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Krumlov sobě

Jan Vozábal
Letošní Slavnosti pětilisté růže jsou výjimečné,
oslavujeme totiž jejich
jubilejní 30. ročník!
Počátky tradice slavností v Českém
Krumlově můžeme najít již v roce
1909, kdy byla k 600. výročí města
uspořádána historická slavnost, jejímž
vzácným hostem byla knížecí rodina
Schwarzenberků. První ročník Slavnosti pětilisté růže toho jména pak proběhl v roce 1968, a to z popudu režiséra Českokrumlovské scény Antonína
Zwiefelhofera a jeho kolegů, krumlovských divadelníků. Po třech ročnících,
kdy si slavnosti získaly značnou oblibu,
byla však tato vznikající tradice oslavy pětilisté růže, symbolu šlechtického
rodu Rožmberků, tehdejším režimem
ukončena jako nežádoucí oslava feudalismu. Až v roce 1990 byly Slavnosti pětilisté růže znovuobnoveny jako symbol
znovunabyté svobody a jejich tradice
pokračuje až do dnešních časů.
Program jubilejního ročníku je
opravdu bohatý a i když základní rámec akce neměníme, snažíme se i letos
o zapojení novinek. Připomeneme tedy
i některé z tradic let devadesátých, jako
jsou např. vory na Vltavě, nově jsou
do programu zapojeny revitalizované kláštery, městem projde o něco více
průvodů, v městském parku můžete
navštívit vojenské ležení, ve městě bude
k vidění několik překvapení, vydali jsme
malou edici vzpomínkových suvenýrů,
Fotoklub Český Krumlov připravil
výstavu fotografií z historie Slavností
pětilisté růže a další.
Vnímáme ale také názory některých
občanů, kterým na slavnostech chybí
jiné hudební žánry a jiné zážitky. Právě
proto letos najdete v programu několik
koncertů krumlovských oblíbených kapel a společně s krumlovskými muzikanty se těšíme na vaši návštěvu.
Kompletní program naleznete na stránkách www.ckrumlov.cz/
slavnosti, nebo oficiálních stránkách
www.slavnostipetilisteruze.eu
Přijměte srdečné pozvání na tuto jedinečnou událost a pojďme spolu oslavit historii našeho města!

Jak má vypadat město, ve kterém chceme žít? Slogan kampaně Krumlov sobě vyzýval širokou veřejnost k diskuzi
o rozvoji města, která vyvrcholila na konci dubna v kině Luna. Obyvatelé a podnikatelé přišli diskutovat o tom, jak vidí svoje město,
FOTO: Jiří Šneider
a vytvořit podněty, ze kterých bude vycházet připravovaný strategický plán města.

Krumlováci se zapojili
do diskuze o rozvoji města
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Z diskuzí na dubnovém setkání ke strategickému plánu vyplynulo, že veřejnost
Českého Krumlova oceňuje na svém
městě historický charakter i konkrétní historické stavby spolu s dostatkem
vycházkových lokalit do pěkné přírody v okolí. Konkrétně jsou zmiňovány
revitalizované kláštery, hrad a zámek,
výhledy. Jméno Český Krumlov občané
vnímají jako dobrou značku známou
ve světě, oceňují autenticitu města (která
je ale ohrožena) a bohatý kulturní život.
Naopak nejvíc Krumlováky ve městě
pálí dopravní situace, negativně vnímají

neustále se zvyšující počet krátkodobých turistů, který podle nich vede k vylidnění centra. Vadí jim jednostranně
zaměřené obchody v historickém centru města, které se orientují na turisty,
a naopak jim chybí obchody s běžným
zbožím – zelinářství, železářství apod.
Dalším problémem města je i nepříznivá bytová situace, která je také jedním
z důvodů odchodu mladých lidí z města.
Na rozdíl od centra existuje velké množství výhrad k veřejným prostranstvím
okrajových čtvrtí. Chybí také řada pěších propojení pro procházky po městě
i do přírody i pestřejší možnosti venkovní rekreace – například venkovní plovárna či cyklostezky.
Čtěte dále na str. 2

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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Cena města
redakce Osobně poblahopřát laureátovi Ceny města za rok 2015 Janu
Vondroušovi bude možné 9. června
2016 od 18.00 hodin v Synagoze Český
Krumlov, kde se uskuteční slavnostní
předávání ocenění. Večer završí koncert
Yellow Sisters jako symbolické poděko-

vání všem obětavým lidem, kteří neúnavně a s pokorou pracují v sociálních
službách na Českokrumlovsku. Přijďte podpořit osobnosti, které vstupují
do našich životů, a málokdy jim stačíme
vyjádřit slova díků. Více informací na
www.ckrumlov.cz/cenamesta.
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Nový jednací řád
redakce Na dubnovém zasedání byl
odsouhlasen nový aktualizovaný Jednací
řád Zastupitelstva města Český Krumlov. Hlavní novinkou je hlasování zastupitelů prostřednictvím elektronického
zařízení a přímý video přenos z jednání.
Další změnu, kterou řád upravuje, je právo veřejnosti vyjadřovat se k projednávaným bodům, vyjádřit se mohou občané
města starší 18 let, občané, kteří vlastní
na území města nemovitost nebo cizinci
s trvalým pobytem ve městě.

