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slovo starosty

Velkolepé Slavnosti pětilisté růže

Dalibor Carda

Koncepce prevence
kriminality
Pavel Pípal

Otevírá se před
námi nejpříjemnější část roku, čas
prázdnin,
dovolených a odpočinku. To však neplatí pro stavební práce ve městě,
intenzivně pokračuje rekonstrukce
křižovatky u Porákova mostu, která s sebou přináší i nevyhnutelné
komplikace v podobě zdržení v kolonách.
Je třeba uvést, že se po dlouhé
době podařilo najít společně s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR řešení problému této
křižovatky, který město sužuje několik let. Snahou všech dotčených je
dokončit celou rekonstrukci do poloviny července, nicméně zhotovitel
přislíbil dokončení prací ještě před
stanoveným termínem. Doufám,
že rekonstrukce křižovatky přinese
úlevu v podobě lepší průjezdnosti
městem v porovnání s předchozími
lety.
Slýchávám kritiku, proč přestavba začala tak pozdě, ale z legislativních důvodů spojených s veřejnými
zakázkami nebylo možné zahájit
práce dříve. Nicméně práce začaly
tak, aby v průběhu větší části sezóny již doprava v Českém Krumlově
fungovala i s ohledem na očekávaný
větší nápor z důvodu konání Olympijského parku Rio – Lipno. Tyto
úpravy odlehčí provoz tak, jak požaduje město i široká veřejnost.
Vnímám nepříjemnosti, které řidiči aktuálně zažívají v kolonách,
nicméně tato opatření povedou
ke zlepšení dopravní situace ve městě, která je dlouhodobě velmi složitá
a neutěšená. Děkuji všem za jejich
trpělivost a pochopení.
Věřím, že i přes dopravní komplikace si léto ve městě i mimo něj
užijete, neboť je opět připravena
pestrá nabídka kulturního i sportovního vyžití. Přeji všem příjemné
léto, plné sluníčka, nevšedních zážitků a relaxace.

Městská policie

 Jubilejní třicátý ročník Slavností pětilisté růže pojali pořadatelé velkolepě a rekordní byla i účast, historický festival v Českém Krumlově si přišlo užít přes
28 000 návštěvníků! Čtěte dále na str. 4
FOTO: Lubor Mrázek

Ekonomická komise
posoudí hospodaření města
redakce
 Rada města reagovala
na podnět klubu ODS a na červnovém
zasedání zřídila ekonomickou komisi.
Jakožto poradní orgán se ekonomická
komise bude věnovat vybraným otázkám souvisejícím s problematikou

hospodaření města a jeho organizací,
a to na základě požadavků rady města
či na základě vlastní iniciativy. Jedním
z prvních témat k řešení bude posouzení možností zlepšení rozpočtové situace města a zvýšení objemu finančních prostředků pro nové investice
města.

 Město Český Krumlov
v letošním roce zpracuje novou koncepci
prevence kriminality na léta 2017–2020.
Součástí procesu přípravy je také průzkum veřejného mínění a pocitu bezpečí
obyvatel města. Při realizaci tohoto kroku se pochopitelně neobejdeme bez jejich pomoci. Podobný průzkum proběhl
už několikrát, tentokrát jsme poprvé
použili elektronickou formu dotazníku.
Pokud budete ochotni podělit se o své
zkušenosti a názory a pomoci tak zlepšit
věci, které vás trápí, stáhněte si formulář
dotazníku na stránkách městské policie
na adrese http://www.mpckrumlov.cz/
dok/anketni-list-form.pdf.
Všem, kteří přispějí svou pomocí, děkujeme.

Jednání zastupitelstva
Jednání se koná
ve čtvrtek 25. srpna 2016
od 16.00 hodin
v zasedací místnosti
Městského úřadu v Českém Krumlově,
Kaplická 439, 3. patro

čtěte také...

