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veřejné zakázky

MĚSTO I SNĚM STAROSTŮ I MAPY

Projekt “Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov”, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09442
byl spolufinancován z Integrovaného operačního programu.

redakce

MAPY Město Český Krumlov začát-
kem března spustilo na svých webových 
stránkách nový geoportál, na kterém pu-
blikuje mapové aplikace jako např. ka-
tastrální mapu, mapu pro občany a pod-
nikatele, turistickou mapu, územní a re-
gulační plány, ale také přehled památek 
či veřejného osvětlení. Obyvatelé města 
na portálu naleznou i mapovou aplikaci 
pro hlášení závad a nedostatků. Většina 
mapových aplikací je vytvořena pomocí 
moderních technologií, které mimo jiné 
umožňují korektní zobrazení i na mobil-
ních zařízeních.

„Naším hlavním cílem v  tomto pro-
jektu bylo především zpřehlednění vý-

stupů publikovaných z  geografi ckého 
informačního systému města a zefektiv-
nění činností při správě a výdeji geodat 
včetně snahy o co nejmenší administra-
tivu. Zároveň chceme v souladu s prin-
cipy otevřeného města zpřístupňovat 
veřejnosti co nejvíce mapových aplika-
cí, geodat a služeb. To se nám podařilo 
a můžeme tak u nového portálu opráv-
něně používat pojmenování geoportál 
ve smyslu komplexního nástroje, nikoliv 
jen jedné mapové aplikace,“ uvedl Jan 
Lippl, vedoucí oddělení ICT.

Prostřednictvím nového geoportálu 
je také možné přímo stahovat geodata, 
která jsou poskytována v  režimu tzv. 
otevřených dat (OpenData). V  katalo-
gu je možné vyhledávat v  metadatech 

(„datech o  datech”), jednoduše lze po-
žádat o výdej geodat, u kterých licenční 
podmínky nedovolují jejich přímé po-
skytnutí, včetně možnosti výběru pre-
ferovaného formátu dat, určení zájmové 
oblasti a následného stažení balíčku dat. 
Registrovaným uživatelům a  zaměst-
nancům městského úřadu jsou navíc 
zpřístupněny další nástroje a funkce.

„Tímto krokem se podařil další pro-
jekt modernizace technologií v  posky-
tování veřejných služeb. Příležitostí pro 
další rozvoj je ovšem víc než dost, takže 
se budeme snažit celé řešení dále vylep-
šovat,” uvedl tajemník městského úřadu 
Radim Rouče.

Geoportál je dostupný na  adrese 
htt p://geoportal.ckrumlov.cz.

V březnovém čísle jste byli infor-
mování o změně způsobu publikace 
veřejných zakázek městem Český 
Krumlov. Od  1. února 2016 na-
leznete aktuální veřejné zakázky 
na novém profi lu zadavatele na ad-
rese htt ps://zakazky.ckrumlov.cz/.
Na profi l zadavatele je nově možné 
vstoupit i  prostřednictvím webo-
vých stránek města v sekci týkající 
se veřejných zakázek. 

Nový profi l umožňuje městu 
zveřejňovat na jednom místě veřej-
né zakázky malého rozsahu i zakáz-
ky zadávané v  režimu dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách (dále jako „zákon“). 

Aktuální zakázky se zobrazují 
vždy na úvodní straně profi lu nebo 
v  oddílu veřejných zakázek zvole-
ním fi ltru „probíhající“.

Informace a dokumenty k veřej-
ným zakázkám malého rozsahu zve-
řejněné do 31. 1. 2016 jsou vedeny 
v  archivu na  adrese htt p://obcan.
ckrumlov.info/docs/cz/vr_invest.
xml. Veškeré informace a dokumen-
ty k veřejným zakázkám zadávaným 
dle zákona byly kompletně přesu-
nuty na nový profi l zadavatele.

Registrace dodavatele 
na profi lu zadavatele
Zájemci o  veřejné zakázky mají 

možnost vytvořit si vlastní účet 
na  profi lu zadavatele (htt ps://za-
kazky.ckrumlov.cz/registrace.html). 
K  úspěšnému dokončení registrace 
je potřeba platný elektronický pod-
pis založený na  kvalifi kovaném cer-
tifi kátu. Při registraci dbejte prosím 
na  správnost uvedených údajů dle 
obchodního rejstříku nebo jiné ob-
dobné evidence. V případě, že elekt-
ronickým podpisem nedisponujete, 
napište nám prosím žádost o registra-
ci bez elektronického podpisu na ad-
resu Městský úřad Český Krumlov, 
Kaplická 439, 381  01 Český Krum-
lov, a  my vaši registraci zajistíme. 
Žádost musí obsahovat identifi kační 
číslo žadatele (IČO), platnou e-mai-
lovou adresu a  musí být opatřena 
podpisem oprávněné osoby.

Dokumenty, které vám mohou 
v orientaci na novém profi lu i v za-
dávacím procesu pomoci, hledejte 
na  profi lu zadavatele pod označe-
ním „Veřejné dokumenty“.

Doufáme, že provedené změny 
uvítáte a přispějí k větší informova-
nosti a transparentnosti  procesu za-
dávání zakázek. Těšíme se budoucí 
spolupráci.

Miluše Dolanská
Odbor územního plánování a památkové péče

SNĚM 17. března 2016 se v  čes-
kokrumlovských klášterech konal sněm 
starostů, který měl na programu setkání 
se starosty obcí s rozšířenou působností 
(dále ORP) Český Krumlov a  Kapli-
ce. Starostové se seznámili s  aktualita-
mi ze světa dat o  území, které zajistil 
úřad územního plánování z  Českého 
Krumlova. Rovněž byli informováni, 
že v  roce 2016 proběhne již počtvrté 
úplná aktualizace územně analytických 
podkladů a jaké povinnosti z toho ply-
nou ze zákona pro jednotlivé obce. 
Následovala informace o  geoportálu 
Jihočeského kraje, který je v  provozu 

od loňského roku, a o geoportálu měs-
ta Český Krumlov, který byl spuštěn 
na začátku března tohoto roku. Na závěr 
byli starostové seznámeni se změnami 
ve správním členění ORP Český Krum-
lov, které nastaly od  1. ledna 2016. 
K tomuto datu vznikla na našem území 
nová obec Polná na Šumavě, dále čtyři 
katastrální území původně náležející 
ke správnímu území ORP Český Krum-
lov byly přičleněny do  ORP Prachati-
ce (k. ú. Březovík 1, k. ú. Březovík 2,
k. ú. Hájenky a k. ú. Mýtina u Želnavy)  
a  změnily se hranice obcí Chvalšiny, 
Kájov, Horní Planá a vojenského újez-
du Boletice. Po  odborném programu 
následovala prohlídka opravených kláš-
terů.