Program podpory
redakce Město dosud rozdělilo
v rámci programů finančních podpor
1 065 000 Kč pro kulturu (1. výzva),
109 000 Kč pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže, 4 700 000 Kč dostal
sport a 1 300 000 Kč sociální služby.
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Krumlov sobě, co se bude dít dál?
Pokračování ze strany 1

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Tým odborníků na strategické plánování utřídil a vyhodnotil sesbírané informace. Světlo světa spatřil návrh vize
města v roce 2030 a tři klíčové oblasti,
kterým se v další fázi tvorby strategického plánu budou věnovat pracovní
skupiny. Klíčové oblasti pojmenovávají
problematiku, kde je nejvíce potřeba
změna, inovace, nové náměty či záměry
neřešitelné jen běžnou agendou města:
1. obraz města a cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů;
2. pohyb a doprava po městě, propojení
centra města a okolí – mobilita;

3. otevřené město – participace, komunikace, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí a žánrů.
V současnosti aktivně pracují jednotlivé skupiny pro danou oblast, ve kterých jsou zastoupeni lidé se zájmem
o téma – občané, podnikatelé, úředníci
i politici. Právě v oblastech, kde je třeba
inovací, dává největší smysl zapojení lidí
s cennými zkušenostmi a schopnostmi
i mimo vlastní vedení obce.
Pracovní skupiny na podkladu výstupů z dubnového setkání v každé
oblasti navrhnou cíle, čeho ve městě
dosáhnout, a opatření, která k tomu
povedou. Tím bude vytvořen základ
pro sestavení návrhu strategického plá-

nu, který bude za účelem připomínek
veřejnosti zveřejněn a poté předložen
zastupitelstvu města k projednání
a schválení. Mělo by se tak stát nejpozději do poloviny září.
„Následovat bude tvorba akčního
plánu s výčtem konkrétních projektů
a úkolů pro nadcházející maximálně tři
roky – co, kdo, kdy a za jaké peníze udělá. Akční plán se stane zásadním podkladovým dokumentem pro návrh rozpočtu na rok 2017,“ upřesnil další postup
místostarosta Josef Hermann.
Veškeré informace o dílčích výstupech strategického plánování naleznete v dokumentu, který je k dispozici
na www.KrumlovSobe.cz.

Změna jednacího řádu zastupitelstva
Miroslav Máče
zastupitel KSČM

Na jednání zastupitelstva 28. dubna
2016 byl aktualizován Jednací řád
Zastupitelstva města Český Krumlov. Schválené změny byly minimální.
Rád bych se dotkl záležitostí, které
mohly být do jednacího řádu zapracovány.
První oblastí úprav je aktivní účast
občanů na zasedání zastupitelstva.
V článku 4. Příprava na jednání zastupitelstva jsem neprosadil přímou možnost
projednání záležitostí občanů města.
Ve schváleném jednacím řádu zůstává
věta: „Návrhy pro jednání zastupitelstva
města mohou, mimo rady města, podá-

vat také jednotliví zastupitelé a osadní
výbory.“
Jednací řád města České Budějovice
respektuje možnost přímé demokracie.
Ve svém §5. Účast občanů na jednání zastupitelstva říká: „Občan obce má právo
požadovat projednání určité záležitosti
v oblasti samostatné působnosti zastupitelstva obce, je-li žádost podepsána
nejméně 0,5% občanů obce, musí být
projednána na zasedání zastupitelstva
obce nejpozději do 90 dnů.“
V jednacím řádu zastupitelstva
města Český Krumlov jsou v přípravě
jednání zastupitelstva občané vynecháni. Jednací řád Zastupitelstva města
České Budějovice v §2. Příprava pro
zasedání navíc přikazuje: „Rada města

podle konkrétních podmínek…stanoví u rozhodnutí závažného charakteru,
která se týkají občanů města, způsob jejich předchozího projednání s občany.“
Ani aktivní účast zastupitelů vyšších
územních celků není v našem jednacím řádu povolena. Jednací řád města
České Budějovice tuto účast zajišťuje
v §4. Zasedání zastupitelstva: „Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo
člen vlády nebo jím určený zástupce,
senátor, poslanec, hejtman kraje nebo
zástupce orgánů kraje, musí mu být
uděleno“.
Další oblastí úprav je aktivní účast zastupitelů na jednání Zastupitelstva města Český Krumlov. Jedním z občanských
práv je právo svobody slova. Jednací

řád města Českého Krumlova v této
záležitosti konstatuje v článku 11. Péče
o nerušený průběh jednání: „Nemluví-li
řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající
odejmout slovo“. Procedura odejmutí
slova může vést k paradoxní situaci, že
diskuze může být ukončena dříve, než
začne. Jednací řád města České Budějovice je v této souvislosti demokratičtější.
V §4. přikazuje: „Zastupitelstvo může
hlasováním rozhodnout o ukončení diskuze, ne však dříve, než po třiceti minutách jejího trvání.“
Jak je z předložených citací patrné,
Jednací řád Zastupitelstva města Český
Krumlov nevytváří příliš demokratické
prostředí pro jednání.

