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Ocenění pro Český Krumlov

proslov
František
Švamberg
dne 30. května 1945

Ve shodě s osvobozovací americkou armádou
přejímá dnes místní správní komise
podle příkazu vlády republiky Československé správu záležitostí Českého
Krumlova. Jako předseda místní správní komise přejímám úřad starosty. Jde
mně především o to, aby veškeré složky
městské správy byly udrženy v dosavadním dobrém chodu. Vybízím proto
všechny přítomné městské a obecní
zaměstnance, aby zůstali na svých
pracovních působištích a zachovali až
na další ustanovení pracovní řád, stanovený dřívější správou. S dosavadním
starostou dohodnu se o jeho další funkci
v městském úřadu osobně.
Jsem takřka českokrumlovským rodákem. Rozkaz československé vlády,
aby byl udržen hladký chod veřejné
správy v zájmu rozkvětu a výstavby
státu a města po hrozivé šestileté válce,
je pro mne nejen rozkazem, ale i mým
niterným přáním. Jest mně jasno, že
mnozí z obyvatel tohoto města nejsou
s vojenským a politickým vývojem této
historické doby spokojeni. Doufám
však, že tato nespokojenost nebude vyjádřena, aspoň v rámci městské správy,
neloajálními, ba sabotážními akcemi
vůči československému státu. V takovém případě jest jasno, že by za činem
následovalo vyšetření a trest. Tento trest
musel by býti o to tvrdší, ježto nejde jen
o znovuvýstavbu ČSR v té době, nýbrž
zejména o přestavbu celého společenského řádu ve smyslu faktické socializace.
Na půdě ČSR platí česká a slovenská řeč jako řeč úřední. Pokud nevyjdou podrobné prováděcí pokyny
k jazykovému zákonu, budiž podání
v jazyce německém nadále přijímána
a k příslušnému vyřízení v řeči státní
připojen německý překlad. Doporučuji
proto všem zaměstnancům obecní správy, aby v důsledku tohoto ustanovení
věnovali zdokonalení v českém jazyku
zvláštní péče.
Při výkonu úřadu chci postupovat
spravedlivě. Poctivým a loajálním konáním svých povinností je snad dána
každému možnost se uplatnit i v novém
státním zřízení. Doufám, že významu
mých slov bylo správně porozuměno.
Čtěte dále na straně 2

Pro nové zóny
placeného stání platí
konečná pravidla
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

V Prestižní cena Památka roku, již každý rok uděluje Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, patří pro rok 2015 Českému Krumlovu za rekonstrukci areálu
klášterů minoritů a klarisek. Rozhodla tak odborná porota, která výsledky soutěže slavnostně vyhlásila minulý měsíc v Žatci.
FOTO: Martin Hrdlička, Klášter minoritů je ve vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Českokrumlovské kláštery
se staly Památkou roku 2015
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

S Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každý rok soutěž Památka roku, do které
se přihlašují města se svými nejlepšími
projekty na obnovu památek, jež provádějí ve svém katastru. Letos poprvé
byla soutěž rozdělena do dvou kategorií, 1. kategorie zahrnuje rekonstrukce
do dvou milionů korun hodnoty obnovy, ve 2. kategorii soutěžily projekty nad
částku dvou milionů.
Český Krumlov přihlásil komplex
klášterů, kde v loňském roce ukončil
rekonstrukci mimořádného rozsahu
za 330 milionů korun. „Je to pro nás
obrovské vítězství, že se nám podařil tak
velký počin za tak krátkou dobu a určitá

satisfakce pro všechny lidi, kteří se na revitalizaci podíleli,“ uvedl starosta Dalibor Carda, který ocenění převzal z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly
Šlechtové. Spolu s titulem získal Český
Krumlov finanční odměnu ve výši sto
tisíc korun.
Ve velké konkurenci památek se
do užší nominace ve 2. kategorii dostaly společně s Kláštery Český Krumlov
také Bílá věž v Hradci Králové a křížová
cesta a kaple sv. Šebestiána na Svatém
Kopečku v Mikulově. Cena v 1. kategorii putuje taktéž do jižních Čech, získaly
ji Slavonice za obnovu měšťanského
domu.
Informace o projektu naleznete na
webu www.ckrumlov.cz/klastery.
Webové stránky Klášterů Český
Krumlov www.klasteryck.cz.

Město hledá architekta
redakce
V  Do 16. května
2016 se mohou přihlašovat zájemci
na Městský úřad v Českém Krumlově
do výběrového řízení na pozici městského architekta. V kompetenci pracovníka
bude řízení Odboru architekta, územního plánování a památkové péče. Dále

architektonické ztvárňování, projektování, plánování a koordinace rozvoje staveb na území města, posuzování architektonických řešení v oblasti projektové
a investiční činnosti. Informace o podmínkách, které musí uchazeči splňovat,
náležitostech přihlášky a náplni činnosti
naleznete na webových stránkách města
www.ckrumlov.cz/obcan.

P Od nového roku platí
nové nařízení města o placeném stání
na místních komunikacích na Špičáku,
Latránu, Vnitřním městě, Plešivci a části
Horní Brány, kde bylo upraveno rozmístění zón placeného stání, počty stání
v nich, popř. byla přidána nová parkovací místa. Dál byly rozšířeny zóny do ulic
Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá,
Rybniční a Za Tiskárnou.
Prvotním impulsem k rozšíření zón
placeného stání do nových lokalit byly
požadavky obyvatel na zajištění možnosti celodenního parkování. Uvedené
ulice byly značně zatěžovány vozidly
osob, jež zde v různé denní době parkují a odcházejí do přilehlých částí města
za prací, vzděláním, kulturou či zábavou.
Čtěte dále na straně 4

Jednání zastupitelstva
Jednání se koná
ve čtvrtek 23. června 2016
od 16.00 hodin
v zasedací místnosti
Městského úřadu v Českém Krumlově,
Kaplická 439, 3. patro

čtěte také...
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Jan Vaněček
Po osvobození Českého Krumlova
americkou armádou 7. května 1945
se jeho správy po německém starostovi
ujala 30. května 1945 místní správní
komise. Jejím předsedou byl zvolen
František Švamberg, který se do města
vrátil počátkem května z koncentračního tábora. Nebyla to lehká doba,
bylo zapotřebí zajistit zde především
veřejný pořádek, zásobování obyvatel,
zdravotní péči, školství, fungování české
policie a další pro život obyvatel potřebné a důležité věci. Na radnici zatím
zůstávali bývalí úředníci z doby okupace, ke kterým pronesl 30. května 1945
František Švamberg proslov, který jste si
přečetli na předchozí straně.
Zdroj: Pamětní kniha Místní správní
komise v Českém Krumlově.
Státní okresní archiv Český Krumlov.