Město nesouhlasí 
se změnami 
v Domoradicích

Jednání se koná 
ve čtvrtek 28. dubna 2016 
od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Českém Krumlově, 
Kaplická 439, 3. patro

Jednání zastupitelstva

Mapy města dostupné snadno a rychle

Starostové se setkali v klášterech

Foto: Petra Nestávalová

Nový profi l
zadavatele
Jana Kitzbergerová
oddělení rozvoje 
a kontroly veřejných zakázek

redakce

Město zaslalo minulý měsíc Krajskému 
úřadu v Českých Budějovicích vyjádření 
k  připravovanému záměru úpravy tepel-
ného zdroje na spalování biomasy v Ener-
gobloku v  Domoradicích. Předložená 
dokumentace je nyní pro město nepřija-
telná. Zásadní nesouhlas vyjadřuje město 
s dopravou biomasy prostřednictvím ná-
kladní automobilové dopravy. Dále poža-
duje, aby v dokumentaci navržený systém 
otevřeného vodního chlazení byl změněn 
na systém suchého chlazení, neboť pova-
žuje za  velmi nevhodné odebírání pitné 
vody k jejímu využití v systému mokrého 
chlazení. Město také požaduje navržení 
opatření k minimalizaci negativních vlivů 
a dopadů na okolí souvisejících s vypou-
štěním odpadních vod. Zanedbatelné 
nejsou ani stížnosti občanů na zvýšenou 
intenzitu zápachu, obtěžování hlukem 
a prachem. Nelze souhlasit s tvrzením, že 
zápach lze přirovnat k „zapařenému boro-
vému či smrkovému lesu“.  Celé vyjádření 
naleznete na www.ckrumlov.cz/obcan.
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2016 duben NÁZORY ZASTUPITELŮ

Miroslav Máče
zastupitel KSČM

Po  řadě oslavných článků píši tento 
kritický článek, který se dotýká usnese-
ní bodu sedmého 1. zasedání zastupi-
telstva dne 18. 2. 2016 „Zastupitelstvo 
města schvaluje předložený návrh ZA-
DÁNÍ změny č. 16 ÚPU města Český 
Krumlov v  lokalitách u  jihovýchodní 
a u severozápadní zdi zámecké zahrady 
pro zázemí divadelních představení ko-
naných v zámecké zahradě na otevřené 
divadelní scéně s  otáčivým hledištěm, 
upravený na základě projednání s dotče-
nými orgány, sousedními obcemi, nadří-
zeným orgánem pro územní plánování 
a veřejností,…“ 

Zdánlivě neškodné usnesení považuji 
za velkou habaďuru ze strany předklada-
tele, rady města. Ve své podstatě se jed-
ná o  převod pozemků kolem zámecké 
zdi do  kategorie zastavitelných pozem-
ků. Ze stanovisek dotčených orgánů 

uvedu jen stanovisko Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, odboru zeměděl-
ství, životního prostředí a lesnictví: „…
obě varianty se jeví velmi problematic-
ké z  pohledu urbanistické a  krajinář-
ské koncepce města Český Krumlov 
a možného narušení krajinářského rázu 
daného místa i  dálkových pohledů 
z  okolních dominant… Návrh obou 
variant požadujeme porovnat i  s  nulo-
vou variantou a  tuto nulovou variantu 
považujeme též vyhodnotit… Okolní 
plochy jsou v současné době nezastavi-
telné území a  je třeba řádně odůvodnit 
umístění nových zastavitelných ploch 
do  v  podstatě volné krajiny, blízkosti 
UNESCO, blízkosti MPR a  ochranné-
ho pásma MPR…. Pro nezemědělské 
účely je nutno využít především půdu 
nezemědělskou, nezastavěné a nedosta-
tečné využité zemědělské pozemky. … 
V tomto případě se jedná o nedůvodné 
rozšíření zastavitelného území, které je 
spojené s  existencí zástavby do  volné 

krajiny na úkor zemědělského půdního 
fondu a  není odůvodněno reálnou po-
třebou.“  

Z  uvedeného stanoviska je zřejmý 
rozpor státní správy s  rozhodnutím za-
stupitelstva. Na  jednání zastupitelstva 
nebylo jednáno o žádné nulové variantě. 
Když jsem navrhl, že by pro zázemí di-
vadelních představení dostačovala plo-
cha bývalého zahradnictví za zámeckou 
zahradou, byl jsem odbyt s tím, abych si 
takovou změnu navrhl a  prosadil sám. 
Získal jsem pocit, že o jiné variantě není 
žádoucí mluvit. Veřejnost prostřednic-
tvím Komise pro územní plánování 
a investice města nebyla k tomuto řízení 
připuštěna. Paradoxem vyhodnocení 
zadání změny územního plánu je kon-
statování, že požadavky veřejnosti neby-
ly uplatněny. Jakpak asi měly být uplat-
něny, když se o  této změně územního 
plánu zavčas nikdo nedozvěděl. 

Zastupitelé mohou tvrdit, že svým 
souhlasem jen otevřeli možnost diskuze 

o  zastavění zemědělských ploch kolem 
zámecké jízdárny. Nicméně si neuvě-
domují, že dle přiloženého stanoviska 
Ministerstva kultury: „Hlavní zodpo-
vědnost za ZADÁNÍ má zastupitelstvo 
obce, které ZADÁNÍ schvaluje.“ Tím 
nám je sděleno, že státní správa může, 
a  v  tomto případě i  musí, protestovat, 
nicméně tyto protesty převáží rozhod-
nutí zastupitelstva.

Můžeme si nalhávat, že zastavěním 
ploch kolem zámecké zahrady zachrá-
níme existenci otáčivého hlediště v  zá-
mecké zahradě. Pravdivější se zdá být 
přesvědčení, že jde o změnu územního 
plánu, která by v případě likvidace otá-
čivého hlediště sloužila k výstavbě sou-
kromých objektů osob, které nejspíš 
nejsou místními obyvateli. Zastavíme-
-li okolí zámecké zahrady, odstartuje 
proces chaotické výstavby v posledním 
nezastavěném směru v  blízkosti středu 
města. To by se jistě bývalým zámeckým 
pánům nelíbilo a vám se to zamlouvá?

Dalibor Carda, starosta

Jana Hermanová
Odbor územního plánování 

a památkové péče

Dovolíme si reagovat na článek zastu-
pitele Miroslava Máčeho uvedením věcí 
na pravou míru.

… jedná se o převod pozemků 
kolem zámecké zdi do kategorie za-
stavitelných pozemků – toto zjevně 
dementuje ZADÁNÍ, které vymezuje 
dvě konkrétní lokality za zámeckou zdí 
a ukládá, aby urbanista se svým odbor-
ným týmem prověřil, která z  nich je 
vhodnější a současně přijatelná z hledis-
ka souvisejících zákonů. 

… možného narušení krajinářské-
ho rázu daného místa i dálkových 
pohledů z okolních dominant… – 
a  proto ZADÁNÍ ukládá, že při řešení 
změny územního plánu musejí být tyto 
hodnoty respektovány a  nesmějí být 
narušeny. ZADÁNÍ obsahuje např. po-
kyny, že bude zachována stávající urba-
nistická koncepce dle územního plánu, 
tj. koncepce zohledňující režim ochrany 
městské památkové rezervace a  jejího 
ochranného pásma, dominantní roli are-
álu zámku, zámecké zahrady a kostela sv. 
Víta a kompozičních vztahů s přírodní-
mi dominantami a hřebenovými liniemi 
a  horizonty českokrumlovské kotliny 
a  respektující stávající charakter sídla 

a hladinu zástavby, její měřítko a charak-
ter a osy průhledů na kulturní i přírodní 
dominanty území.

