme stromky na výzdobu celého
centra města a v areálu Služeb města
prodáváme čerstvé vánoční stromky.
Pro tyto účely máme založeny plantáže, kde dokážeme vypěstovat kvalitní
stromky za velice příznivé ceny. V po-

Jaké investice čekají
Lesy města ČK v blízké
době?
Tou nejaktuálnější investicí je výstavba parkovací plochy v rámci projektu „Úpravy okolí Hornobranského
rybníka“, kdy dojde k vybudování
14 nových parkovacích míst. Navazujeme tím na investici z loňského roku,
kdy se naše společnost podílela na revitalizaci Hornobranského rybníka
částkou cca 4,5 mil. korun.
Velice mne potěšil zájem místních obyvatel o koupání v přírodním
koupališti v letních měsících. Mezi
připravovanými projekty najdeme
i rekonstrukci lesní cesty na Dubíku,
která by nám zpřístupnila část lesního
majetku a pro občany zcela jistě zajímavější projekt rozhledny na Dubíku.
Realizace je ovšem ve značné míře
závislá nejen na vývoji trhu se dřevem, ale zejména na možnosti využití
dotačních titulů zejména z Evropské
unie.

Prázdniny v Komunitním centru Rovnost
Lenka Candrová
KoCeRo o.p.s.

AKTIVITY Během letních prázdnin
se v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Autoškola uskutečnila prázdninová etapová soutěž s názvem Cesta
za poznáním. Každý čtvrtek děti zažívaly
nové věci, např. se naučily jak pomoci
zraněnému se základy první pomoci.
Na Křížové hoře si s pracovníkem muzea
Honzou vyzkoušely rozdělávání ohně,
střelbu z luku, vyráběly pravěké šperky,
lano z kořenů stromů a na závěr si zazpívaly indiánskou píseň v doprovodu
pravěkých hudebních nástrojů. V dalších
etapách se děti seznámily s pěstováním
bylinek v zahradě Kouzelné bylinky, vyzkoušely si péči o domácí zvířata a jízdu
na koni ve Volnočasovém přírodním

centru Pepíno ve Vyšném. V rámci jedné
z etap děti navštívily i Pohádkovou rezervaci v Hořicích na Šumavě, kde se zapojily do hrané pohádky Brouček Kakadík.
Závěrečnou etapou byl vědomostní kvíz,
kde si děti mohly ověřit své nasbírané
znalosti a získat poslední cenné body.
Nasbírané body si děti měly možnost
vyměnit za hodnotné ceny.
Mimo etapovou soutěž Cesty za poznáním jsme uskutečnili i několik výletů. S dětmi jsme navštívili Grafitový
důl, hasiče, s panem medvědářem jsme
se podívali do medvědího příkopu
na zámku a do zámecké kovárny. Dále
jsme navštívili Fotoateliér Seidel, kde
si děti vyzkoušely vyvolání fotografie
a společně se vyfotily v dobových kostýmech. Vydali jsme se také do Tábora,
kde jsme se seznámili s prací s marcipá-

nem v Muzeu čokolády a marcipánu,
navštívili Muzeum Lega a Chýnovskou
jeskyni. Závěrečným výletem byla Zoo

Hluboká nad Vltavou. Dětem se výlety
moc líbily a počasí nám dá se říci přálo
i přes úmorná vedra.

INZERCE

25 let Square dance
v Českém Krumlově
Tanec, přátelství, zábava a legrace – to je Square Dance.
Přidejte se k nám a začněte tancovat!
Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří, které budou probíhat
každý říjnový čtvrtek od 19.00 do 21.00 hodin v sále
Domu dětí a mládeže. Vítaní jsou páry i jednotlivci.
Od listopadu zahajujeme výuku pro dospělé!

Srdečně zve Square dance club Carmentis.

www.carmentis.cz I tel.: 777 148 278

www.ckrumlov.cz/obcan
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Český Krumlov letos zahajoval
Dny evropského dědictví 2015

Českokrumlovská
TV na pozemním
vysílání

Redakce

Redakce

KULTURA Na dvě stě obcí a více než
tisíc památek lokálního i světového významu se přihlásilo k letošnímu ročníku
Dnů evropského dědictví, které v České
republice probíhaly od 5. do 13. září
2015. Dny evropského dědictví odvozené z anglického názvu European
Heritage Days (EHD) nás vedou ke kořenům naší evropské i světové civilizace,
a to skrze zpřístupnění nejzajímavějších
památek, objektů, staveb, míst, která
zůstávají přes rok částečně nebo zcela
nepřístupná. V České republice se EHD
konají od roku 1991 a od roku 1998 je
jejich garantem Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Toto sdružení vždy ve spolupráci se svým členským městem organizuje jejich národní
zahájení. Letos se cti pořádat Národní
zahájení Dnů evropského dědictví dostalo Českému Krumlovu. Celorepublikové téma EHD pro tento ročník znělo
„Památky znovuzrozené“.