Novinky v autobusových řádech
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Od 1. července 2016 čeká cestující
na místních autobusových linkách několik novinek, tou nejzásadnější je změna počtu spojů, z původních čtyř linek
je navržen provoz dvou městských linek
a jedné linky na trase Český Krumlov –
Větřní.
Trasa linky 330151 začíná a končí na autobusovém nádraží v Českém
Krumlově. Spoje z této linky, které pokračovaly dále do města, nebo naopak
z Českého Krumlova do/z Větřní a byly
využívány cestujícími, byly zachovány
v rámci navržených linek MAD (dále
městská autobusová doprava) – linky

335001, 335002, tzn. cestující nebudou
muset přestupovat do jiného autobusu.
• Trasa linky 335001 vede: Spolí –
Plešivec – autobusové nádraží – vlakové nádraží – Tovární točna.
• Trasa linky 335002 vede: autobusové nádraží – vlakové nádraží – Vyšný – vlakové nádraží – autobusové
nádraží.
Trasy navržených linek MAD ne vždy
navazují na linku Větřní – Český Krumlov, v sedlových časech je však tato návaznost zachována, limitem je rovněž
min. počet čtyř cestujících.
Spoje ze zrušených linek 330150,
330152, 330153, které byly využívány a nebyly v souběhu s jinými spoji,
byly převedeny na nově navržené linky
MAD Český Krumlov. Přestupovým

uzlem pro návaznosti linky 330151
na linky 3350001, 335002 je autobusové nádraží.
V rámci MAD budou přestupními uzly zastávky autobusové nádraží,
Špičák a vlakové nádraží. Linky MAD
rovněž zajišťují obslužnost zastávky vlakové nádraží (návoz, odvoz cestujících
od vlaků).
Dosavadní systém je provozován
v rozsahu asi 202 tis. km/rok, navržený systém ujetou vzdálenost zkrátí asi
o 14 tis. km.
Velké množství dopravní obslužnosti
zajišťují příměstské linky ze všech směrů
(od Českých Budějovic, od Černé v Pošumaví, od Kaplice, od Rožmberka nad
Vltavou), které částečně suplují MAD
a zůstávají beze změny.

Navržený systém prozatím počítá se
zachováním kilometrového jízdného
a zvýhodněním některých cestujících
jako jsou děti, žáci, studenti, ZTP,
ZTP/P atd. Cestujícím nad 70 let,
kteří se prokážou platným průkazem
s fotografií vydaným dopravcem, bude
účtováno jednorázové jízdné ve výši
5 Kč.
Nově navržený systém prakticky neruší žádné dosavadní spojení, ale spíše
se zabývá optimalizací dosavadního
režimu např. eliminací souběhů několika spojů různých linek, sloučení cestujících z několika spojů atd., čímž lze
uspořit především ujetou vzdálenost,
ale i množství vozidel podílejících se
na MAD.
www.ckrumlov.cz/obcan

Soutěž CK Card

Děti oslaví svůj svátek

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: „Kolik let uplynulo
od založení současného Regionálního muzea v Českém Krumlově?“
a) 125 let
b) 100 let
c) 70 let
Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. června
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!

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

V kině, na hřišti, v parku – letošní oslavy
Dne dětí v Českém Krumlově se konají
hned na několika místech a nabízejí pestrý výběr.
Již v neděli 29. května oslaví děti
svůj svátek spolu s českokrumlovským
Domem dětí a mládeže. Od 9.30 hod.
se Městský park promění v park pohádkový a menší děti se mohou těšit
na spoustu pohádkových stanovišť
a plnění zábavných úkolů. Dopoledne
v parku dětem a jejich rodičům zpříjemní vystoupení dětí z hudebních, tanečních a sportovních kroužků Domu dětí
a mládeže, odpoledne poté krumlovská
kapela Situace. Děti starší 10 let se mohou od 9.30 hod. vydat na dobrodružnou cestu lanovkou přes řeku Vltavu
od Městského divadla k Pivovarským
zahradám, ale také vyzkoušet aqua-

redakce
V pátek 10. června 2016
od 19.30 hodin se uskuteční
ve Velkém sále bývalého
konventu klarisek klavírní
koncert na podporu nadačního
fondu Helping Hands Medical
Projekt Jadan India.