… v tomto případě se jedná o ne-
důvodné rozšíření zastavitelné-
ho území … – ALE současně orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu 
nevyloučil možnost, že se prokáže, že 
zázemí nelze umístit jinde než na země-
dělské půdě, a pro tento případ stanovil 
podmínky, které musejí být dodrženy. 
ZADÁNÍ všechny tyto podmínky ob-
sahuje.

… na jednání zastupitelstva ne-
bylo jednáno o žádné nulové vari-
antě – není pravda, ZADÁNÍ schválené 
dne 18. 2. 2016 zastupitelstvem města 
nulovou variantu obsahuje. ZADÁNÍ 
obsahuje požadavek na  vyhodnocení 
předpokládaných vlivů změny č. 16 
územního plánu na životní prostředí, je-
hož součástí bude též porovnání návrhu 
obou variant i s nulovou variantou a tato 
nulová varianta bude též vyhodnocena.    

… pro zázemí divadelních před-
stavení dostačovala plocha bý-
valého zahradnictví za zámeckou 
zahradou – současný územní plán 
od  začátku svého pořizování (2001) 
navrhoval do  bývalého zahradnictví 
za zámeckou zahradou rezervní plochu, 
do níž by bylo možné (v případě potře-
by) umístit otáčivé hlediště. Těsně před 
koncem pořizování ale Ministerstvo 

kultury ČR změnilo názor a vydalo sta-
novisko, že s  tím nesouhlasí. Možnost 
umístění otáčivého hlediště byla tedy 
ponechána pouze v  zámecké zahradě. 
Nyní pořizujeme nový územní plán. Ná-
vrh ZADÁNÍ obsahuje ve vztahu k otá-
čivému hledišti pokyny, aby byly kolem 
zámecké zahrady zachovány stávající 
přírodní plochy, v  nichž budou stano-
veny takové podmínky využití, aby zde 
bylo možné realizovat zázemí otáčivého 
hlediště (a žádné jiné stavby, z důvodu 
minimálního narušení přírodního cha-
rakteru území kolem zámecké zahrady). 
Možnost realizace zázemí otáčivého 
hlediště bude podmíněna zpracováním 
územní studie, která prověří konkrétní 
umístění, rozsah a vzhled zázemí. Jaká-
koli řešení území ve vztahu k otáčivému 
hledišti obsažená v  novém územním 
plánu Českého Krumlova budou re-
spektovat požadavky UNESCO.

… jakpak asi měly být uplatně-
ny, když se o této změně územní-
ho plánu zavčas nikdo nedozvěděl 
– není pravda, návrh ZADÁNÍ změny 
č. 16 územního plánu byl zveřejněn 
na úřední desce a na webu města v sek-
ci územní plánování od  30. 10. 2015 
do  1. 12. 2015 + současně po  celou 
tuto dobu bylo na úřední desce umístě-
no oznámení o tomto zveřejnění, které 
obsahovalo text: „Každý může ve lhůtě 
do  30 dnů ode dne zveřejnění návrhu 

ZADÁNÍ uplatnit požadavky na obsah 
ZADÁNÍ.“

… státní správa může, a v tomto 
případě i musí, protestovat, nicmé-
ně tyto protesty převáží rozhodnutí 
zastupitelstva – dle § 47 stavebního 
zákona může ZADÁNÍ změny územ-
ního plánu obsahovat i požadavky a po-
kyny pro řešení území, s nimiž dotčené 
orgány (s výjimkou dvou z nich) nesou-
hlasí. Závazná jsou pouze dvě stanovis-
ka krajského úřadu z hlediska posuzová-
ní vlivů na životní prostředí a z hlediska 
vlivu na  evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. S oběma těmito stanovis-
ky je ZADÁNÍ změny č. 16 územního 
plánu v souladu. Zastupitelstvo města se 
schválením ZADÁNÍ, které je v  soula-
du se stavebním zákonem, nedopustilo 
žádné nezákonnosti. 

… jde o změnu územního plánu, 
která by v případě likvidace otáči-
vého hlediště sloužila k výstavbě 
soukromých objektů osob, které 
nejspíš nejsou místními obyvate-
li – pokyny obsaženými v  ZADÁNÍ je 
stanoveno, že cílem změny územního 
plánu je plocha pro zázemí otáčivého 
hlediště, že touto změnou bude specifi -
kováno, jaké stavby budou v  této ploše 
přípustné, a  jaké nikoli, a  že realizace 
těchto staveb bude vázána na  realizaci 
stavby otáčivého hlediště v  zámecké 
zahradě.

Přítomnost (ne)přímé demokracie

Absence přímé demokracie
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Změny v zastupitelstvu
Zastupitel Vojtěch Němec k 1. březnu ofi ciálně vystoupil z hnutí ANO 2011, v za-
stupitelstvu bude nadále působit jako nezávislý zastupitel bez politické příslušnosti.

OSLAVY OSVOBOZENÍ

Jaroslava Španillerová
oddělení správních činností

Srdečně Vás zveme na  vítání občánků 
města Český Krumlov. Prosíme rodiče 
novorozenců s trvalým bydlištěm v Čes-
kém Krumlově, aby se v případě zájmu 
sami přihlásili osobně nebo telefonicky 
na  matrice na  náměstí Svornosti. Slav-
nostní akt vítání občánků do  spo-
lečenského života se připravuje na 
29. dubna 2016 v  Prokyšově sále 
v  Horní ulici (bývalá Prelatura). Chtě-
jí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 
2015 a 2016 zúčastnit slavnostního ce-
remoniálu ještě letos, mohou se přihlásit 
na  telefonním čísle 380  766  322 nebo 
osobně na matrice, pokud tak již neuči-
nili například při převzetí rodného listu. 
Těšíme se na vás a vaše ratolesti.

71. výročí konce 
2. světové války 
v Českém Krumlově

6. – 8. května 2016
www.ckrumlov.cz/oslavyosvobozeni

sv. Klára

„Zavři svůj sluch sykotu pekla 

a neohroženě odrážej jeho pokušení! 