Bratři Ebenové
v Krumlově
Redakce
ROZHOVOR V rámci EHD koncertovali v Krumlově Bratři Ebenové, před
vystoupením jejich kroky vedly také
do Musea Fotoateliéru Seidel, kde se
v roce 1944 fotil jejich otec. Českokrumlovské televizi poskytli rozhovor, který
redakce přináší v tištěné podobě:
Jak se tady
ve fotoateliéru cítíte?
Marek: Je to opravdu zvláštní fotit se
na stejném místě, kde se fotil táta. Je to
tu kouzelné prostředí a je skvělé, že se
podařilo ateliér zrekonstruovat a uchovat pro další generace.
Nelitovali jste někdy, že
rodina nezůstala v Krumlově?
David: Já si snad nedovedu představit život mimo Prahu, ale tady to mám
velmi rád, jezdím sem docela často, vystupovali jsme tady se Scholou v místním kostele, prostředí mne tady velmi
inspiruje.
Co značí název vašeho
posledního alba Čas holin?
Marek: Trochu mi přijde, že za poslední léta zhrubl mediální prostor a z toho
částečně vychází pár písniček na desce
a podle jedné se jmenuje i celé album.
www.ckrumlov.cz/obcan

FOTO: Lubor Mrázek

Národní zahájení EHD se uskutečnilo
v sobotu 5. září v zahradě nově opraveného areálu klášterů. Pozvání na tuto
významnou akci přijala řada osobností
české kultury a politické scény. Za město
Český Krumlov vystoupil starosta Dalibor Carda: „Já doufám, že naše město
symbolizuje památky znovuzrozené, neboť
za posledních 25 let bylo vynaloženo obrovské úsilí, aby byly domy, objekty, památky

uvedeny zpět do života, aby se lidé mohli
procházet uličkami Krumlova a bylo jim
tady milo a příjemně.“
Nad konáním EHD v celé republice
převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman: „Stačí, když se podíváme
kolem sebe a vidíme, že jsme v samém
srdci Evropy. Nacházíme památky
v různých architektonických stylech,
což jsou produkty určité filozofie, která
vytvářela a stále vytváří identitu této
země. Jsou to hluboce zapuštěné kořeny, které dokázaly obstát v tvrdé ideové
konkurenci času, jsou to konkrétní osobnosti našich dějin, které kladly základy,
na kterých i my dnes stavíme. A chránit
toto dědictví a srdce Evropy je krásným
úkolem a krásnou službou všech lidí
dobré vůle.“
Od roku 2001 se při příležitosti
Národního zahájení Dnů evropského
dědictví předává titul Nositel tradice lidových řemesel, a proto i letos převzalo
z rukou ministra kultury toto ocenění
pět řemeslníků.

NOVINKA Českokrumlovská televize CKTV připravuje zpravodajství
z Krumlova a okolí již třetím rokem
a od září ji můžete naladit také na své
televizi, vysílá na 47. kanálu z pozemního vysílače v Domoradicích. „Jsme
vaše domácí televize, která se vždy snaží
zachytit to nejzajímavější v celém českokrumlovském regionu. Naším hlavním cílem je zdokumentovat všechny
významné kulturní a společenské akce.
Prezentujeme města i obce, sportujeme
s vámi. Prostřednictvím našeho vysílání
informujeme diváky jak z našeho kraje,
tak i z ostatních míst celé České republiky,“ představila své vysílání CKTV.

Vyhrajte vstupné
do muzeí
SOUTĚŽ 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 a Egon Schiele
Art Centrum. Platnost karet je do prosince 2015, více na: www.ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka:
„Kolik let uplynulo od vybudování
nového fotoateliéru Seidel v Linecké ulici?“
a) 110 b) 115 c) 120
Správné odpovědi zasílejte na: noviny@
mu.ckrumlov.cz do 20. října 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.
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Cestovní ruch zaměstnává v Krumlově více než 3 000 osob
Jitka Boháčová
Českokrumlovský rozvojový fond