Česká UNESCO
města sněmovala
v Krumlově
Zuzana Křápková
oddělení kancelář starosty

Dne 8. dubna 2016 se
sešli v prostorách Klášterů Český
Krumlov zástupci všech 12 českých
měst, která jsou členy organizace
UNESCO (Organizace OSN pro
výchovu, vědu a kulturu). Město
Český Krumlov je jedním z členů
sdružení České dědictví UNESCO,
které bylo založeno v roce 2001
a které hájí společné zájmy 12 členských měst s unikátními památkami
na svém území.
Předsednictvo sdružení s výkonnými zástupci se sešli ke společnému valnému shromáždění, aby odsouhlasilo další postup při získávání
finanční podpory a společné propagaci 12 perel české architektury. Při
této příležitosti si skupiny prohlédla
nově zrekonstruovaný areál Klášterů Český Krumlov, který sklidil nejen obdiv odborníků z jiných měst,
ale také získal titul Památka roku
2015. Více informací o sdružení
České dědictví UNESCO naleznete na webu www.unesco-czech.cz.
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Město finančně zvládlo
investičně náročný rok 2015
Radka Ondriášová
Odbor financí

F Rok 2015 byl pro město náročný nejen z pohledu realizace mnoha
rozsáhlých investičních akcí, jako bylo
například dokončení projektu revitalizace areálu klášterů, výměna oken
a zateplení komplexu budov ZŠ Za Nádražím, výměna oken a zateplení ZŠ
Plešivec a MŠ Plešivec, rekonstrukce
vodovodů a kanalizací, revitalizace III.
meandru Vltavy atd., ale také z pohledu
jejich finančního zabezpečení. Velký
objem investičních výdajů kladl velký
důraz i na bedlivé sledování čerpání finančních prostředků z rozpočtu města.
Původní plán pro rok 2015, tedy
schválený rozpočet v prosinci 2014,
předpokládal výdaje ve výši 274.494
tis. Kč, v průběhu roku se však předpokládané výdaje rozpočtu vyšplhaly až
do výše 662.209 tis. Kč, tzn. navýšení
o 387.715 tis. Kč. Navýšení výdajů bylo
způsobeno především zapojováním
investičních a neinvestičních dotací,
které se městu podařilo v uplynulém
roce získat a díky nimž byly realizovány
významné investiční akce.
Příjmová stránka rozpočtu předpokládala ve schváleném rozpočtu z prosince 2014 příjem ve výši 285 622 tis.
Kč, který byl celkově v průběhu roku
2015 zvýšen o 288.675 tis. Kč.
Celkové daňové příjmy činily
193.413 tis. Kč, z nich příjem daní
od finančního úřadu činil 150.956 tis.
Kč (nárůst oproti r. 2014 o 949 tis. Kč),
na nedaňových příjmech obdrželo město 53.162 tis. Kč a neinvestičních dotacích celkem 53.437 tis. Kč.

Mezi největší neinvestiční dotace patřily dotace na řízení projektu revitalizace areálu klášterů 11.654 tis. Kč, dotace
z programu regenerace městských památkových zón a rezervací ve výši 1.860
tis. Kč, dotace na revitalizaci Jelení zahrady 1.296 tis. Kč, na činnost odborného lesního hospodáře 1.273 tis. Kč,
příspěvek na sociální práce ve výši 1.193
tis. Kč a na regionální funkce Městské
knihovny 981 tis. Kč. Neinvestiční dotace a granty přijaté od Jihočeského kraje činily celkem 3.874 tis. Kč.
K 31. 12. 2015 pak skutečné příjmy
činily 565.273 tis. Kč, skutečné výdaje
602.407 tis. Kč a výsledný schodek hospodaření tak byl 37.134 tis. Kč. Tento
schodek byl pokrytý zejména čerpáním
schváleného investičního úvěru ve výši
5.201 tis. Kč (v roce 2014 bylo již čerpáno 4.799,6 tis. Kč) a zapojením zůstatků
na účtech města z roku 2014. K 31. 12.
2015 činila výše zůstatku finančních
prostředků na běžných účtech města
26.018 tis. Kč.
Město Český Krumlov v uplynulém
roce dále uhradilo splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 11.128 tis. Kč a zůstatek nesplacených úvěrů tak ke konci
roku 2015 činil 30.469 tis. Kč. Ukazatel
celkové likvidity (dříve dluhová služba)
v r. 2015 byl 15,07 % (3,38 % v r. 2014),
což je ovlivněno způsobem účtování
o poskytnuté dotaci jako o půjčce až
do doby jejího finančního vypořádání.
Z účetního pohledu skončilo hospodaření města v roce 2015 ziskem ve výši
4.612,8 tis. Kč, v roce 2014 to byl zisk
ve výši 3.453,7 tis. Kč. Zisk z hlavní
činnosti byl 5.824,2 tis. Kč a kladného
hospodářského výsledku bylo dosaže-

no především nárůstem výnosů ze sdílených daní. V roce 2015 došlo oproti
roku 2014 k navýšení nákladů hlavní
činnosti o 10.408 tis. Kč, ale také k navýšení výnosů o 10.758 tis. Kč.
Naopak hospodářská činnost, kterou
představuje provoz bytového hospodářství, skončila ve ztrátě 1.211,4 tis.
Kč. Tato činnost skončila již šestý rok
za sebou ve ztrátě a ukazuje se, že je
dlouhodobě neudržitelné při současné
výši nákladů na bytový fond města, které lze jen těžko dále snižovat, zachovávat současnou výši nájemného.
V závěru roku se město dokázalo
vyrovnat i se skutečností, že u některých investičních akcí, které byly
spolufinancovány z dotací, nebyly
do konce roku 2015 tyto přislíbené
a schválené dotace připsány na účet
města. Týkalo se to projektů Posílení vzájemné provázanosti atraktivit
III. meandru řeky Vltavy v ČK, Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb
TC ORP ČK a Revitalizace areálu klášterů v ČK.
Město o tyto dotace ale nepřichází
a na účet města jsou postupně připisovány v letošním roce.
Auditor ve své zprávě o přezkoumání hospodaření města konstatuje, že
při hospodaření města Český Krumlov
za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily
hospodaření města. Hospodaření města lze tedy označit jako dobré.
Závěrečný účet města včetně všech
podkladů je zveřejněn na webových
stránkách www.ckrumlov.cz/rozpocet.

Jednání zastupitelstva
jednou za dva měsíce je chybou
M M
zastupitel KSČM

J Navštívíte-li jakékoli jednání zastupitelstva, setkáte se s účastí
několika občanů na těchto jednáních.
Nepřítomnost občanů na zasedání zastupitelstva nejspíš znamená, že demokracie v Českém Krumlově je systémem
vládnutí elity se souhlasem ovládaných,
který funguje prostřednictvím zastupitelského sboru. Role veřejnosti jednou
za čtyři roky rozhodovat, která elita

bude jejím jménem vládnout, vede tak
k apatii, nezainteresovanosti a dokonce
k odcizení. Jak danou situaci změnit?
Předně musíme, my zastupitelé, dokázat rozlišit „skutečnou“ vůli občanů
od jejich „pociťovaných“ subjektivních
vůlí. Tím, že pravidelně aktivně nezapojujeme občany do veřejného dění
a neptáme se, co si většina přeje, vytváří
se prostor, kdy obecná vůle je definována shora, prakticky vedením či radou
města, což může vést k totalitní veřejné
správě města. Aby byl minimalizován