Utrpení a protivenství snášej ochotně 

a ve štěstí nezpyšni. Neboť v utrpení 

je víra nezbytná, štěstí však ji 

zapuzuje. Co jsi Bohu slíbila, to věrně 

plň a On sám Ti odplatí.“ 

(z dopisu sv. Kláry Ermentrudě z Brugg)

Vladana Bílková 
Kláštery Český Krumlov

KULTURA Tento-
krát se v našem seriálu 
o  českokrumlovských 
klášterech dočtete 
o  italské řeholnici 

sv. Kláře a  prvních klášterech klarisek 
v českých zemích. Svatá Klára pocházela 
z  urozené rodiny v  Assisi. Podobně jako 
sv. Františkovi, kterého Klára obdivovala 
a chtěla jej následovat, také jí rodiče brá-
nili v životě v klášteře a složení řeholních 
slibů. Nutili ji ke sňatku, ona však tajně 

utekla z domova a vyhledala Františka, 
jemuž v  roce 1212, ve svých 18 letech, 
složila slib života v  chudobě, čistotě 
a  poslušnosti. Založila tak ženskou od-
nož nového františkánského řádu, spo-
lečnost „chudých paní“. První členky 
řádu uvedl sv. František společně se sv. 
Klárou ke  kostelu sv. Damiána nedale-
ko Assisi a  určil jim první jednoduchá 
pravidla řádového života. První závazná 
řádová pravidla sestrám udělil kardinál 
Hugolin v roce 1219. 

Klářin řád se rychle šířil po  Evropě. 
První klášter chudých paní v  zaalpské 
Evropě založila v  roce 1231 v  Praze 
dcera českého krále Přemysla Otakara I. 
Anežka. Již v roce 1216 se sv. Klára stala 
první abatyší svého řádu. Sama sebe na-
zývala „sazeničkou svatého Františka“, 
který pro ni představoval duchovní vzor 
a oporu. 

Po  smrti své zakladatelky přijal řád 
damianitek nové jméno – řád sv. Kláry. 
Již v roce 1255 byla sv. Klára prohlášena 

za svatou. Klarisky do českých zemí při-
cházely ještě za života sv. Kláry. V Praze 
je díky přemyslovské princezně Anežce 
zakládán vůbec první klášter chudých 
paní v zaalpské Evropě.

První klášter klarisek v  českých ze-
mích založila v  Praze dcera českého 
krále Přemysla Otakara I. Anežka prav-
děpodobně již v roce 1231. V roce 1233 
do kláštera přišly první sestry. Bylo jich 
pět a  podle pozdějších záznamů přišly 
do  Prahy přímo z  mateřského kláštera 
v Assisi. Pražský dům klarisek byl poz-

ději rozšířen o komplex budov minorit-
ského kláštera, takže se z něj stal klášter 
podvojný, podobně jako pozdější kom-
plex založený Rožmberky v  Českém 
Krumlově. Na přelomu 13. a 14. století 
sídlilo v pražském minoritském klášteře 
významné skriptorium.  

Během středověku byly kláštery kla-
risek zakládány také v  dalších českých 
městech. Už v  polovině 13. století je 
klášter klarisek doložen při existují-
cím minoritském klášteře s  kostelem 
sv. Kláry v  Chebu, v  roce 1280 v  Pa-
nenském Týnci. Ještě ve 13. století byly 
založeny konventy klarisek v  Olomou-
ci, ve  Znojmě, Opavě a  v  Brně. Krum-
lovská rožmberská fundace z  poloviny 
14. století je tak poměrně pozdní 
a v mnoha formálních rysech inspirová-
na pražským klášterem sv. Anežky.

Kláštery klarisek byly zrušeny v roce 
1782 reformou císaře Josefa II. Dnes 
řádové sestry klarisky-kapucínky sídlí 
v Brně – Soběšicích a ve Šternberku.

SOUTĚŽ Čtenáři Novin města 
Český Krumlov mohou soutěžit cel-
kem o 4 vstupenky do 5 muzeí s kar-
tou Český Krumlov Card. S kartou 
můžete zdarma navštívit Hradní 
muzeum a  věž, Regionální muze-
um v  Českém Krumlově, Museum 
Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art 
Centrum a  nově i  Kláštery Český 
Krumlov. Platnost karet je do pro-
since 2016, více na  www.ckrumlov.
cz/card. 

Soutěžní otázka: „O  jakou ex-
pozici Klášterů Český Krumlov je 
rozšířena nabídka Český Krum-
lov CARD od března 2016?“ 
a) Expozice pivovarnictví 
b) Středověký klášter – Život a umění 

v klášteře minoritů 
c) Interaktivní expozice 

o dovednostech a umu našich 
předků
Správné odpovědi zasílejte 

na  email  noviny@mu.ckrumlov.
cz do 20. dubna 2016. Do  e-mailu 
prosím uveďte vaše jméno a telefon-
ní kontakt. Ze zaslaných správných 
odpovědí budou vylosováni 2 vý-
herci, každý obdrží 2 karty. Český 
Krumlov Card do soutěže věnovala 
vyjmenovaná muzea. Děkujeme!

Svatá Klára – zakladatelka řádu chudých paní

Vítání občánků
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STRATEGICKÝ PLÁN

Jak má vypadat město, ve kterém chceme žít? 

Řekněte to nahlas 22. a 23. dubna 2016 v kině Luna!
www.KrumlovSobe.cz

„V Krumlově žiji, podnikám a není mi jedno,
jak se město bude vyvíjet. Bylo by fajn, 
kdyby se do projektu zapojilo co nejvíce
mladých lidí.“

Martina Bodláková
pořadatelka Zažít Krumlov jinak

„Myslím si, že Českému Krumlovu se 
vždy dobře dařilo, když tu byla ambice,
otevřenost a odvaha překonávat překážky“

Stanislav Jungwirth
průvodce

„Není mi lhostejné, co se tu děje 
a doufám, že projekt podpoří změny, 
které chtějí sami obyvatelé.“

Lukáš Kříž
expedient v Liře

Chci žít v živém městě, 
ne ve skanzenu.

Carolyn Zukowski 
podnikatelka, Američanka žijící v Českém Krumlově

„Zajímá mě dění ve městě a považuji 
za důležité, aby všichni lidé měli možnost
přispět svými názory k jeho 
dalšímu rozvoji.“ 

Patricie Klosse
studentka

„Krumlov potřebuje objektivní názor
mladých umělců pro lepší kulturní 
fungování města.“

František Hüttner
muzikant, učitel

„V Krumlově jsem šťastná a spokojená, 
občas mě tu ruší nepořádek 
a velmi mě mrzí vandalismus.“

Jana Vlčková 
bývalá cvičitelka

„Celý život se zabývám 
sportem a chtěl bych, 
aby se místní sport dál rozvíjel.“

Vilém Migl 
hokejový trenér

„Krumlov je moje srdcovka,
chtěl bych dopomoci tomu,
aby se rozvíjel tak, abychom 
na něj mohli být pyšní.“