Vystoupí mladá klavíristka Lana Genc
z Chorvatska, která je v České republice na koncertním turné a svými vystoupeními pomáhá nadačnímu fondu
Helping Hands Medical Projekt Jadan India získávat finanční prostředky
na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v Rádžasthánu v Indii. Organizátorkou koncertu, kde zazní díla
F. Chopina, S. Rachmaninova nebo
B. Papandopulo, je zakladatelka nadačního fondu Věra Špatenková.
„Vážím si práce paní doktorky Špatenkové a věřím, že mimořádný hudební zážitek v důstojných prostorách bývalého konventu kláštera Klarisek přispěje k získání
prostředků na konání dobra pro potřebné“,
vyjádřila své přání patronka koncertu,
Jitka Zikmundová, radní města Český
Krumlov.
www.ckrumlov.cz/obcan

zorbing či slalom na raftech u rybníka
na Horní Bráně. Navíc jsou pro ně připraveny ukázky záchranného sportu,
výcvik záchranných a služebních psů
a prohlídky policejní techniky.
Velký dárek dětem v podobě speciálního promítání v den, který patří všem
dětem, připravilo na středu 1. června českokrumlovské kino Luna.
Od 17.30 hod. se děti mohou těšit na
předpremiéru filmu Želvy Ninja 2, který
o den později startuje v českých kinech.
Oslavit svůj svátek a zároveň získat svůj první řidičský průkaz mohou
děti ve čtvrtek 9. června od 15.00 hod.
v rámci sportovního odpoledne na dopravním hřišti Domu dětí a mládeže,
které pro ně připravilo mateřské centrum Míša. Děti si zazávodí na malých
motorkách, koloběžkách, odrážedlech
nebo kolech. Provoz na dopravním hřišti bude řídit opravdový policista a děti
se mohou těšit na krásné ceny.

Vítězové Concertino Praga 2016
vystoupí v Českém Krumlově
redakce

Benefiční koncert
v klášteře klarisek
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2016 červen

Mezinárodní odborná porota určila vítěze 50. ročníku tradiční rozhlasové soutěže Concertino Praga. Tento rok byla
soutěž vypsána pro housle – violoncello
– klavír – kytaru. Absolutní vítězkou a
držitelkou ceny Heleny Karáskové se
stala Maria Zaitseva z Ruska, která porotu svými výkony okouzlila natolik, že
jí byla udělena také cena EMCY. Vítězové soutěže budou své výkony obhajovat
na koncertu laureátů se Symfonickým

orchestrem Českého rozhlasu, který se
uskuteční v Rudolfinu 10. června 2016.
Na koncert naváže tradiční Jihočeský
festival Concertino Praga, Český Krumlov přivítá laureáty 13. června 2016 od
17.00 hodin v Maškarním sále na zámku. Předprodej vstupenek: Infocentrum, Č. Krumlov, nám. Svornosti 2.
Soutěž Concertino Praga tak naplňuje svůj hlavní cíl – propagovat klasickou
hudbu a seznamovat veřejnost s nejlepšími českými a zahraničními interprety nastupující generace mladých hudebníků.

Korunovační klenoty v Krumlově
redakce
Od 5. července. do 11. září 2016 se v historických sálech bývalé prelatury v sousedství kostela sv. Víta v Českém Krumlově

uskuteční výstava k 700. výročí narození
Karla IV. „České korunovační klenoty na
dosah". Občané a návštěvníci tak mají jedinečnou možnost vidět mistrovské repliky
nejhodnotnějšího českého pokladu.

Umělci v ulicích
redakce

Ve výtvarný plenér se od 29. května
do 5. června 2016 promění ulice města.
11 výtvarníků z České republiky a Polska ztvární historické centrum a okolní
přírody v uměleckých dílech.
Obsahem projektu je zapojit širokou
veřejnost k nahlédnutí do zákulisí ateliéru,který bude vytvářen při realizaci vzni-

kajících děl přímo zpod rukou umělců
v ulicích města.
Cílem je nadchnout a stmelit co nejvíce lidí, prezentovat Český Krumlov
v zahraničí a navázat spolupráci s polskými i českými výtvarníky.
Výtvarníci vytvoří díla, která budou
prezentována na náměstí v Českém
Krumlově a následně proběhnou výstavy
v galeriích v České republice i v Polsku.

Noc literatury
v Českém Krumlově
Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Městská knihovna v Českém Krumlově se i letos připojila k jubilejnímu
10. ročníku populárního literárního
happeningu Noc literatury. Cílem akce
je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných

FOTO: archiv knihovny

čtení. Letošní ročník se konal ve středu
11. května 2016 současně ve 22 evropských zemích a 46 městech celé České
republiky. V Českém Krumlově četly
známé osobnosti kulturního života
na čtyřech netradičních místech – v Regionálním muzeu, v kavárně Hrádek,
v Synagoga Café a v krámku Hezky
česky. Několik desítek účastníků mělo
možnost slyšet například úryvky z knihy
Pravda od britského komika a spisovatele Michaela Palina či se za hudebního
doprovodu zaposlouchat do románu
Kvazikrystaly od rakouské spisovatelky
Evy Menasse. Návštěvníci tak během
slunečného podvečera volně přecházeli
mezi jednotlivými místy i ději čtených
knih. Neplánovaně se zastavovala i řada
kolemjdoucích, s vítanou možností alespoň na chvíli zaměnit chvat všedního
podvečera za poutavý příběh. Poděkování za příjemný kulturní zážitek uprostřed města si zaslouží zejména interpreti, kteří se své úlohy zhostili s radostí
a nebývalým zaujetím.
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novinky

Historie zahrad bývalého kláštera minoritů

Nepřehlédněte
v knihovně!