PREZENTACE V září proběhly dvě
veřejné prezentace první etapy projektu Analýza přínosů a strategie rozvoje
cestovního ruchu v Českém Krumlově.
Zastupitelům města a laické i odborné
veřejnosti zde byly představeny závěry
právě dokončené analytické části projektu, hodnotící cestovní ruch z pohledu
vývoje v posledních 25 letech.
„Zásadní přínos celé studie spatřujeme
především v její komplexnosti. Řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních
vlivů a to z pohledu místního obyvatele,
podnikatelského subjektu i veřejné správy. Dokument obdobného rozsahu dosud zpracovaný nebyl“, zhodnotil význam
celé studie Martin Lobík, radní a zastupitel města a zároveň člen Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, které je
jedním ze zadavatelů projektu.
Mezi nejvýznamnější ekonomické
přínosy a rovněž tak pozitivní dopady
cestovního ruchu uvádí studie tvorbu
pracovních míst. Díky aktivitám cestovního ruchu je v současnosti v Krumlově

zaměstnáno více než 3 000 osob. Pokud
by byl vzat v úvahu i vliv stínové ekonomiky, je předpokládáno zvýšení počtu
osob na cca 3 700, což představuje více
než 40% osob z celkového počtu produktivních obyvatel města. Nezpochybnitelný je význam i z hlediska historického
vývoje, cestovní ruch se stal klíčovým
odvětvím, které absorbovalo zaměstnanost po rozpadu průmyslových a zemědělských podniků v porevoluční době.
Význam cestovního ruchu je spatřován
i z hlediska podnikatelských aktivit,
z celkového počtu 3 062 aktivních podnikatelských subjektů působí v sektoru
cestovního ruchu 531 subjektů. Městský
úřad Český Krumlov eviduje ve městě
4 582 lůžek sloužících k přechodnému
ubytování, stravovací zařízení disponují
8 621 místy k sezení. Nemalý je vliv cestovního ruchu na příjmy do rozpočtu
města v podobě místních daní a poplatků. Mezi nejvýznamnější přímé či úzce
související příjmy patří daň z nemovitých
věcí 18,9 mil. Kč/rok a příjmy z místních poplatků z ubytování a za užívání
veřejného prostranství 8,9 mil. Kč/rok.
V období let 2000–2014 bylo v Českém
Krumlově vybráno z místních poplat-

ků z ubytování více než 51 700 000 Kč.
Díky provozování parkovišť Českokrumlovským rozvojovým fondem jsou dosahovány další příjmy 13 mil. Kč/rok.
Na druhou stranu zvyšuje cestovní ruch
nároky na rozpočet města z hlediska výdajů (např. svoz komunálního odpadu,
činnost městské policie, úklid veřejných
prostranství apod.).
Cestovní ruch přispívá rovněž k nadstandardní vybavenosti města, rozšiřuje
možnosti kulturního a společenského
vyžití obyvatel, vede k rozšíření dopravní obslužnosti a k rozvoji služeb, má pozitivní vliv i na péči o kulturní památky.
„Při zadávání studie bylo pro nás důležité
objektivní zhodnocení vývoje i současného stavu, tj. nejen pozitivní přínosy,
ale i negativní vlivy cestovního ruchu.
Zjištění jako zhoršení vztahu místních
obyvatel k rozvoji cestovního ruchu,
růst komercionalizace cestovního ruchu (vznik tzv. turistického „skanzenu“),
ztráta genia loci a autenticity místa,
zvyšující se ekologická zátěž (dopravní
a hluková), překročení meze, co ještě
naše území kapacitně unese či pokles
kvality poskytovaných služeb, to je
jen část z výčtu negativních jevů, sou-

visejících s cestovním ruchem, na které
studie upozorňuje a jejichž řešení budeme hledat při zpracovávání druhé etapy
projektu, Strategii rozvoje cestovního
ruchu, která by nás měla v dalším rozvoji
nasměrovat,“ doplnil závěry analýzy Josef
Hermann, místostarosta města Český
Krumlov, zástupce druhého zadavatele
projektu.
„Na celém projektu považuji za mimořádně důležité vzájemnou spolupráci
mezi veřejnou a podnikatelskou sférou,
reprezentovanou zástupci všech třech
zadavatelů, abychom společně hledali
řešení pro udržitelný rozvoj cestovního
ruchu v Českém Krumlově,“ uvedl Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, třetího zadavatele projektu.
Zpracovatelem první etapy projektu –
analytické části – byla Vysoká škola hotelová v Praze. Náklady činily necelých
285.000 Kč včetně DPH, polovinu hradilo Sdružení cestovního ruchu, o druhou
polovinu se rovným dílem podělily město Český Krumlov a Českokrumlovský
rozvojový fond. První etapa byla ukončena začátkem července 2015, zadání druhé etapy projektu je nyní v jednání.