„Mám Krumlov ráda a chci 
mít okolo sebe spokojené lidi.“

Alena Horstová
manažerka prodejny s drogerií

Josef Čarný 
šéfkuchař

Tváře Českého Krumlova zvou k účasti na rozhodování o rozvoji města
REDAKCE Krumlov sobě. Právě za tímto názvem stojí kampaň, která je součástí 
tvorby nového strategického plánu města. „Ke kampani jsme oslovili řadu Krum-
lováků, kteří se zajímají o rozvoj města, zapojují se, nebo se chtějí zapojit do dění 
ve městě,“ uvedl starosta Dalibor Carda. Kampaň si vytyčila za cíl oslovit všechny 
občany města, aby se podíleli na návrzích, kam by měl Český Krumlov v příštích 
letech směřovat. Je to v historii vůbec poprvé, kdy se tímto způsobem město ob-
rací na široké spektrum lidí, aby se podíleli na jeho budoucnosti. Nejdůležitějším 
krokem je víkendové setkání 22. a 23. dubna 2016 v kině Luna. Před setkáním 
mají občané možnost zadávat náměty a připomínky do mapové aplikace, která 

je dostupná na webových stránkách www.KrumlovSobe.cz. Na takto sesbíraná 
data naváže v pátek 22. dubna v 16 hodin veřejná diskuze. Protože kapacita kina 
je omezená, je vhodné účast potvrdit registrací se na webových stránkách 
www.KrumlovSobe.cz. „Chtěli bychom se dostat do úrovně moderní občanské spo-
lečnosti, která má zájem o rozvoj svého vlastního města. Neslibujeme, že všechny 
problémy, na které diskuze upozorní, dokážeme vyřešit, to není ani v podstatě možné. 
Ale pokud se vykrystalizuje nápad s velkou podporou občanské společnosti, tak 
pojďme do toho!“ dodává starosta. Sledujte webové a Facebookové stránky pro-
jektu www.KrumlovSobe.cz!
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TVOŘME KRUMLOV SPOLU

Carolyn Zukowski

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Chci žít v živém městě, ne ve skanzenu. 
Jsem cizinec a pracuji s cizinci. Vím, co 
se jim líbí a co ne. 
Co se vám v Krumlově líbí? 
Mně se nejvíc líbí poloha města u břehu 
Vltavy a  všude kolem je příroda. Když 
se vracím ze zahraničí, nejvíc mne potě-
ší klid, čistota a známé tváře. Lidé, kteří 
tu bydlí, jsou jedineční. Neznám jiné 
takové malé město, ve  kterém by žilo 
tolik zajímavých lidí jako tady. Všichni 
mají své práce, ale dělají něco navíc, tře-
ba jako fi lmový festival Jeden svět nebo 
PRORA DOST. 
S čím nejste spokojena?
Bydlím tu dvacet tři let. Myslím si, že 
dřív mělo město kolem 1200 obyvatel 
v centru. Celou tu dobu jsem kupovala 
zboží v místním marketu. Ted už ne. Teď 
tu žije kolem 250 obyvatel. To znamená 
absolutní vylidnění Krumlova! Když 
chci koupit ponožky, musím do Budějo-
vic. Nejvíc mi vadí, že tu nemáme zeli-
nářství, ale přebytek obchodu pro sklo, 
keramiku, jantar atd. Například v Paříži 
vedle Sacré Coeur je švec. Lidi totiž 
v Paříži žijí. A je to tím, že město Paříž 
podporuje místní obyvatele a poskytuje 
jim speciální nájemní sazbu na služby.

Lukáš Kříž

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Protože mi není lhostejné, co se tu děje 
a  doufám, že projekt podpoří změny, 
které chtějí sami obyvatelé. 
Co se vám v Krumlově líbí?
Pro mě je určitě Český Krumlov srdeční 
záležitostí, jelikož jsem se zde narodil 
a  žiji tu 35 let, tudíž celý život. Krum-
lov je krásný a  nejvíc mě pokaždé do-
stane zámek, který se najednou vynoří, 
když vjíždím do města. Cením si toho, 
že město investuje hodně peněz a  úsilí 
do změn jak v centru, tak i na okraji měs-
ta. Krásná je Jelení zahrada hlavně v létě 
a  revitalizovaný Hornobranský rybník, 
který poskytuje skvělé zázemí pro nás 
občany i turisty. Městský park láká člo-
věka lehnout si na deku, relaxovat a uží-
vat klidu, který v  parku panuje. Také 
zámecká zahrada je nádherná, určitě 
každého nadchne a  nezklame a  každý 
si ji může projít i při návštěvě otáčivého 
hlediště.
S čím nejste spokojen?
První, co mě napadne, a  myslím, že 
i  každého občana Českého Krumlova, 

je doprava. Ta nás trápí ze všeho nejvíc. 
Jelikož přes město vedou tři hlavní tahy 
na hraniční přechody, je třeba tuto situ-
aci nějakým způsobem vyřešit. Vím, že 
to není jednoduché a  rozhodně vedení 
města tuto práci nezávidím. Také se mi 
nelíbí, že občané nemají kde bydlet. Není 
kde stavět nové byty a domy. Plno obyva-
tel z Českého Krumlova z tohoto důvodu 
odešlo a podle mého názoru ještě odejde. 
Tento problém je třeba vyřešit, aby Český 
Krumlov nezůstal prázdný. 

Patricie Klosse

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Zajímá mě dění ve  městě a  považuji 
za  důležité, aby všichni lidé měli mož-
nost přispět svými názory k  jeho další-
mu rozvoji.

Co se vám v Krumlově líbí?
Líbí se mi příroda v  okolí města, jeho 
historické centrum a kulturní akce v něm. 

S čím nejste spokojena?
Nejsem spokojená s pěší cestou ze sídli-
ště Mír do centra města.

Josef Čarný

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Krumlov je moje srdcovka, chtěl bych 
dopomoci tomu, aby se rozvíjel tak, 
abychom na něj mohli být pyšní.
Co se vám v Krumlově líbí?
Líbí se mi kulturní akce – Slavnosti 
pětilisté růže, renovace klášterů, kostel 
a Krumlov jako takový. 
S čím nejste spokojen?
Nelíbí se mi dnešní přístup mládeže 
v  různých situacích, nezaměstnanost 
a  rozlišování národnosti a  podle toho 
vyhodnocení, zda člověk práci dostane 
nebo ne. Myslím si, že je tu málo školek 
a dětských hřišť. Uvítal bych tu podniky, 
kam pustí lidi z  národnostních menšin 
a  nebude jim vadit, že Číňan, černoch 
nebo Cikán chce do  klubu. Nelíbí se 
mi rozdělování a  podmínky bydlení 
v ghett ech, která se tu nevědomky tvoří, 
a  v  neposlední řadě mě trápí začlenění 
Romů – Cikánů do společnosti. 

Martina Bodláková

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Krumlov mám ráda a cítím se být jeho 
součástí. Proto mi záleží na tom, jakým 
směrem se bude vyvíjet.

Co se vám v Krumlově líbí?
Na  Krumlovu mám ráda jeho bohém-
ství a  genius loci, který se zuby nehty 
drží pod nátlakem komerce a masivního 
turismu.

S čím nejste spokojena?
V  centru, kde žiji a  pracuji, mi chybí 
dostupnost běžných krámků jako pekař-
ství, zelinářství a naopak bych ráda po-
strádala nemálo nevkusných obchodů 
se zlatem a suvenýry. Také mě úplně ne-
uspokojuje kulturní nabídka pro mladší 
generaci, např. alternativnější hudební 
produkce (to ale nevyčítám městu).