Vladana Bílková

Romana Linhartová

Z Z archivních zpráv, ale i z dnešní
podoby areálu kláštera
lze usuzovat, že zahrady českokrumlovského
minoritského kláštera byly, tak jak to
bylo zvykem, již od raného středověku
rozděleny z hlediska funkčního využití
na jednotlivé části. Ačkoliv se nedochovaly přesné informace z nejstarší doby
existence kláštera minoritů, lze se domnívat, že tyto zahrady měly především
užitkový charakter a jejich dispoziční
členění zahrnovalo rajský dvůr, štěpnici, kuchyňskou zahradu a hřbitov. Zahrady zajišťovaly obživu pro řeholníky,
pěstovalo se tu ovoce, zelenina, koření
a byliny.
Křídla klášterních budov, otevřená
do tzv. rajského dvora arkádami ambitů,

Městská knihovna v Českém Krumlově

Na měsíc červen jsme pro vás připravili další novinky z fondů naší
knihovny, tentokrát s důrazem na literaturu pro děti.
Míková, Marka: Škvíry

Fantaskní příběh o prolínání reality
a iluzorního světa pro přemýšlivé
děti. Kniha získala prestižní ocenění
Zlatá stuha 2015.
Maňák, Vratislav: Muž z hodin
aneb Proč se na podzim mění čas

Secesní příběh odehrávající se v kulisách starého Rakouska-Uherska nabízí dětem jeden z prvních českých
příspěvků k žánru steampunk.
Pearson, Luke: Hilda

Kláštery Český Krumlov

svírala čtvercový prostor, upravený jako
tzv. rajská zahrada. Ve středu její plochy
se pravděpodobně nacházela kamenná
nádrž na vodu, k níž vedly cestičky dělící
zahradu na čtyři pravidelná pole. Na záhonech se zde pěstovaly léčivé rostliny
a květiny pro výzdobu klášterního kostela. Pokud se i zde nějaká nacházela,
pak byla zrušena nejpozději se stavbou
kaple Panny Marie Einsiedelnské v roce
1686.
Pro zajištění obživy řeholníků sloužily užitkové zahrady, označované také
jako kuchyňské. Zahrada pro pěstování
zeleniny se mohla rozkládat východně od konventu minoritů. V této části
klášterního souboru budov se rovněž
v minulosti nacházela klášterní kuchyně,
zděný přístavek u ohradní zdi zahrady
proti pivovaru rovněž sloužil obdobným účelům. Zahrada byla v tomto
místě oproti dnešnímu stavu rozlehlejší,
protože v 17. a 18. století správa knížecí-

První díl komiksové série, která přinesla autorovi řadu ocenění. Původně vznikla pro mladší publikum, ale
nakonec si podmanila čtenáře bez
rozdílu věku.

30. Festival komorní

hudby Český Krumlov
24. 6. – 6. 7. 2016
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ho velkostatku Český Krumlov její část
vykoupila pro potřeby pivovaru (stavbu lednice s ležáckým sklepem v roce
1685).
Další částí zahrady byla štěpnice neboli ovocný sad. Ta se patrně rozkládala
v části zahrady mezi dnešní Pivovarskou
ulicí a vstupní bránou do klášterního
areálu. Odpovídala by tomu jednak její
dostatečná rozloha a především dobrá
poloha vůči světovým stranám. Patrně
se zde pěstovala také vinná réva, což
později vedlo k označení sousedního
prostoru nádvoří kláštera názvem Tramín či Na Tramíně. Existence zahradního altánu svědčí o tom, že tato část klášterní ovocné zahrady měla vyhrazenou
část, určenou pro odpočinek a potěšení,
tzv. viridárium.
Nedílnou součástí klášterních
areálů byly též hřbitovy řeholníků.
V případě bývalého minoritského
kláštera se původní hřbitov nacházel
mezi kaplí sv. Anny a klášterním kostelem (t.j. na dnešním nádvoří Tramín). O případných dalších zahradních úpravách prostranství bývalého
hřbitova se nedochovaly přesnější
zprávy.
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XII. ročník Krumlovského desetiboje
Jan Míka
Organizační tým ŠNOMÍBO

Na 8. – 9. července 2016 chystá amatérské sdružení ŠNOMÍBO a přátelé
společně s městskou organizací PRO–
SPORT ČK a klubem FK Slavoj na českokrumlovském stadionu na Chvalšinské silnici již XII. ročník ŠNOMÍBO
Krumlovského desetiboje neregistrovaných atletů a IX. ročník dětského víceboje pro děti od 3 do 14 let.
Na dvoudenní akci pro dospělé, která
začne v pátek 8. července, si amatérští
závodníci tradičně vyzkoušejí všechny
disciplíny olympijského desetiboje s výjimkou skoku o tyči, který je nahrazen
skokem z místa. První den je čeká běh
na 100 m, skok daleký, vrh koulí, skok
vysoký, běh na 400 m. Druhý den pak
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běh na 110 m překážek, disk, skok z místa, hod oštěpem a běh na 1500 m. Běhy
jsou měřeny elektronicky, profesionální
cílovou kamerou. Závodí se každý den
od rána od 9 hodin a konec je naplánován mezi 16. a 17. hodinou.