prostor zastupitelů pokoušet se definovat obecnou vůli občanů, konají se zastupitelstva jednou za dva měsíce.
Podstata problému spočívá v nepochopení mechanismů veřejné politiky.
Nepochopení základního rozdílu mezi
uzavřenou a otevřenou společností.
Rada města považuje veřejnou politiku
pouze jako politický cyklus, nikoli jako
interakce aktérů veřejného života. Politický cyklus českokrumlovské politiky
začíná identifikací a uznáním sociálního
Čtěte dále na straně 3

www.ckrumlov.cz/obcan
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problému, který je bohužel v rukách
představitelů města.
Příprava politiky v Českém Krumlově, identifikace a rozpoznání sociálních problémů, se děje odshora dolů,
od vedení města k občanovi. Zapomíná se, že realizace veřejné politiky
je záležitostí úsilí spolupráce aktérů
veřejné politiky mezi sebou. Veřejné
politice v Českém Krumlově chybí
interakce aktérů veřejného života vytvářejících politickou agendu. Tvorby
veřejné politiky se tak přímo neúčastní aréna veřejnosti, aréna úřednická
a aréna zájmových skupin. Nic nebrání
vedení města, aby tyto arény za účasti
zastupitelů probíhaly mezi oficiálními
jednáními zastupitelstva. Mohlo by jít
o pracovní jednání zastupitelstva, kde
by mohlo být i orientační hlasování
zúčastněných aktérů, které by bylo
přípravou pro jednání zastupitelstva,
tvorbou agendy následujícího oficiálního jednání zastupitelstva.
Proč jsou arény nezbytné? Politická
agenda, jako konkrétní balík problémů,
podléhá neustálému přehodnocování
jednotlivými aktéry, s jejich proměnlivými potřebami, zájmy, úrovní poznání,
iracionálními vlivy. Jen v takové interakci nastává reálné politické střetnutí, kdy
daný problém, překračuje-li prahovou
vůli aktérů, stává se politickou agendou. Poté nastane jakési „smrštění“, kdy
ochabne komunikační aktivita aktérů
a problém se znovu ocitne vypuzen
na okraj politického pohybu. Příkladem takové politické agendy v Českém
Krumlově je umístění otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Jde o problém,
který se měl opakovaně stávat politickou agendou. Problém, který měl být
diskutován v politických arénách občanů, úředníků a zájmových skupin. Nedělo se tak. Problém nebyl téměř deset let
uznán zastupitelstvem, neboť v Českém
Krumlově neexistují výše uvedené interakce aktérů, které by posunuly řešení
otáčivého hlediště na jednání zastupitelstva. Politická agenda je stanovena
radou města, nikoli aktéry veřejného
života. Jinou neřešenou agendou je využití prostoru bývalých kasáren ve Vyšném, další pak výstavba obytných domů
v Domoradicích.
Nyní stojíme před tvorbou strategického plánu města. Jde jistě o závažný
dokument, který musí být diskutován
nejen zastupiteli, ale zejména občany
města. Může jít o nový koncept veřejné
politiky, kdy veřejná politika je postavena na uplatnění preferencí lidí a nikoli
na opakujících se politických cyklech,
které jsou plně v režii rady města.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Nekončící story
s křižovatkou u Porákova mostu
Vojtěch Němec
zastupitel bez politické příslušnosti

D Vážení spoluobčané, jistě
vás zajímá, jak se bude řešit doprava/
kruhový objezd U Porákova mostu, kolem kterého bylo již řečeno mnoho, ale
domnívám se, že tomu málokdo z nás
rozumí. Pokusím se velmi stručně objasnit celou zapeklitou záležitost.
Nejdříve ujasnění kompetencí. Silnice, která Český Krumlov protíná, je
I. třídy, tudíž náleží státu, spravuje ji
kraj a některé chodníky kolem ní město. Tady je první kámen úrazu. Jeden
hází odpovědnost na druhého, druhý
na třetího a třetí na prvního. Jinými
slovy Jihočeský kraj tlačí společně
s městem na ŘSD/ředitelství silnic
a dálnic/, kde už konečně sedí, snad
na delší dobu, nová paní ředitelka.
Jen pro vaši představu, v Horním Rakousku je na obdobné funkci člověk
22. rokem.

Přestavba křižovatky z kruhového
objezdu na satelitem řízené semafory
nekonečné kolony samozřejmě nevyřeší, to vyřeší jen obchvat kolem města, ale rozhodně vyřeší nevyhovující
kruhový objezd, na který již není výjimka od státu a je v podstatě nelegální provizorní stavbou. Práce již měly
započít, ale to bychom nebyli švejkové,
abychom si celou záležitost trochu neztížili.
Most, který byl rekonstruován
v roce 2009, nevyhovuje třem pruhům,
které jsou pro přestavbu nezbytné.
Pominu nyní debatu o nosnosti, ale
projekt byl v té době skutečně správný,
poněvadž se už nepočítalo se třetím
odbočovacím pruhem. „Tolik užívaný“ chodník na něm umístěný je širší
a musí se zúžit. Město vypsalo zakázku
a firma, která to měla vyřešit, byla o cca
400 000 Kč dražší, než firma, kterou vysoutěžil Jihočeský kraj…nechť si každý
udělá obrázek sám.

Nikoho z nás už v podstatě nezajímá,
kdo za co může a nemůže, ale chceme
jezdit z Míru na Plešivec do 15 minut,
a ne hodinu. Už teď je zcela evidentní,
že křižovatka nebude vyřešena do začátku sezóny, tj. do června, ale že eufemistické odhady hovoří o 15. červenci.
Když si k tomu připočteme fakt, že od
7. 8. 2016 začínají olympijské hry, které
budou živě přenášeny v tzv. městečku
Rio na Lipně, myslím si, že máme o zábavu postaráno…
Budiž nám malou útěchou, že se snad
podaří dojednat výjimku od Lesů ČR
na tzv. malý obchvat z Tovární do Vyšného, což pochopitelně štve místní obyvatele a nelze to zcela zlegalizovat bez
úprav prašné cesty a rozšíření, ale nedovedu si představit, jak bude doprava bez
této výjimky, pro místa znalé, vypadat.
Podtrženo sečteno si popřejme pevné nervy a do budoucna kompetentní
odborníky na místech, které přímo
ovlivňují náš každodenní život.