Třetí nejpřívětivější městský
úřad v kraji má Krumlov
redakce
 V úterý 7. června 2016 se
uskutečnil první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost
služeb nabízených městskými úřady
obcí s rozšířenou působností. Ve Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově předala
náměstkyně ministra vnitra pro řízení
sekce veřejné správy Jana Vildumetzová celkem 45 ocenění. Český Krum-

lov se v krajském hodnocení umístil
na bronzové příčce.
Předávání ocenění předcházelo
hodnocení úřadů obcí s rozšířenou působností formou dotazníkového šetření, do kterého se dobrovolně zapojilo
190 obcí včetně jednotlivých městských
částí Prahy. Ocenění Přívětivý úřad si
odnesly vždy tři nejlepší městské úřady
v rámci krajů a následně v hlavní kategorii tři nejlepší městské úřady v rámci celé
České republiky.
Čtěte dále na str. 2
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Dietní
stravování
ve školách

MĚSTSKÝ ÚŘAD I PROJEKTY I ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Městský úřad v Českém Krumlově
je třetím nejlepším v kraji
redakce

Romana Šolcová

Pokračování ze str. 1

Odbor školství, sportu a mládeže

 Městské úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny
na základě čtyř desítek kritérií, jež byly
rozděleny do třech kategorií – přístupnost úřadu pro občany, transparentnost
úřadu a komunikace s úřadem. Sledoval se tak například počet úředních
hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jako je elektronický objednávkový
systém, nebo zveřejňování dokumentů
na webových stránkách města.
V průběhu vyhodnocování dotazníkového šetření byly identifikovány
i další příklady dobré praxe, které
vyčnívaly nad rámec zjišťovaných kritérií. Z nich byla sestavena a v červnu
vydána publikace dobré praxe, která
může sloužit jako inspirace pro městské, ale i obecní úřady po celé České
republice.

 Od 1. února 2015
vešla v platnost novela vyhlášky
o školním stravování, která sice
umožňuje školním jídelnám připravovat dietní stravu, ale zároveň stanovuje pro realizaci diet nové podmínky. Například jednou z těchto
podmínek je povinnost školní jídelny, která vaří dietní stravu konzultovat podmínky přípravy, potraviny,
jídelníčky atd. s kvalifikovaným terapeutem. Po vydání novely vyhlášky Odbor školství, sportu a mládeže zjišťoval možnosti, jak nadále
vařit diety ve školách v Českém
Krumlově. Podmínky dané novelou by zvýšily nejen nároky kladené
na provozní pracovníky školních
jídelen, ale zejména by vzrostly finanční prostředky potřebné k realizaci dietního stravování. Od 1. září
2015 bylo rozhodnuto, že školní
jídelny dietní stravu nebudou vařit,
jelikož školní jídelny nemají dostatek personálních a materiálních
podmínek k zajištění dietního stravování, ale bude umožněno dětem
a žákům s dietami, aby si do školní
jídelny nosily své obědy, a jídelna
zabezpečí ohřátí jídla tak, aby bylo
vše v souladu s legislativou.
Na žádost rodičů bylo téma dietního stravování znovu otevřeno
na jaře 2016. Město Český Krumlov jakožto zřizovatel základních
a mateřských škol vyšel těmto požadavkům vstříc s tím, že se bude
dietní strava dovážet z Nemocnice
Český Krumlov, a to už od nového
školního roku. Půjde o zkušební
provoz tohoto stravování a po půl
roce se znovu zhodnotí situace.
Město se tak bude finančně podílet
na takto zavedeném principu stravování.
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Český Krumlov
v trojce nejlepších
jihočeských úřadů
Městský úřad v Českém Krumlově se
v rámci Jihočeského kraje umístil na třetí příčce hned za prvními Českými Budějovicemi a druhým Táborem. „Ocenění v soutěži Přívětivý úřad si nesmírně

vážím a považuji je za motivaci k dalším
změnám při jednání s občany a podnikateli. Jsem rád, že se spolu s kolegyněmi
a kolegy na městském úřadu ubíráme
správnou cestou. Třetí místo v kraji
považuji za impulz k ještě většímu úsilí
spravovat instituci, které budou občané