V sobotu 9. Července se koná pro
menší závodníky od 9 do 15 hodin dětský pětiboj, kde si vyzkoušejí děti běh
na 60 m, skok daleký, hod míčkem, běh
na 60 m překážek a běh na 200 m (přípravka), resp. 800 m (ročníky 2006 –

2002). Díky sponzorům si všechny děti
odnesou pěkné ceny, medaile a balónky
s logem závodu plněné heliem.
Na obě akce je možné se hlásit přes
oficiální webové stránky závodu www.
viceboje-ck.cz, stažením formuláře pro
příslušný závod a zasláním přihlášky
na mail mika@klimamedia.com. Uzávěrka přihlášek dvoudenního závodu je
10. června 2016 a děti se mohou hlásit
do naplnění kapacity 40 závodníků
nebo do 20. června 2016. Pořadatelé
se těší na každého zapáleného amatérského sportovce i diváky, kteří mají
rádi atletiku. Jak předesílají, vždy je
na stadionu výborná atmosféra a skvělá
parta, která si navzájem fandí. Akce je
také zařazena do společného programu
ČOV a Jihočeského kraje – Jižní Čechy
olympijské.

Na Lhotkách
redakce Oficiální název byl přidělen
lokalitě v Domoradicích, kde aktuálně
probíhá výstavba rodinných domů. Vznikla tu ulice Na Lhotkách, pojmenování dostala dle historického názvu území.

Uzávěrka
kulturních grantů
Filip Putschögl
oddělení kancelář starosty

Do čtvrtka 30. června 2016 11.00 hodin mohou zájemci podávat žádosti do
2. výzvy Programu podpory kultury
města Český Krumlov. Vyhlášena jsou
opatření Kulturní projekty pro širokou
veřejnost a Reprezentace města. Celková finanční alokace činí 100.000 Kč.
Více informací a formulář žádosti najdete na webu www.ckrumlov.cz/dotace.

LIRA zpracuje dřevo
do poslední piliny
redakce

Jaký je přístup firmy
k životnímu prostředí?

V červnovém čísle navazujeme
na seriál o podnicích v Českém
Krumlově, tentokrát vám
představíme firmu LIRA,
obrazové lišty a rámy, a.s.

O společnosti LIRA lze říci, že je unikátní hned ve dvou směrech. Za prvé tím,
že se v natolik specifickém průmyslovém
odvětví, jakým je rámařství, dokázala
prosadit na světové úrovni. Druhým unikátem je její výrobní koncepce „do poslední piliny“. Přesně tak totiž firma hospodaří s materiálem – dřevní hmotou,
kterou si pro výrobu obrazových lišt, jež
jsou jejím stěžejním produktem, sama
vytěžuje v lese, zpracovává na pile a odpad zužitkovává k vytápění a na výrobu
dřevěných briket. Je tedy nejen maximálně soběstačná, ale skutečně funguje podle environmentálních zásad.
O tom, ale i o jejích nejnovějších
aktivitách jsme hovořili s obchodním
ředitelem a předsedou představenstva
Janem Hůdou.
Můžete na úvod představit vámi
nabízené produkty a služby?

V našem katalogu zákazníci najdou
polovinu výrobků LIRY a polovinu výrobků, které pouze obchodujeme. LIRA
je specifická v určitém druhu výrobků,
nejlépe jsme vybaveni pro ruční dokončování, na lišty s vysokou přidanou
hodnotou a na vývoj. Naším stěžejním
výrobkem jsou obrazové lišty ve třech
metrech jako polotovar pro rámaře.
www.ckrumlov.cz/obcan

Velmi významnou součástí této fabriky
je „uzavřený technologický cyklus“. Neprodukujeme vlastně nic jiného než lišty a brikety, jsme nezávislí na ostatních
zdrojích. Máme i dva systémy certifikace, PEFC a FSC, potvrzující, že dřevní
hmota je těžená z lesů pěstovaných dle
zásad trvale udržitelného rozvoje.
Poslali jste v poslední době
na trh nové výrobky?

V segmentu lišt neustále vyvíjíme,
máme dva pracovníky vývoje. Každý
rok navrhujeme s americkými designéry od Larsona pět šest nových řad
lišt, z nichž potom dvě tři jsou uvedeny na trh. Posledními byly dvě pěkné
kolekce pojmenované podle námětu
Birchwood a Brimfield.
Do jakých zemí směřujete
export vašich výrobků?