Kruhová křižovatka – kdo je čeho
vlastníkem, kdo co spravuje
a jak na tom vlastně jsme?
Dalibor Carda, starosta
Petr Pešek, Odbor investic
V článku zastupitele Vojtěcha Němce
Nikdy nekončící story shledáváme několik nepřesností, které si zaslouží být
uvedeny na pravou míru.
Silnice I/39 se nachází na pozemcích
ve vlastnictví státu, spravuje ji Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD),
nikoli Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jihočeský kraj není vlastníkem
ani žádného pozemku v blízkém okolí
silnice I/39. Jihočeský kraj je vlastníkem
mostu přes řeku Vltavu a následujícího
pozemku, na kterém se nachází silnice
v ul. Objížďková.
Vyhrazujeme se proti názoru pana
zastupitele, že město tlačí na ŘSD. Ano,
společným jednáním a spoluprací s ředitelkou ŘSD Vladimírou Hruškovou
město podniká kroky ve věci přípravy
realizace, aby proběhla v úzké spolupráci ke spokojenosti všech zainteresovaných.
Připravovaná technologie řízení světelného signalizačního zařízení křižovat-

ky není řízena satelity. U této křižovatky
chceme využít dynamické řízení, kdy se
délka nebo zařazení jednotlivých signálních fází přizpůsobuje aktuálnímu stavu
provozu, což považujeme za nejefektivnější.
Zřízení kruhového objezdu bylo
řádně povoleno příslušným orgánem
státní správy (v tomto případě Krajským
úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství), na základě žádosti vlastníka (ŘSD) s tím, že
každoročně je toto opatření/povolení
prodlužováno. Tedy tvrzení „objezd,
na který již není výjimka od státu a je
v podstatě nelegální provizorní stavbou“
nelze považovat za pravdivé.
Most přes řeku Vltavu (zvaný Porákův) je ve vlastnictví Jihočeského kraje
a město k němu nemá žádný vlastnický
vztah. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro
úpravy na mostě byla vypsána a realizována Krajským úřadem Jihočeského kraje. Město Český Krumlov se
nepodílelo, ani nemohlo, na žádných
přípravných, ani administrativních

pracích, natož pak na vypsání veřejné
zakázky na jakékoliv práce související
s úpravou mostu, jak uvádí zastupitel
Němec.
Na jednání za účasti všech investorů
(město Český Krumlov, Jihočeský kraj,
ŘSD) již v lednu tohoto roku bylo jako
nejbližší reálné datum pro dokončení
stavby jednáno o 15. červenci 2016.
Termín dokončení, který se objevuje
v příspěvku Nikdy nekončící story tj.
do začátku sezóny či do června, nebyl
na schůzce v žádných souvislostech prezentován.
Městu Český Krumlov a jeho představitelům není lhostejná dopravní situace ve městě. Vedení města se vyřešení
této problematiky intenzivně věnuje. Je
však nutné vzít v úvahu vlastnické vztahy a legislativu, která celý projekt doprovází. Veřejnost budeme nadále informovat o stavu řešení křižovatky U Porákova
mostu a věříme, že brzy bude tato nepříjemná dopravní situace vyřešena. Byť to
asi nebude řešení, které bude vyhovovat
všem. Ale takové jsou výsledky snažení
již od samých počátků.
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Vítání občánků
Jaroslava Španillerová
matriční úřad

Systém parkování v nových zónách
má definitivní podobu
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

V Srdečně vás zveme na vítání
občánků města Český Krumlov. Prosíme rodiče novorozenců s trvalým
bydlištěm v Českém Krumlově, aby
se v případě zájmu sami přihlásili
osobně nebo telefonicky na matrice
na náměstí Svornosti. Slavnostní akt
vítání občánků do společenského života se připravuje na 27. května 2016
v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura). Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2015 a 2016
zúčastnit slavnostního ceremoniálu
ještě letos, mohou se přihlásit na telefonním čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice, pokud tak již neučinili
například při převzetí rodného listu.
Těšíme se na vás a vaše ratolesti.

Soutěž
Čtenáři Novin města Český Krumlov
mohou soutěžit celkem o 4 vstupenky do muzeí s kartou Český Krumlov
Card. S kartou můžete zdarma navštívit Hradní muzeum a věž, Regionální muzeum v Českém Krumlově,
Museum Fotoateliér Seidel, Egon
Schiele Art Centrum a nově i Kláštery Český Krumlov. Platnost karet
je do prosince 2016, více na www.
ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka: „Jak se jmenuje
série výstav, kterou pro letošní rok
otevřelo Egon Schiele Art Centrum?“
a)
b)
c)

DUŠE LESA
DUŠE PRA/LESA
MYSTERIUM ŠUMAVA

Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. května
2016. 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!

květen 2016

Pokračování ze strany 1

P Základní změnou nového režimu oproti původnímu, který
platil do konce minulého roku, je to, že
ten původní umožňoval kterémukoliv
legitimnímu držiteli rezidentní a abonentní parkovací karty využít ke stání
jakýchkoliv parkovacích míst náležících
do modré či zelené zóny kdekoliv v zóně
placeného stání ve všech částech města.
Toto bylo novým systémem odbouráno
a stav je takový, že parkování může být
žadateli umožněno pouze v té zóně,
k níž přísluší svým bydlištěm (či provozovnou nebo sídlem).
Jednou z oblastí, kde mělo dojít
ke změně organizace dopravy, je Rooseveltova ulice, ve které bylo záměrem
přemístit parkovací automat do bližší
části k centru města. Vzhledem k oprávněným námitkám obyvatel bylo od záměru ustoupeno a byl zde obnoven režim vyhrazených parkovacích míst.
Významnou změnou oproti původnímu stavu je vytvoření institutu
zaměstnanecké karty, resp. zóny pro

zaměstnance. Princip spočívá v tom,
že bude zaměstnancům konkrétní
právnické či podnikající fyzické osoby
umožněno placené stání na místních
komunikacích v oblastech O1 až O8.
Nyní je toto umožněno pouze v zóně
Kaplická (O5).
V současné době systém plně funguje v zónách Špičák O1, Vnitřní město
a Latrán O2, Plešivec O3, Rooseveltova O4, Polská O6, Nové Domovy O7
a Za Tiskárnou O8. Pouze zóna Kaplická O5 není ve své spodní části doposud
osazena parkovacím automatem z důvodu, že provozovatel vyřizuje příslušná
povolení.
Odbor dopravy a silničního hospodářství od počátku reagoval na dotazy
a připomínky obyvatel i podnikatelů
v dotčených lokalitách. Současně byla
všem dána oficiální možnost se k navrženému systému vyjádřit ve stanoveném termínu. Tuto možnost využila
řada osob, jejichž námitkami se pracovní skupina pro oblast dopravy zabývala
a v případě kladného posouzení byl systém upraven.
Doposud nebyl ze strany veřejnosti
vznesen žádný požadavek na změnu či

stížnost na nedostatek míst apod. Tak
jak pozorujeme situaci v jednotlivých
lokalitách, je v pořádku vydat do zón
více parkovacích karet, než je zde míst,
protože zřídkakdy nastane situace, že
by se potkali všichni držitelé karet najednou.
Od spuštění nového systému uplynuly již více než 3 měsíce a počáteční
silný nápor žadatelů výrazně ochabl,
z čehož usuzujeme, že skuteční zájemci
si parkovací karty již opatřili a ostatní
zatím využívají toho, že kontroly doposud probíhaly pouze s cílem upozornit
na nový systém a jeho pravidla. Nyní již
nebrání nic tomu, aby byl nový systém
plně spuštěn a jeho dodržování kontrolováno městskou policií. Po tomto kroku obyvatelé předmětných lokalit volají
stále častěji.
Na závěr je potřeba zdůraznit, že systém parkování v zónách placeného stání
bude i nadále monitorován a průběžně
vyhodnocován. V případě zjištění vážnějších nedostatků v jeho fungování budeme na vzniklé situace reagovat a popř.
systém upravíme tak, aby byl veřejnosti
co nejvíce ku prospěchu.