Projekty města
Pavla Čížková
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

 Město Český Krumlov
bylo úspěšné při žádání o granty z Jihočeského kraje. V tomto období probíhá
realizace podpořených projektů, mezi
které patří:

Výměna oken v budově
zázemí městského stadionu
Jihočeský kraj podpoří dotací
30 000 Kč výměnu oken v objektu
městského stadionu FK Slavoj. Projekt
přinese nejen zkvalitnění podmínek pro
hráče a protihráče klubu, ale také snížení tepelných ztrát a úspory ve výdajích
za energie.

Krumlováci svým hlasování
podpořili dobrovolnické centrum
ICOS Český Krumlov v nadačním
programu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ společnosti Tesco.
Centrum získalo 30 000 korun
pro rozvoj svých projektů.
FOTO: Petra Nestávalová

Zpracování cyklogenerelu
pro ORP Český Krumlov
Město připravuje zpracování cyklogenerelu pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov, který má za úkol
vyřešit problematiku cyklodopravy podél páteřní linie Vltavské cyklistické cesty v koridoru řeky Vltavy v úseku mezi
obcemi Loučovice a Zlatá Koruna. Celkové náklady projektu činí 650 000 Kč,
Jihočeský kraj přispěl dotací ve výši
300 000 Kč.
Pořízení exteriérových
herních prvků do zahrady
MŠ Plešivec 279,
Český Krumlov
Do školní zahrady Mateřské školy Plešivec I/279, Český Krumlov přibudou
čtyři kusy exteriérových herních prvků,
které umožní rozšířit a zkvalitnit pohybové aktivity dětí. Jihočeský kraj tento
projekt podpořil dotací 30 000 Kč.

a podnikatelé důvěřovat s vědomím,
že se zde jejich záležitostem věnovali
vstřícní úředníci a profesionálové,“ uvedl tajemník městského úřadu v Českém
Krumlově Radim Rouče.
Zástupci oceněných městských úřadů obdrželi trofeje, diplomy a především etiketu Přívětivého úřadu jako potvrzení, že daný úřad poskytuje kvalitní
služby, otevřeně komunikuje a snaží se
vycházet občanům a podnikatelům maximálně vstříc. Smyslem samolepek určených na vchodové dveře úřadu je, aby
veřejnost již při vstupu do budovy úřadu
poznala, jak je úřad hodnocen z hlediska
přívětivosti.
V hlavní kategorii, která oceňuje tři
nejlepší městské úřady za celou republiku, se na 1. místě umístil Liberec, na
2. místě městská část Praha 18 a na
3. místě Žďár nad Sázavou, jejichž znaky
přívětivosti a otevřenosti vůči občanům
byly komplexně na nejvyšší úrovni.

Bezpečnost chodců
na prvním místě
Pavla Čížková
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

 Nadace ČEZ přispěla městu Český Krumlov částkou
120 000 Kč na bezpečnost chodců
a zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. V rámci realizace projektu Oranžový přechod – bezpečnost a ochrana
dětí a mládeže v obci Český Krumlov,
u Sportovní haly bude z poskytnuté
částky zajištěno osvětlení přechodu pro
chodce přes frekventovanou silnici v ulici Chvalšinská. Přechod využívají jak
místní občané, kteří míří do přilehlých
sportovišť, případně do gymnázia, tak
i turisté směřující z parkoviště autobusů
do centra města.

Realizace tohoto projektu probíhá
současně s dalšími stavebními pracemi
v ulici Chvalšinská. Město ze svého rozpočtu přechod pro chodce zrekonstruuje a dále zřídí nový přechod na křižovatce s ul. Fialková.
www.ckrumlov.cz/obcan
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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ I PODZEMNÍ KONTEJNERY

Projekt nového autobusového nádraží
dostává finální podobu
Miroslav Reitinger
ČKRF, spol. s r.o.