Vnitroskupinový vývoz směřuje nejvíc
do Ameriky, potom do Německa, a dále
do Itálie. Z přímého exportu můžu uvést
Slovensko, Polsko, Dánsko, nebo Rusko.
Jak byste hodnotil personální oblast?
Aktuálně u nás pracuje 270 zaměstnanců. Máme 50 nových lidí. Když nabíráte
dva tři lidi, tak se najdou, podnik na nich
nestojí, ale když máte dělat projekt, kde
jsou třeba desítky lidí a přitom je fluktuace obrovská, je to těžké. Zdroj pracovních sil je v regionu už vyčerpaný a konkurence zaměstnavatelů vysoká.

Schwan Cosmetics CR hledá

OPERÁTORKA /OPERÁTOR VÝROBY
NABÍZÍME
nástupní mzda 15 000 – 18 000 Kč (dle praxe a zkušeností)
náborový příspěvek 3 000 Kč
perspektivní a zajímavá práce
kvalitní zaškolení
individuální rozvoj, pravidelné odborné vzdělávání
příspěvek na dopravu, 5 týdnů dovolené
příspěvek na životní pojištení
závodní restaurace s dotovaným stravováním
bohatý bonusový program

P OŽ A D UJ E M E
možnost pracovat na tři směny
dobrý zdravotní stav
práce na hlavní pracovní poměr

Bližší informace:
volejte zdarma 800 050 220
contact@schwancosmetics.cz
Schwan Cosmetics CR, s. r. o.
Průmyslová 176, Český Krumlov

Dále hledáme SEŘIZOVAČE, SKLADNÍKY, OPERÁTORA
ÚDRŽBY INFRASTRUKTURY, SPRÁVCE DOKUMENTACE,
PROJEKT. PRACOVNÍKA VÝSTUPNÍ KONTROLY a další.
Aktuální pozice: www.schwancosmetics.cz/prace
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Informace o Slavnostech pětilisté růže pro obyvatele a podnikatele
Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov

Ve dnech 17.–19. června 2016 proběhne v Českém Krumlově již 30. ročník
Slavností pětilisté růže, jež pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo
Český Krumlov a Českokrumlovský
rozvojový fond.

DŮLEŽITÉ
• vstupné na akci bude uplatněno v pátek a v sobotu
• v pátek, sobotu a neděli bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel
do centra města (viz dále)
• letos jsou opět vydávány NÁRAMKOVÉ VSTUPENKY umožňující
rychlejší kontrolu a odbavení u vchodu do města. Vstupenky jsou vyrobeny
z odolného materiálu, který umožňuje
bezproblémové vícedenní používání.
• Občané vnitřního města i pracující
ve dnech slavností v prostoru záboru
veřejného prostranství se musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy (viz dále)
• více informací a program akce najdete na www.slavnostipetilisteruze.eu
nebo www.ckrumlov.cz/slavnosti
ZÁBOR VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
V letošním roce je vstupné vybíráno
na území vnitřního města na základě
pravomocného rozhodnutí Rady města
Český Krumlov. Jedná se o: ulice Horní, Kostelní, nádvoří Prelatury, Parkán,
Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí
Svornosti, Nové město, Formanská,
Latrán – od Červené Brány, Klášterní
dvůr, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, ulice
Široká včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Linecká –
od Benešova mostu, Městský park.
VSTUPNÉ pro obyvatele
vnitřního města
Osobám s trvalým bydlištěm na území záboru veřejného prostranství budou doručeny volné vstupenky. Jako
podklad pro vydání volných vstupenek
používáme výstup z evidence obyvatel
(pouze jména a adresy) dle trvalého by-

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma
vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov.
Vychází měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 6/2016 vyšlo
28. května 2016, uzávěrka byla 11. května 2016. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český

www.ckrumlov.cz/obcan

dliště. Proto ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky poštou neobdrží.
V případě zájmu se však mohou obrátit
ve dnech od 9. do 16. června na Veroniku Malátovou na tel.: 380 727 367 nebo
380 711 775 nebo osobně každý všední
den od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři
divadla. Tuto vstupenku je nutno nosit
v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

VSTUPNÉ DO MĚSTA
pro obyvatele
Obyvatelům Českého Krumlova
poskytujeme zvýhodněnou vstupenku
na celé slavnosti za 100 Kč. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji
viz kontakty níže, a to do pátku 17. června do 14 hodin. Při koupi vstupenek
musíte věrohodně prokázat trvalé bydliště v Českém Krumlově. Maximální
počet vydaných vstupenek je 5 ks. Tuto
vstupenku je nutné nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.
Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!
VSTUPNÉ pro podnikatele
a jejich zaměstnance
s provozovnou v centru
města
Pro provozovny na území tohoto
záboru, jsme připravili opět volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance,
kteří budou ve dnech slavností v zaměstnání. Tuto vstupenku je nutné nosit v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno
vstupné na akci. Vstupenky si můžete
vyzvednout od 9. do 16. června v kanceláři divadla. Vzhledem k nutnosti
průkazné evidence požadujeme potvrzený jmenný seznam zaměstnanců, kteří
jsou v pracovněprávním vztahu a budou
ve dnech slavností v zaměstnání. Vzhledem k zneužívání tohoto systému byla
pravidla vydávání volných vstupenek
zpřísněna, děkujeme vám za pochopení
a spolupráci. Pro usnadnění jsme pro vás
vytvořili formulář, který použijte. Tento
formulář vám bude dodán do poštovních schránek, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři divadla, případně
vám jej zašleme v elektronické podobě.
Telefonické dotazy u paní Veroniky Malátové na tel.: 380 727 367 nebo u Věry
Cábové na tel.: 380 727 365.

Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČ 245836. Příští vydání 2. července 2016 s uzávěrkou
15. června 2016.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků
externích autorů. V Novinách města Český Krumlov

VSTUPNÉ pro návštěvníky
kce, ubytované ve městě
a organizované skupiny
Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historickém centru města, jsou
povinni uhradit vstupné. Prosíme vás,
abyste své obchodní partnery a klienty upozornili na fakt, že v pátek 17.
a v sobotu 18. června 2016 bude vstup
do města možný pouze s platnou vstupenkou, abychom společně předešli případným nedorozuměním. Děkujeme!
• Jednodenní vstupné: pátek – dospělí
100 Kč (4 EUR), Sobota – dospělí –
200 Kč (8 EUR)
• Dvoudenní vstupné (permanentní vstupenka): dospělí – 200 Kč (8
EUR), studenti – 100 Kč (4 EUR),
pro držitele ISIC, ITIC karet, děti
do 15 let – 50 Kč (2 EUR)
• Organizované skupiny, hromadné
objednávky – 150 Kč (6 EUR) – pro
skupiny nad 10 osob na základě písemné objednávky
• Vstup zdarma: děti do 10 let, návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance), držitelé ZTP
Již nyní můžete vstupenky objednávat. Vstupenky vám rádi zašleme na dobírku nebo připravíme k osobnímu
vyzvednutí. Objednávky můžete zasílat
elektronicky na vstupenky@divadlock.
cz. Více informací vám rádi poskytneme
telefonicky; Veronika Malátová na tel.:
380 727 367 nebo Věra Cábová na
tel.: 380 727 365.

POJIŠTĚNÍ AKCE
Vzhledem k velké návštěvnosti mají
pořadatelé akce sjednáno úrazové
pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím neprodleně kontaktujte
ředitele Městského divadla Český
Krumlov na tel. 602 331 162 nebo
e-mailem: info@divadlock.cz.
PARKOVÁNÍ
A VJEZD DO MĚSTA
Město bude uzavřeno pro vjezd
motorových vozidel v pátek 17. června
od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 18. června bude město uzavřeno
pro vjezd motorových vozidel od 8.00
do 1.00 hodin, zásobování bude mož-

nejsou uvedeny akademické tituly.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová,
telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Graﬁcká příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Vladana Bílková, Miroslav Máče, Jan Míka,

né nejpozději do 9.00 hodin. Hlavní
historický průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 19. června
bude omezen průjezd městem od 10.00
do 16.00 hodin a náměstí bude pro dopravu uzavřeno do 20.00 hodin. V nejnutnějších případech kontaktujte
naše informační středisko na telelefonu: 380 727 369.

HUDEBNÍ PRODUKCE
V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv
hudební produkcí ve vašem zařízení, žádáme vás o respektování programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním
produkcím v exteriérech, které negativně
ovlivňují probíhající produkce v rámci
hlavního programu a dodržovali platné
vyhlášky města. Budeme velice rádi, budete-li své záměry konzultovat s námi,
abychom si dohodli konkrétní podmínky
a časy ke spokojenosti naší i vaší.
SLAVNOSTNÍ
OHŇOSTROJ
Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 18. června
od 24.00 hodin. Více jak patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních
zámeckých teras a za objektem zámku
z prostoru u Chvalšinského potoka.
INFOSERVIS
VE DNECH SLAVNOSTÍ
V případě problémů či dotazů se můžete kdykoli obrátit na informační servis
slavností na tel.: 380 727 369. Do pátku
17. června a opět po skončení slavností
můžete info získat na tel.: 380 711 775.
PŘEDPRODEJ
INFOCENTRUM Č. KRUMLOV
nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov;
tel.: 380 704 621, fax: 380 704 619,
e-mail info@ckrumlov.cz
ZÁMECKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
Zámek 57 – 1. nádv., 381 01 Č. Krumlov;
tel.: 380 725 110, 380 725 119,
e-mail tourist.service@unios.cz
MĚSTSKÉ DIVADLO
ČESKÝ KRUMLOV
Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov,
tel.: 380 711 775, 380 727 367,
e-mail vstupenky@divadlock.cz

Martin Nechvíle, Filip Putschögl, Jan Sládek, Eva Vaněčková, Jan Vozábal.
Foto: Lubor Mrázek, Jiří Šneider, archiv Městské
knihovny v Českém Krumlově
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