Počty vydaných parkovacích karet k datu 31. 3. 2016
Zóna

Vydaných karet A / R / Z

Poznámka

O1 Špičák

9 / 135 / 0

Kapacita cca 123 stání

O2 Vnitřní město, Latrán

6 / 24 / 0

Kapacita 24 stání

O3 Plešivec

4 / 40 / 0

Kapacita 37 stání + 17 přes noc

O4 Rooseveltova, Po Vodě, Dolní náměstíčko

5 / 26 / 0

Kapacita 26 stání

O5 Kaplická, Příkrá, Rybniční

2 / 33 / 36

Kapacita 70 stání

O6 Polská

0 / 50 / 0

Kapacita 42 stání

O7 Nové Domovy

0 / 30 / 0

Kapacita 35 stání

O8 Za Tiskárnou

0 / 21 / 0

Kapacita max. cca 25 stání

parkoviště před MěÚ

0 / 0 / 32

Celkem 65 stání

Jak likvidovat biologický odpad
Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí
a zemědělství

S S ohledem na aktuálně probíhající jarní práce na zahradách se mnoho
občanů dotazuje na možnosti ukládání
bio odpadu. Dovolujeme si informovat, že na sběrném dvoře je možné
odkládat biologický odpad (tráva, listí,

větve). Sběrný dvůr je otevřen v pondělí a středu od 14.30 do 18.00 hod.,
v sobotu pak od 10.00 do 16.00 hod.
Obyvatelé města mají po předložení
občanského průkazu ukládání odpadu
zdarma.
Prosíme o dodržování stanovené délky větví cca 1 m z důvodu maximálního
využití kontejneru a snazší manipulace
s odpadem.

Kontejnery pod zemí
redakce
Nevzhledné kontejnery u pošty v Pivovarské ulici nahradí během května
kovové nádoby zabudované v travnaté
ploše jen kousek od současného místa.
Dalších deset polozapuštěných kontejnerů bude v Linecké ulici u Domu dětí
a mládeže. Město na kontejnery nezískalo dotační titul, částku 3,3 milionu
korun hradí ze svého rozpočtu.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Klášterní zahrady konventu klarisek
Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

Z Nedílnou
součástí areálu českokrumlovských klášterů byly od počátku
jejich vzniku též jejich
zahrady. Zásadní význam pro založení
zahrad kláštera sv. Kláry mělo nové
opevnění na severovýchodním předpolí českokrumlovského hradu vybudované Oldřichem II. z Rožmberka. Území zahrad bylo v západní části
ohraničeno hrází nově založeného
zámeckého rybníka. Na jihu této
lokality pak bylo toto území ohraničeno budovami konventu kláštera
klarisek, jež byly zapojeny do nového obranného systému města.
Rozšířením Latránu na sklonku 16.
století na sever až do prostoru dnešní
Budějovické brány byla západní hranice zahrady klarisek dále potvrzena.
Celé území zahrady klarisek bylo
funkčně rozčleněno na jednotlivé
specializované části, které zajišťovaly
obživu klarisek.

Tzv. horní „Panenská zahrada“ se
nacházela na vyvýšené terase mezi
městskou hradbou a konventy klarisek
a minoritů. Dolní „Panenská zahrada“
zaujímala rozsáhlé ploché území bývalé říční nivy Vltavy, vymezené na jihu
městskou hradbou od novoměstské
bašty a dále obvodovými zdmi konventu kláštera klarisek, na západě
hraničila s hrází bývalého zámeckého
rybníka. Na severu vytvářela hranici
zástavba dnešní ulice Věžní a V jámě.
Severovýchodní obvod zahrady lemoval úzký pás pozemků podél vltavského
břehu, který daroval již v roce 1500 Petr
IV. z Rožmberka latránským měšťanům.
Dnes již zaniklé zahrady kláštera sv.
Kláry v Českém Krumlově představovaly svým uspořádáním typ klasické
středověké klášterní zahrady. Ve své
podobě byly blízké sousednímu minoritskému klášteru. O podobě rajského dvora uvnitř konventu klarisek
se nedochovaly přesnější zprávy, nicméně lze předpokládat existenci vodní nádrže ve středu dvora a zahradní
úpravu v půdoryse členěnou křížem
chodníků. Zahradní stavby nebyly

patrně tak výstavné, jako v zahradě
minoritské. Zahrady klarisek měly převážně užitkový charakter, zajišťovaly
pro obživu řeholnic ovoce, zeleninu,
koření a léčivé rostliny, květiny pro výzdobu kostela a v neposlední řadě také
ryby z vlastních sádek.
Po zániku funkce klášterního areálu
měly budovy i zahrady kláštera už pouze užitkovou (obytnou) a hospodářskou funkci.
V 17. století došlo k zásadním změnám funkčního využití pozemků jihovýchodně od zahrady klarisek. Mezi
lety 1625 až 1630 byla přestavěna bývalá rožmberská zbrojnice na knížecí
eggenberský pivovar. V roce 1769 byla
dokončena stavba tzv. dolních knížecích rechlí naproti novoměstské baště.
Stavbě skladu plaveného dřeva v sousedství padla za oběť část měšťanských
zahrádek na levém vltavském břehu,
dvě ledárny a zřejmě i část štěpnice tzv.
„Dolní panenské“ zahrady před městským opevněným příkopem. V důsledku knížecích hospodářských aktivit tak
vznikl zárodek pozdější industriální
zóny v této části města.

Oslavy osvobození s rekonstrukcí
historické bitvy a vojenským táborem
redakce
O Víkend 6. - 8. května se
v Českém Krumlově ponese ve znamení oslav 71. výročí konce 2. světové
války a osvobození města. Návštěvníkům nabídne nejen pietní vzpomínku
na padlé hrdiny, ale také autentickou
atmosféru dramatické bitvy o Český Krumlov, do které se zapojí vojáci
v dobových uniformách i historická
vojenská technika.
V areálu za bazénem u Chvalšinské
silnice bude celý víkend veřejnosti přístupný vojenský tábor – jedinečná příležitost prohlédnout si techniku a zbraně
a poznat celodenní táborový režim vojáků od ranního budíčku přes rozcvičku, přípravu a vydávání jídla, výcvik až
po večerku. Mezi prvními hosty budou
v pátek 6. května od 10.00 žáci a studenti místních škol, pro které bude sehráno
moderované představení o událostech
v Československu v roce 1945. Pietní
akt v sobotu 7. května v 11.00 na náměstí Svornosti připomene oběti, účastníky
i hrdiny 2. světové války. Za přítomnosti zástupců města, významných hostů
a členů vojenskohistorických spolků
www.ckrumlov.cz/obcan
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novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna v Českém Krumlově

Na měsíc květen jsme pro vás připravili další novinky z fondů naší
knihovny. Pevně věříme, že si vyberete. A pokud vám tato nabídka
nestačí a chcete se podívat na další
novinky, navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line
katalogu. Přejeme příjemné chvíle
při čtení.
Karásková, Kateřina – Bird,
Simon: Kde ženy vládnou