Stanislav Jungwirth

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Jsem bytostně nepraktický člověk, Krum-
lov je bytostně nepraktické město, a mně 
je právě proto tady dobře a  souzním 
s  ním. Myslím si, že se mu vždy dobře 
dařilo, když tu byla ambice, otevřenost 
a odvaha překonávat překážky, a to právě 
shledávám v myšlence tohoto projektu.

Co se vám v Krumlově líbí?
V Krumlově mám rád leccos z toho, co 
mnohým vadí – tedy jeho kosmopo-
litní nepraktičnost. Je to prostě město 
silných příběhů a mě baví posílat je dál. 
Jsem také rád, že jsem tu za 25 let, co zde 
žiju, potkal dost lidí, kterých si můžu vá-
žit a o kterých jsem přesvědčen, že pro 
město či jeho části hodně dělají.

S čím nejste spokojen?
Naopak jsem smutný z toho, že se nedaří 
najít lepidlo, které by drželo obyvatele ce-
lého Krumlova víc pohromadě. Také mě 
mrzí, že leckdo obrací svoji nespokoje-
nost se životem v Českém Krumlově vý-
hradně proti cestovnímu ruchu. Snad by 
pomohlo, kdyby se ve veřejném prostoru 
dařilo více oceňovat drobnou práci. 

Alena Horstová

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Protože mám Krumlov ráda a chci mít 
okolo sebe spokojené lidi. 

Co se vám v Krumlově líbí?
V Krumlově se mi nejvíc líbí jeho histo-
rická část, která se od dob komunismu 
mění v překrásné kulisy.

S čím nejste spokojena?
Nejsem příliš spokojená se sídlišti, na-
příklad na  Plešivci nejsou dostačující 

moderní hřiště pro děti, přitom pro-
storu je tam dostatek. Dál si myslím, 
že cesty a  chodníky by také zasloužily 
více pozornosti, právě třeba na sídlištích 
a v jejich okolí.

František Hüttner

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Účastním se, protože chci pomoci bu-
dovat ještě lepší Krumlov, než je teď 
a také proto, abychom byli i nadále tak 
vyhledávaným městem. Také si myslím, 
že Krumlov potřebuje objektivní názor 
mladých umělců pro lepší kulturní fun-
gování města. 

Co se vám v Krumlově líbí?
V Krumlově se mi líbí například to, že je 
ve městě perfektně postaráno o pořádek, 
na zemi se nic neválí a všude je čisto. 

S čím nejste spokojen?
Nelíbí se mi, že samotné centrum je pře-
plněné kýčovitými obchůdky se suvený-
ry s nápisem ,,I love Praha“ a podobně, 
a cestou na zámek potká turista desítku 
obchodů, kde nabízí drahé kovy.

Jana Vlčková

Co se vám v Krumlově líbí?
Kouzlo historického města, příroda 
vůkol, milí lidé a  moji přátelé. Vysílání 
Českokrumlovské televize.

S čím nejste spokojena?
S  nepořádkem v  okrajových částech 
města, ale i  v  centru. Krátkozrakostí 
některých radních ve  vztahu k  Čes-
kokrumlovské televizi.

Vilém Migl

Proč se účastníte projektu 
Krumlov sobě? 
Celý život se zabývám sportem a záleží 
mi na tom, aby se místní sport dál rozví-
jel, a tato iniciativa tomu může pomoci.

Co se vám v Krumlově líbí?
Krumlov je celý krásný, žiji tu celý život 
a mám ho rád, ať jsem byl všude ve světě, 
tak jsem se vždycky domů těšil. 

S čím nejste spokojen?
Je tu moc cizího kapitálu a velmi těžko 
se shání peníze na  sport. Chybí mi tu 
také venkovní bazén. A problém shledá-
vám v  parkování, kapacita parkovacích 
míst nedostačuje a  nelíbí se mi, že pro 
obyvatele je to zpoplatněné.

Jaký názor mají osobnosti, které se do kampaně zapojily?
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novinky

KULTURA

16/04/2016
Zámecká jízdárna
Český Krumlov
Program
9.00 - 13.00 hod / Seminář: Ženy a finance
18.00 - 23.00 hod. / Pop-Up Store -
prezentace partnerů

19.30 hod. / Módní přehlídky
Boutique Hala Bala | Underwear Triola |
Sophistic by Veronika - kolekce Protože...!
TATIANA Kováříková jaro / léto 2016

21.30 hod. / After party MODA Fashion Day[s] -
City lounge music club&bar
Předprodej: Infocentrum

Rezervace:
Tel.: 606 235 805
vstupenky@moda-fd.cz

Patronka akce:
paní Jitka Zikmundová,
radní města Český Krumlov. www.moda-fd. CZ

Romana Linhartová
Městská knihovna v Českém Krumlově

Na  měsíc duben jsme pro vás při-
pravili další novinky z  fondů naší 
knihovny. Pevně věříme, že si vy-
berete. A  pokud vám tato nabídka 
nestačí a chcete se podívat na další 
novinky, navštivte webové stránky 
www.knih-ck.cz a  vyberte si z  na-
šeho on-line katalogu. Přejeme pří-
jemné chvíle při čtení.

Kubíková, A. a kol.: 
500 let Horního řádu 
Petra IV. z Rožmberka
Kniha dokumentuje historii 
hornictví na  Českokrumlovsku 
v  16. stol. Zahrnuje i  popis histo-
rických důlních děl, jejich umístění 
v  terénu včetně současného stavu. 
Součástí je také zmapování hutnic-
tví a mincovnictví na krumlovském 
panství.

Kolektiv autorů: 
Klášter minoritů a klarisek 
v Českém Krumlově
Publikace nabízí co možná nej-
komplexnější a  nejaktuálnější po-
hled na  historii, stavební dějiny, 
architekturu, výtvarné umění či 
hudbu pěstovanou v krumlovských 
klášterech ve  vztahu k  minorit-
skému řádu a jeho působení v Če-
chách a na Moravě.

Kompaníková, M.: Pátá loď
Křehká výpověď o  světě dospě-
lých viděném očima dětí, stejnou 
měrou však i  drsný obraz nazírání 
dospělých na  dětský svět. Kniha 
byla zařazena na  seznam knih do-
poručených k četbě v projektu Noc 
literatury 2016.

Rašková, L.: Samota není zlej
Příběh prvňáčka Péti a jeho psího 
kamaráda Samoty. Vyprávění je 
psáno bohatým jazykem, plným 
různých přirovnání. Kniha je 
nominována na  cenu Magnesia 
Litera 2016 v kategorii pro objev 
roku.

Loos, L.: Kniha bez názvu
Lina Loos, spisovatelka, herečka 
a  kabaretní umělkyně, byla první 
manželkou Adolfa Loose. Ve svém 
autobiografi ckém románu vykre-
sluje nezastřený a  vášnivý pohled 
na  Vídeň první poloviny 20. sto-
letí.

Nepřehlédněte 
v knihovně!