Hotel Růže | Horní 154, 381 01 Český Krumlov | T: 380 772 100 | E: info@hotelruze.cz | W: www.janhotels.cz
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Mistři světa vstoupili do „galerie osobností“
Zdena Mrázková
Českokrumlovský rozvojový fond

ÚSPĚCH V Českém Krumlově jsme
v současnosti svědky něčeho mimořádného – zrodu nebývale silné, domácími
i světovými úspěchy ověnčené mladé
generace sportovců. Tým mladých
kanoistů, který řadu let pod vedením
zkušených trenérů i obětavých rodičů
trénoval ve zdejších vltavských meandrech, náhle prudce zazářil ověnčen zlatými, stříbrnými i bronzovými
medailemi z mistrovství světa v USA.
V době, kdy je obecně závažným problémem přimět teenagery k jakémukoliv sportu, natož vrcholovému, působí
tento úspěch jako skutečný zázrak.
Vstupujeme tak do mimořádné historické epochy juniorského sportu, kdy
v peřejích Vltavy vyrostl nový silný tým
mladých vodáků.

FOTO: Martin Tůma

Tato šťastná konstelace hned několika vodáckých talentů soustředěných
v jednom klubu o sobě dala vědět už
v předchozích letech. Po loňských
nepřehlédnutelných
mezinárodních
úspěších přišla letos pro krumlovské
kanoisty z klubu SK Vltava skutečná
sezóna snů, která vyvrcholila v polovině

letošního srpna fantastickou reprezentací České republiky v USA na Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let
(U-23) ve sjezdu na divoké vodě.
Ze závodů přivezli členové SK Vltava
celkem neuvěřitelných 12 medailí – a to
konkrétně pět zlatých, čtyři stříbrné a tři
bronzové. Výsledkově bylo Mistrov-

ství světa nejúspěšnějším v historii ČR
i klubu, z jehož šesti českokrumlovských
závodníků si odtud hned pět dovezlo
medaili – jmenovitě Anežka Paloudová, Karolína Paloudová, Antonín Haleš,
Vojtěch Skořepa a Jan Klíma. Velká zásluha za tyto medaile patří kromě závodníků samotných i jejich trenérům Lukáši
Novosadovi a Tomáši Paloudovi.
„Mistrovství za velkou louží se stalo
nejúspěšnějším v historii České republiky.
Pro nás krumlovské kanoisty zde došlo
k naplnění cílů i snů,“ hodnotí účast
svých svěřenců na závodech trenér Lukáš Novosad.
„SK Vltava může takto fungovat i díky
velké podpoře města Český Krumlov, které
si velmi ceníme. Věříme, že výsledky našich svěřenců v národním dresu dostatečně
zúročují tuto podporu na mezinárodním
poli,“ připojuje předseda SK Vltava Tomáš Palouda.

Krumlovský vodácký
maraton je opět tady!
Tomáš Palouda
SK KVM Český Krumlov

SPORT Třináctý ročník účastnicky
největší sportovní akce ve městě a jedné z účastnicky největších sportovních
akcí jihočeského regionu – Krumlovského vodáckého maratonu – vypukne ve svém pravidelném termínu
ve druhém říjnovém víkendu, kdy se
do Českého Krumlova sjedou vyznavači kanoistiky z blízkého i dalekého
okolí. Pořadatelé odhadují opět zhruba tisícovku účastníků z mnoha států
a opět lze předpokládat účast špičkových sportovců. Kromě soubojů o maratonské vavříny, půjde při samotném
závodě také o mnohá zajímavá zápolení
mezi výkonnostními či příležitostními
vodáky.
Stejně jako v loňském roce proběhne v pátečním podvečeru před hlavním
závodem divácky atraktivní prolog
ve sprintu. Tento vyřazovací závod se
odehraje v samém centru města a lze při
něm předpokládat přímé ostré souboje
těch nejlepších závodníků.

Doprovodný kulturní a společenský
program pro účastníky, diváky a ostatní
návštěvníky bude probíhat u cíle závodu
v pivovarské zahradě po celé sobotní
odpoledne.

Základní program:
Hlavní závod:
sobota 10. října
se startem v 11.00 ve Vyšším Brodě
a v Rožmberku.
Sprint:
pátek 9. října v 17.00–18.00 čtvrtfinále,
semifinále, finále
Doprovodný program:
Pivovarská zahrada v sobotu 10. října
12.00–18.00.
Více informací na:
www.krumlovskymaraton.com
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