Publikace přesahující žánr cestopisu zavádí čtenáře do čtyř neobvyklých kultur, kde mají ženy navrch.
Poznáme život žen mezi mexickými indiány, v Indonésii, čínských
Himálajích a severovýchodní Indii.
Fryčová, Ilona: Kavárna POTMĚ

Zrakově handicapovaná autorka
zachycuje prostřednictvím svých
příběhů pobyt v kavárně, kde chybí
světlo. Jde o čtení svižné, dokonale
vystihující prostředí a nálady světa
nevidomých.
Dvořáková, Petra: Sítě:
příběhy (ne)sebevědomí

Knihu tvoří tři samostatné prózy,
jejichž hlavními hrdinkami jsou
ženy. Každý z příběhů je vyprávěný
jinou formou, ale pojí je téma – nízké sebevědomí a s tím související
hledání vlastního já.
Lasocki, Wieslav A.:
Medvěd od Monte Cassina

FOTO: archiv Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

budou položeny květiny k pamětním
deskám vojáků 26. pěší divize armády
USA a československých válečných
letců z českokrumlovského regionu.
Ve 14.00 vypukne nejatraktivnější část
oslav – bitva o Český Krumlov, ve které
se střetnou americké a německé jednotky. Do válečné vřavy v areálu za bazénem u Chvalšinské silnice se zapojí
příslušníci 4th Armored Division U. S.

Army z Pelhřimova a další kluby vojenské historie.
V neděli 8. května ve 14.00 víkendové oslavy symbolicky zakončí bourání
vojenského tábora a odjezd účastníků
v dobových vojenských autech.
Akce související s oslavami květnového osvobození organizuje Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a město
Český Krumlov. Vstup je zdarma.

Příběh z druhé světové války vyprávěný dětskému čtenáři čerpá ze
skutečných událostí. Hlavním hrdinou je medvídě, které našlo svůj
domov u polské jednotky na Blízkém východě a zúčastnilo se bitvy
o Monte Cassino.

Akademie
3. věku
redakce
Domy s pečovatelskou službou
zahajují pokračování Akademie
3. věku. První setkání se uskuteční
dne 4. května 2016 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 736 634 490
nebo 736 634 491.
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Tenorista Juan Diego Flórez - hlavní hvězda
MHF Český Krumlov 2016
Mirka Štípková
MHF Český Krumlov

F Mezinárodní hudební festival Český Krumlov k oslavě
25. výročí pozval jednu z největších
operních hvězd současnosti, peruánského tenoristu Juana Diega Flóreze. Jeho
galakoncert se uskuteční 16. července
pod širým nebem v Pivovarské zahradě.
Juan Diego Flórez jako mladík zpíval
rock a pop, teprve později ho uchvátila
klasická hudba. Jeho operní debut se
odehrál na Rossiniho operním festivalu, kde na poslední chvíli zaskočil
za nemocného kolegu. Jeho vystoupení
vyvolalo doslova senzaci. Krátce nato
dostal pozvání do milánské La Scaly,
kde pod taktovkou Riccarda Mutiho
ve svých 23 letech otevíral novou
operní sezónu. Od té doby vystoupil
na všech předních operních scénách

Juan Diego Flórez, hlavní hvězda MHF
Český Krumlov 2016
FOTO: archiv MHF

světa, zejména v operách Rossiniho,
Donizettiho a Belliniho. „V této branži
je důležité mít pevné nervy. Vždycky

jsem šel do všeho po hlavě a vyplatilo
se mi to. Člověk ale samozřejmě musí
být také perfektně připravený, aby
mohl uspět.“ Juan Diego Flórez nahrává exkluzivně pro společnost Decca,
pro niž natočil řadu recitálových alb
a podílel se i na nahrávkách několika oper. BBC ho označila za jednoho
z největších tenoristů historie.
Se svou ženou a dvěma dětmi žije
ve Vídni. Rád se však vrací do rodného Peru, kde založil nadaci podporující hudební vzdělání dětí a mládeže.
Ve volném čase rád sportuje, každý
den tráví alespoň půl hodiny v posilovně, hraje fotbal a tenis. Často jezdí
na představení do Vídeňské státní opery na kole, pomáhá mu to prý rozproudit krev. A nemá-li zrovna možnost jet
na kole, běhá po chodbách opery, aby
se rozcvičil. K jeho koníčkům kromě
sportu patří také komponování, ne-

chává se inspirovat mj. tradiční peruánskou hudbou.
Na koncertě v Českém Krumlově
Juana Diega Flóreze doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod
vedením amerického dirigenta Christophera Franklina. K chystanému vystoupení tenorista řekl: „Koncert bude
reprezentativní přehlídkou mého repertoáru, zazní bel canto i francouzská
romantická opera, ale chybět nebudou
ani písně. Na konci svých vystoupení
někdy vezmu do ruky kytaru a zazpívám
nějakou písničku jen s kytarou. Budou-li si to diváci přát, zahraji i v Českém
Krumlově.“
25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se koná
od 15. července do 6. srpna a nabídne
jak klasickou hudbu, tak i muzikál, filmovou hudbu, jazz, šanson či flamenco.
Více info na www.festivalkrumlov.cz.

Máte zájem účastnit se kostýmovaného
průvodu Slavností pětilisté růže?
Kateřina Slavíková,
Jaromír Hruška

Casting pro obsazení rolí
v historickém průvodu
Proběhne ve středu dne 4. května 2016
od 17.00 do 19.00 hodin v Klášterech Český Krumlov, Klášterní dvůr
97 a v pátek dne 27. května 2016
od 17.00 do 18.00 hodin v Klášterech
Český Krumlov, Klášterní dvůr 97.
Dodatečný a poslední casting pro
obsazení rolí v historickém průvodu se
uskuteční v sobotu 28. května 2016
od 16.00 do 17.15 hodin v Klášterech
Český Krumlov, Klášterní dvůr 97.

Organizační tým Slavností pětilisté růže

P bude rozdělen na části gotickou a renesanční. Každá část průvodu má
pro zájemce omezený počet míst, která
jsou dána režijním záměrem a následně
i kapacitou pivovarské zahrady, kde proběhne usazení průvodu na tribuny a lavičky pro sledování hlavní ceremonie.
Vzhledem k tomu, že historický průvod
městem by měl být zejména důstojnou reprezentací historie našeho města, nikoli karnevalem, upozorňujeme
všechny zájemce na následující závazky
a podmínky, které jsou vázány na účast
v průvodu.
 Zkouška jednotlivých částí průvodu,
jejíž termín bude upřesněn při zápisu,
je závazná a je na ni vázáno zapůjčení
kostýmů.
 Místa v průvodu pro velmi mladá
děvčata toužící po roli „princezny“
jsou velmi omezená.
 Při výběru budou preferovány dospělé
páry.
 Malé děti, s výjimkou dětí v rolích
vypsaných v režijním plánu, budou
do průvodu brány pouze v doprovodu

FOTO: Lubor Mrázek

rodičů (rodiče též v kostýmech).
 Účast v průvodu těch, kteří mají vlastní kostým, je opět vázána zápisem
a účastí na zkouškách.
Zájemcům, kteří mají zájem o zapůjčení historického kostýmu pro svůj
vlastní prožitek Slavností bez zájmu
o účast v průvodech, bude umožněno
zapůjčení kostýmů z kostýmní rezervy v pátek 17. června 2016 od 11.00
do 15.00 hodin. Doporučujeme předchozí telefonickou nebo e-mailovou
rezervaci. Cena půjčovného za kostým
činí 500,- Kč. V případě vážného zájmu

o zapůjčení kostýmu bez účasti v průvodech si můžete kostým zamluvit od
1. června 2016 na elektronické adrese
slavikova.k@divadlock.cz po zaslání
vyplněné přihlášky uvedené od daného
termínu na oficiálních stránkách www.
slavnostipetilisteruze.eu.
Upozorňujeme případné zájemce, že
u kostýmů z kostýmní rezervy v rámci
výše uvedené ceny nejsme schopni garantovat požadavky na exkluzivní šlechtické kostýmy a na extrémní velikosti.
Tyto kostýmy jsme schopni zajistit
pouze za plné půjčovné.