Mirka Štípková
MHF Český Krumlov

Mezinárodní hudební festival 
Český Krumlov oslaví v roce 
2016 čtvrtstoletí své existence. 
Díky objevné dramaturgii 
i účasti světově proslulých 
interpretů si festival vydobyl 
přední místo mezi festivaly 
klasické hudby a stal se i trvalou 
součástí evropského hudebního 
kalendáře.

FESTIVAL Jubilejní 25. ročník se 
koná od  15. července do  6. srpna. 
V  průběhu tří týdnů se představí celá 
řada výjimečných umělců v čele s hlav-
ní hvězdou, peruánským tenoristou 
Juanem Diegem Flórezem, jehož BBC 
označila za  jednoho z  největších te-
noristů historie. Juan Diego Flórez 
vystoupí na operním galakoncertu 16. 
července v Pivovarské zahradě. Dopro-
vodí ho Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu, který je rezidenčním tělesem 
MHF Český Krumlov.

Zazní symfonické i komorní koncer-
ty v podání předních sólistů i souborů. 
Diváci zažijí nádhernou letní atmosféru 
hudebních večerů pod širým nebem 
v  Pivovarské zahradě, v  Zahradě Koo-
perativy či v zahradě nově opraveného 
kláštera, mohou se však těšit i  na  kon-
certy v  Maškarním sále či v  Zámecké 
jízdárně.

Vystoupí např. světově proslulí kla-
víristé Alexei Volodin či Kun Woo Paik 
a  uskuteční se také Noc s  Mozartem 
– koncert k 260. výročí narození toho-
to skladatele. Zazní zde i  Mozartovo 
Requiem v  podání slovenských pěvců, 
smíšeného sboru Münchener Bach-
-Chor a Jihočeské komorní fi lharmonie. 

MHF Český Krumlov však kromě 
klasické hudby nabízí i široké spektrum 
dalších hudebních žánrů: jazz, muzi-
kál, fi lmovou hudbu, fl amenco, šan-
son a další. Vystoupí např. muzikálové 
hvězdy z Broadwaye, brilantní fl amen-
cový kytarista Carlos Piñana za dopro-
vodu symfonického orchestru či jazzo-
vá legenda a držitel deseti cen Grammy 
a ceny Emmy, trumpetista Arturo San-
doval, který zahraje dokonce dvakrát: 
v Zámecké jízdárně jako sólista s Jiho-
českou komorní fi lharmonií (zazní mj. 
i evropská premiéra Sandovalova Kon-
certu pro trubku a  orchestr) a  v  Pivo-
varské zahradě s jazzovým programem 

za doprovodu CBC Big Bandu. Připra-
ven je i večer fi lmových melodií z pera 
Ennia Morriconeho a Luboše Fišera či 
koncert šansoniérky Szidi Tobias.

Závěrečný koncert 25. ročníku pak 
bude skutečně velkolepý. V Pivovarské 
zahradě zazní dílo Carla Orff a Car-

mina Burana v  podání Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu a dvou pě-
veckých sborů. Sólisty budou sopranis-
tka Adriana Kučerová, kontratenorista 
Roger Isaacs a barytonista Audun Iver-
sen. Více informací na  www.festival-
krumlov.cz

Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov slaví 25 let

Foto: archiv MHFArturo Sandoval – jazzová legenda 
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BAZÉNY PRO ŽIVOT

Set obsahuje: vanu bazénu
integrované schodiště skimmer, trysky 
Filtrace Combo Master/0,55kW 
8,10 m3, ruční vysavač 
montáž a doprava 

61 000 Kč bez DPH

Set obsahuje: vanu bazénu, 
nerezové schodiště skimmer, trysky 
fi ltrace Combo Master/0,55 kW 
8,10 m3, ruční vysavač, 
montáž a doprava

58 000 Kč bez DPH

Akční sety lze doplňovat o další bazénové 
příslušenství vč. bazénového zastřešení.

Akční set bazénu
6 x 3 x 1,2 m

Akční set bazénu
6 x 3 x 1,2 m

BAZÉNY KREIDL s. r. o.

U starého nádraží 53
391 65  Bechyně

tel.: 381 213 398
tel.: 381 212 751
mob.: 733 180 181
e-mail: info@kreidl.cz

Naše přednosti
• PROFESIONALITA
• KVALITA
• INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
• CENOVĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ – BAZÉNY S 15% DPH
• ŠIROKÁ NABÍDKA TVARŮ
• KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY

• BAZÉNY
• ZASTŘEŠENÍ
• VÍŘIVÉ VANY

• PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MONTÁŽ

www.kreidl.cz

redakce

Dobrovolnická úklidová akce, která 
probíhá na území celé České republiky. 
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a  nepořádek. Společně 
v sobotu 16. dubna 2016. Více info na-
leznete na www.uklidmecesko.cz.

redakce

POZVÁNKA Přemýšleli jste, že byste 
někdy zašli vyvenčit pejska z  útulku? 
Nyní máte příležitost! Českokrumlov-
ský psí útulek se od  11. do  17. dubna 
2016 zapojí do  celostátní akce Týden 
němé tváře, kdy nezůstane jediný pejsek 
v kotci. Pojďte venčit! Vyměňte televizi 
za procházku, úklid za šťastný výraz pej-
ska, přesčas za dobrý skutek. Více infor-
mací o  útulku naleznete na  webových 
stráckách www.ckrumlov.cz/psiutulek.

Jana Burešová
Energo Český Krumlov

Společnost Energo Český Krumlov, 
dodavatel tepla a největší 
provozovatel domovních kotelen 
v jižních Čechách, se začlenila 
do skupiny LAMA. 

O fi rmách, které podnikají v Českém 
Krumlově je nejnovější rubrika, kterou 
vám představujeme. V tomto čísle ji 
otvírá společnost Energo Český Krum-
lov. Firma Energo Český Krumlov, 
která poskytuje služby v  oblasti výro-
by a  rozvodu tepla, působí ve  městě 
od roku 1992. Pro své zákazníky zajiš-
ťuje výrobu tepla z  bezmála padesáti 
vlastních i  pronajatých plynových ko-
telen o  celkovém výkonu 26,6 MWt. 
Kromě Českého Krumlova zásobuje 
teplem i  sousední obec Větřní. Mezi 
její odběratele patří domácnosti, fi rmy 
i městské objekty.

Nespornou výhodou pro zákazníky 
je zajištění komplexních služeb – kromě 

spolehlivých dodávek tepla také nepře-
tržitý servis plynových zdrojů, zajištění 
zákonných revizí, nonstop havarijní 
služby, opravy kotelen nebo rozúčtování 
ceny tepla. 

Významné úspory přináší odběrate-
lům i  výměna kotle, proto fi rma nabízí 
zpracování projektu a  výměnu starého 
plynového kotle za kondenzační s vyšší 
účinností. Díky němu se výrazně sníží 
náklady na  teplo a  při převzetí kotelny 
společností Energo získají odběratelé 

nejen nižší cenu plynu, ale klesnou jim 
i náklady na revize a obsluhu. 