Závazné zkoušky průvodu
Hlavní zkouška s režisérem a produkcí
se uskuteční: v sobotu 28. května 2016
od 17.30 hodin v Klášterech Český
Krumlov, Klášterní dvůr 97.
UPOZORNĚNÍ – termín pro zapůjčení kostýmu a případného líčení nebo
kadeřnických úprav bude dohodnut
po zkoušce v Městském divadle.
KONTAKTY
Kateřina Slavíková, tel.: 602 308 852,
e-mail: slavikova.k@divadlock.cz; Jaromír Hruška, tel.: 602 200 649, e-mail:
jaromir.hruska@divadlock.cz
www.KrumlovSobe.cz
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Móda ovládla Krumlov

Hledáme
brigádníky

Lenka Vlachová
Compliments EuroGroup

Dům českých
řemesel s.r.o.
hledá do prodejny
v Českém Krumlově
brigádníky na prodej
českých řemeslných
výrobků.

P V sobotu 16. dubna 2016
panovala v sále Zámecké jízdárny neopakovatelná atmosféra.
Večer módních přehlídek MODA
Fashion Day/s/ 2016 Český Krumlov
zahájila patronka Jitka Zikmundová,
radní města. Jedním z milých hostů, kteří přijali pozvání, byla zakladatelka Dermacolu Olga Knoblochová. Očekávaným vrcholem večera se stala přehlídka
první dámy módní scény paní Tatiany
Kováříkové a její premiéra kolekce jaro
– léto 2016.

FOTO: archiv Compliments EuroGroup

Cena města

,7Ɔ5&/ƀ&37&/

Slavnostní předání Ceny města za rok 2015 se letos uskuteční
9. června 2016 od 18.00 hodin v Synagoze Český Krumlov.

Pomáhali
jste útulkům
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organizátorka akce Týden němé tvář



Děkujeme všem za zapojení do Týdne němé tváře, který se uskutečnil od
11. do 17. dubna 2016 v celé republice. Co jsme dokázali? Získali jsme
téměř stovky fotek, některé útulky
měly poprvé v historii všechny pejsky
na vycházce. A to nejdůležitější, pejsci
byli šťastní. Proto doufáme, že se v dalších ročnících opět zapojíte. Na adrese
www.nematvar.utb.cz si můžete prohlédnout fotky z akce.

/FEǇMF



)7Ɔ;%: +",+&/&;/¦5&
+BO,SBVT .BUǇK3VQQFSUW[ÃCBWOÊUBMLTIPXWTUVQOÊ,ǁ

1Ƥ&%1-"5/+"30
+PIO.VSFMM

%*7"%-0,"-*$)13")"

#0Â4,¦4"3")



/FEǇMF



WTUVQOÊ,ǁ

+BSPTMBW%VØFLƀ5:Ƥ*%0)0%:
-ÃTLBW[UBIZQǥÃUFMTUWÎKFEOPUOÊWTUVQOÊ,ǁ



¼UFSÝ



%*7"%-04,-&1#&4±%,"
WTUVQOÊ,ǁ



/FEǇMF



,BSFMƀBQFL

10»ƫ¦$,¦10)¦%,"
KFEOPUOÊWTUVQOÊ,ǁ
1FQB»USPTTB3BEJN6[FM



04&961Ƥ&7¦Â/Ɔ/&7¦Â/Ɔ
WTUVQOÊ,ǁ







redakce

%JWBEMP%±7"%-0m1SBIB

1ÃUFL

4PCPUB



-ÃTLB W[UBIZ QǥÃUFMTUWÎ  KBL KF WJEÎ UPMUÊDLÝ ØBNBO
%0/ .*(6&- 36*; 7ÝUǇßFL CFOFêǁOÎIP
QǥFETUBWFOÎ CVEF GPSNPV êOBOǁOÎIP EBSV WZVßJU
OBEPCSPǁJOOÊÙǁFMZ¼ǁJOLVKÎ+"304-"7%6»&, 
1+3-"»{;B;%&/Ɔ,,0/01¦4&,
1ÃTNPOFKOPWǇKØÎDITDÊOFL TLFǁǲ QÎTOÎBUBODǲ
¼ǁJOLVKÎ %BWJE 7ÃWSB  .JMBO »UFJOEMFS  +JǥÎ 'FSP
#VSEB  'SBOUJØFL 7ÃØB  +BOB )BOÃLPWÃ  5FSF[B
,VǁFSPWÃ  .BSUB .BSJOPWÃ  )BOB /BWBSPWÃ 
-FOLB 7ZDIPEJMPWÃ  3PNBO 'PKUÎǁFL  %BWJE /PMM 
+JǥÎ1PE[JNFLB7MBEJNÎS7ZUJTLB
;OÃNÃ QPIÃELB ,BSMB ƀBQLB P OFKPCǇUBWǇKØÎN
QPØǬÃLPWJ OB TWǇUǇ 0 QBOV ,PMCBCPWJ  LUFSÝ TF
SP[IPEM EPSVǁJU QTBOÎǁLP CF[ BESFTZ EP TQSÃWOÊ
TDISÃOLZ"MFOFKFOPUPN5BLZPUBKFNTUWÎQPØUZ P
QǥÃUFMTUWÎ ǁFTUOPTUJ

1PVUBWÊ  SP[IPEOǇ QPVǁOÊ BMF UBLÊ OFTNÎSOǇ
IVNPSOÊ WZQSÃWǇOÎ [OÃNÊIP TFYVPMPHB 3BEJNB
6[MB KF QSPULÃOP QÎTOJǁLBNJ B CÃTOǇNJ 7JMMPOB 
1SFWFSUBB,BJOBSBWQPEÃOÎ1FQJ»USPTTF

$FMPWFǁFSOÎTUBOEVQDPNFEZ0OEǥFKF4PLPMB

WTUVQOÊ,ǁ


)
 &3/"410-&ƀ&/4,À$))&3 " mPEEPIPEmUSBEJǁOÎPCMÎCFOÃIFSOBTEFTÎU
LBNJEFTLPWÝDI LBSFUOÎDI LPTULPWÝDIBEBMØÎDIIFSQSPWØFDIOZPEMFUQPEPTQǇMÊƀUZǥJ
IPEJOZQMOÊTUBSØÎDIJOPWÝDIIFSWIFSOǇ QǲKǁPWOǇBQSPEFKOǇ
WTUVQ[EBSNB