V závěru loňského roku došlo ve spo-
lečnosti k  významné změně a  novým 
majitelem se stala silná česká investiční 
skupina LAMA ENERGY GROUP. 
Mezi dceřinými společnostmi holdin-

gu jsou LAMA energy, dodavatel plynu 
a elektřiny pro domácnosti, podnikate-
le a  velkoodběratele, LAMA gas & oil 
těží plyn a  ropu na  jižní Moravě, dále 
Teplárna Otrokovice a  Teplárna Kyjov. 
Do skupiny patří také virtuální mobilní 
operátor LAMA mobile nebo satelitní 
televize DIGI TV.

A jaké jsou další plány nového vlast-
níka s  Energo Český Krumlov? „Chce-
me nadále zajišťovat dodávky tepla 
za  příznivé ceny, věnovat se zvýšení 
efektivity výroby a rozvodu tepla i mo-
dernizaci kotelen. Rádi bychom také 
rozšířili svoji působnost do dalších obcí 
v okolí Českého Krumlova,“ říká jedna-
tel společnosti Petr Jeník.  

Nový majitel chce aktivně spolupra-
covat se svými partnery, informovat je 
o svých plánech a jako společensky od-
povědná fi rma podporovat projekty ne-
ziskových organizací a měst. V letošním 
roce již Energo Český Krumlov podpo-
řilo II. reprezentační ples města Český 
Krumlov a stane se také partnerem Sva-
továclavských slavností. 

NERGO
ČESKÝ KRUMLOV, s.r.o.

Společnost Energo se stala součástí
LAMA ENERGY GROUP

Týden němé tváře

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko
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Jan Krýsl, Vltava Run
 

BĚH Vltava Run 
2016 je tady! Zná-
me termín, ve  kte-
rém se uskuteční 

třetí ročník štafetového běhu Vltava 
Run. Zapište si do  kalendáře datum 
14.–15. května 2016. Startujeme ze Za-
dova a cíl bude opět v Praze. 

Vltava Run je dvoudenní štafetový 
závod podél toku Vltavy. Běžci startují 
kousek od  jejího pramene a cílem pro-
bíhají na  louce za  branickým mostem 
na Praze 4.

Po dvou úspěšných ročnících, do kte-
rých se celkem přihlásilo více než 2 500 
běžců, pro vás máme další výzvu na rok 
2016. Pro obrovský zájem byla kapacita 
nadcházejícího Vltava Runu zvýšena 
na 250 týmů. Čeká vás více než 350 km 
trasy krásnou přírodou, historickými 

městy, jihočeskými a středočeskými ve-
sničkami. Desítky odvážných účastníků 
se stejným cílem, zábava a  adrenalin 
dnem i  nocí, euforie i  neuvěřitelné tý-
mové zážitky.

Hlavní podmínka účasti se pro rok 
2016 nemění. „V  každém týmu může 
startovat maximálně 12 členů,“ uvádí 
Jiří Bílek, ředitel závodu a  dodává: „sa-
motná trasa je rozdělena do  36 úseků 
dlouhých 8-15 km a  zvládne ji každý, 
kdo uběhne 10 km pod jednu hodinu. 
Pokud se vám to nepovedlo dnes, tré-
nujte, času na  zlepšení kondice zbývá 
ještě dost.“

Do  závodu se můžete registrovat 
od dnešního dne na stránkách www.vl-
tavarun.cz, kde také najdete další důleži-
té informace a novinky. Pro aktuální in-
formace sledujte www.facebook.com/
vltavarun. Chybí vám nějaká informace? 
Napište nám, nebo rovnou zavolejte!

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychá-
zí měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 4/2016 vyšlo 2. dubna 2016, uzávěrka byla 17. března 2016. Evidenční číslo 
MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští 
vydání 30. dubna 2016 s uzávěrkou 13. dubna 2016. 
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou 
uvedeny akademické tituly.

Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz. 
Grafi cká příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Vladana Bílková, Jana Burešová, Dalibor Carda, Miluše Dolanská, Jana Hermanová, Jana Kitzbergerová, 
Jan Krýsl, Romana Linhartová, Miroslav Máče, Jaroslava Španillerová, Mirka Štípková. 
Foto: archiv MHF Český Krumlov, archiv Vltava Run, Jiří Šneider.
© Copyright město Český Krumlov, 2016

Jedna výzva, spousta zážitků
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KOUZELNÝ KRUMLOV

www.ckrumlov.cz/kouzelnykrumlov

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

11.00–14.00  STUDENTSKÝ MAJÁLES
  Téma: Státy světa

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

20.30 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
  Řazení průvodu od 20.15 hod. 

9.00–16.00 MÁJOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
  Rezervace na www.seidel.cz od 10. 4. 2016

13.00–19.00 DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE
  Hry a atrakce pro děti, tvořivé dílny a další zábava

13.00–19.00 KRUMLOVSKÝ VELETRH
  Prezentace a program neziskových institucí,  
  souborů, spolků, akcí, festivalů, projektů, škol

13.00–14.00 VYSTOUPENÍ DĚTSKÝCH SOUBORŮ
  Představení oborů Domu dětí a mládeže  
  a Kocero – komunitního centra Rovnost o.p.s.

14.00–16.30 FESTIVAL ZUŠ
  Představení jednotlivých oborů Základní umělecké školy  
  v Českém Krumlově

17.00–17.30 Společné zdobení máje a STAVĚNÍ MÁJE

17.30–20.00 DIVADLO POHÁDKA
  Pásmo písniček, her a soutěží 

20.45 PŘÍCHOD LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU 

21.00 ZAPÁLENÍ VATRY

  VEČERNÍ PROGRAM

20.30–23.00 Tajemná stezka klášterní zahradou 

21.00–23.00 Projekce oblíbených pohádek pod širým nebem 

  Pálení čarodějnice 

  Posezení u táboráku a společné zpívání 
  spojené s opékáním buřtů
 

10.00–18.00 MÁJOVÝ JARMARK

9.00–16.00 MÁJOVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
  Rezervace na www.seidel.cz od 10. 4. 2016

 ZAHRADA „KOUZELNÉ BYLINKY“ (Důlní 269)

10.00  NA BYLINKY S ČESKOU TELEVIZÍ 

12.00–17.00  KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BYLINKOVÝCH ZÁHONŮ  
  V ZAHRADĚ 

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV (Klášterní dvůr 79)

11.00–16.00  SHŠ GRÁL BRNO 
  Šermířský historický program pro děti,  
  soutěže a bohatý program

14.00–18.00 Prvomájové vstupné: sleva 50% na všechny expozice

MUZEUM VLTAVÍNŮ (Panská 19)
12.00–18.00  Prvomájové vstupné: rodiče sleva 50% a děti ZDARMA

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ (Horní 152)
14.00–17.00  Vstup do muzea zdarma

  STÁLÉ EXPOZICE 

  SEZÓNNÍ VÝSTAVY: POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY…  
  a MUSEJNÍ JUBILEJNÍ

14.00–15.30  PROHLÍDKY MĚSTA s průvodcem 
  Nutná rezervace v Infocentru Český Krumlov  

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
VSTUPNÉ ZDARMA (výjimky uvedeny)