725 120 337

Hledáme
TAZATELE
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notebooku / tabletu
Požadujeme:
internetové připojení,
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věk nad 18 let,
čistý trestní rejstřík
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Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
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Vltava Run 2016
je tady!

www.ckrumlov.cz/obcan
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Aneta Machová

Dne 14.–15. května 2016 se uskuteční
třetí ročník štafetového běhu Vltava
Run. Zažijte 350 km dlouhou trasu
nejkrásnějšími místy jižních a středních
Čech. Pro aktuální informace sledujte
www.facebook.com/vltavarun.
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Požadujeme
spolehlivost
a časovou flexibilitu.
Znalost
AJ, NJ, RJ vítána.
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Přispěli: Vladana Bílková, Dalibor Carda, Vlasta Horáková, Jaromír Hruška, Pavel
Kacerovský, Zuzana Křápková, Romana Linhartová, Miroslav Máče, Aneta Machová, Vojtěch Němec, Radka Ondriášová, Petr Pešek, Jan Sládek, Kateřina Slavíková,
Jaroslava Španillerová, Mirka Štípková, Jan Vaněček, Lenka Vlachová.
Foto: Dalibor Benych, Martin Hrdlička, archiv Sdružení cestovního ruchu Český
Krumlov, archiv Compliments EuroGroup, archiv MHF Český Krumlov, archiv ZŠ
Kaplická, Vlasta Horáková.
© Copyright město Český Krumlov, 2016

Nabízíme:
dlouhodobou spolupráci
na DPP nebo ŽL
zapůjčení notebooku,
kompletní zaškolení
zdarma, dobré finanční
ohodnocení
STEM/MARK, a.s.
Praha 8
Eva Černá
tel. 225 986 813
e-mail: cerna@stemmark.cz
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Tradice pokračuje! Rallye Český Krumlov
napíše čtyřicátou čtvrtou kapitolu
Pavel Kacerovský
ČK motorsport

R Rozkvetlá krajina jižních Čech
bude za měsíc hostit tradiční motoristický podnik - 44. Rallye Český Krumlov 2016 se uskuteční ve dnech 27. a 28.
května. Mezinárodní sportovní akce,
která je součástí unikátního projektu
Jižní Čechy olympijské, znovu přiláká
na start jezdeckou elitu automobilových
soutěží nejen z České republiky.
Oproti loňskému ročníku organizátoři z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a ČK motorsportu posunuli
soutěž o několik dní později kvůli jarní
výstavě Hobby, konané během třetího
květnového víkendu na českobudějovickém výstavišti. V krajském městě
bude situována servisní zóna s atraktivní
diváckou rychlostní zkouškou, o rychlá
kola ale nebudou ošizeni ani Krumlovští.
Středobodem všeho dění se znovu
stane Jelení zahrada, kde kromě pivního
stanu vyroste pódium s velkoplošnou
obrazovkou a především startovní a cílová rampa. Poprvé ji závodní speciály

Jan Kopecký a Pavel Dresler, vítězové 43. ročníku Rallye ČK

FOTO: Dalibor Benych

kdy je na programu vyhlášení vítězů zakončené ohňostrojem.

přejedou v pátek kolem 17. hodiny při
slavnostním startu, na stejné místo se
vrátí v sobotu ve stejném čase všechny
posádky, kterým se povede dorazit až
do cíle. Moderovaný program s koncertem kapely Mustang Bluesride a módní
přehlídkou potrvá od sobotní druhé hodiny odpolední až do pozdního večera,

Motoristický den
na náměstí
Souběžně s „velkou“ rallye bude srdce města patřit pátému ročníku New
Energies Rallye Český Krumlov, ekologické soutěži pro vozidla s alternativním
pohonem, která je premiérově součástí
světového šampionátu FIA Alternative
Energies Cup.

Program ve střední a východní Evropě zcela ojedinělého podniku začne již
ve čtvrtek 26. května dopoledne, kdy se
náměstí Svornosti zaplní ještě před startem hvězdicové jízdy dětmi z místních
základních škol. Pro školáky budou připraveny aktivity spojené s bezpečností
silničního provozu, soutěže, trenažér
nárazu, výstava závodních aut, nablýskaných veteránů, studentské formule
na elektropohon či motokár. O hudební
doprovod se postará skupina Vehicle
Club Band.
Významnou událostí je návštěva
bývalého šéfa stáje Ferrari ve Formuli
1 a stávajícího prezidenta mezinárodní automobilové federace FIA Jeana
Todta. Po přijetí na radnici u starosty
Dalibora Cardy bude mít Francouz během své návštěvy Českého Krumlova
možnost prohlédnout si ta nejkrásnější
zákoutí města.
Podrobnější informace o programu
obou českokrumlovských soutěží se
budou průběžně objevovat na oficiálních internetových stránkách www.rallyekrumlov.cz a www.rallye-newenergies.cz.

Ukliďme Krumlov 2016
Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí a zemědělství

Ú Ani nepříznivá předpověď
počasí neodradila cca 60 statečných,
kteří místo víkendového domácího programu zvolili v sobotu 16. dubna 2016
fyzickou námahu, pot a mnohdy téměř
i slzy (při údivu nad „výkony“ některých
spoluobčanů).

FOTO: Vlasta Horáková

Naštěstí si organizátoři vymodlili
skvělé počasí, a tak nebyl pohyb, často
ve velmi nepřístupných lokalitách, dále
komplikován kluzkým povrchem.
Po nezbytném proškolení o možných
rizicích úklidu vyrazili jednotlivé skupiny na vytipovaná místa. Po velmi krátké
době se zásobovací jednotky dostaly
do časového presu – požadavky na pytle
i na přesun pracantů na nová místa se
hromadily. Pracovní čety nasadily ne-

uvěřitelné tempo a zvládly mnohem víc
lokalit, než organizátoři doufali.
Poslední parta nadšenců končila
po druhé hodině odpolední. Pět hodin
v předklonu či na kolenou je skutečně
výkon hodný mimořádného uznání.
Jmenný seznam psát není třeba, ale
dovolím si osobní poznámku, související s osazenstvem akce: radost a naději ve mne vyvolala účast malých dětí
a dorostenců (právě oni mohou ovlivnit
přístup ostatních mladých a tedy jejich
budoucí životní hodnotový standard),
akce se účastnila celá čtvrtina městského zastupitelstva (často slýchám kritiku
na jejich nulový aktivní zájem o dění
ve městě).
Dalším milým zjištěním je pak
(ve srovnání s loňským rokem) výrazný úbytek injekčních stříkaček, snad
i v této oblasti se blýská na lepší časy.
Závěrem zajímavé číslo – celkem
bylo odvezeno cca 3 200 kg odpadu.
Všem aktivním patří upřímné díky,
na ostatní se těšíme příští rok...
www.ckrumlov.cz/obcan