 Projekt autobusového
nádraží v Českém Krumlově byl po neúspěšných hledáních privátních investorů svěřen k přípravě a realizaci Českokrumlovskému rozvojovému fondu,
spol. s r.o. (2014). Příprava je od samého počátku vedena s maximální snahou
využít dotačních programů, které už
v roce 2015 v úvodních informacích
naznačovaly možnost spolufinancování
projektu tohoto typu z evropských dotačních programů. Konkrétně se jedná
o Integrovaný regionální operační program (IROP), který je mimo jiné zaměřen na podporu výstavby dopravních
terminálů.
Výzva k podání žádosti, která již
přesně definovala, jak mají být projekty koncipovány, byla zveřejněna
v březnu 2016. Od té doby probíhají

velmi intenzivní práce na zpřesňování
projektové přípravy, zpracování studie
proveditelnosti a žádosti o poskytnutí
dotace, pro kterou je stanoven termín
2. září 2016.
V uplynulém období byl finalizován
detailní stavební program pro řešení
celého dopravního terminálu tak, aby
maximálně vyhovoval jak potřebám Č.
Krumlova, ale také stanoveným dotačním podmínkám. Dále byla zpracována
detailní studie komplexního řešení terminálu a všechny zásadní výstupy byly
zapracovány do projektu změny územního rozhodnutí, který byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a je
v procesu povolování. Na části projektu
týkajícího se dopravních staveb (chodníky, vozovky, zastávky a parkoviště) nástupišť a související drobné architektury
a technologií se zpracovává projekt pro
stavební povolení, který je rovněž povinnou přílohou k žádosti.

Stavební řešení obslužného objektu
bude v dalších stupních přípravy řešeno
samostatně a s ohledem na stanovené
dotační podmínky nebude zahrnuto
do dotace. Bude financováno z vlastních
zdrojů ČKRF, popř. v kombinaci s úvěrem.
Finální podoba celého projektu by
měla přinést zásadní změnu jak z hlediska struktury dosavadních služeb,
tak i z hlediska jejich kvality. Autobusové nádraží by se mělo proměnit
v moderní dopravní terminál, tzn.
místo, v kterém na sebe navazuje více
druhů přepravy osob: individuální
(osobní automobily, kola, motocykly,
taxi) a hromadná (autobusy, cyklobusy, minibusy,…).
Zveřejněná výzva IROP a na ni navazující Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce značně určují směr a strukturu projektu. Z dosavadních variant se
jeví nejvýhodnější následující:

• nová stání autobusů s krytými nástupišti v celkovém počtu 13, dále
2 krytá výstupní stání
• nové pozemní parkoviště pro 120 stání osobních automobilů (sloužící
i v režimu P+R)
• plochy pro rychlé nastoupení a vystoupení cestujících přijíždějících
osobními auty (K+R)
• plochy pro úschovu jízdních kol
a jednostopých vozidel (B+R)
• plochy pro stání taxislužeb a shuttlů
Červenec a srpen 2016 budou věnovány intenzivním přípravám žádosti
o dotaci. Předpokládá se, že informace
o tom, jestli projekt uspěl, bude známa
ještě do konce roku 2016. Podle tohoto
výsledku se pak zpřesní harmonogram
prací a rozsah jednotlivých fází projektu.
V každém případě se však počítá
se zahájením realizační fáze projektu
na jaře 2017.

Podzemní kontejnery na odpad v historickém centru
Mezi problematické oblasti
v infrastruktuře města patří
i odpadové hospodářství.
Vzhledem k množství
podnikatelských subjektů
s výraznou produkcí odpadu
v historické části města si právě
v této lokalitě situace zaslouží
zvýšenou pozornost.

Vlasta Horáková

Kontejnery v Rapotíně, takové budou u Domu dětí a mládeže.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Druhým stanovištěm podzemních
kontejnerů pak bude prostor před
pivovarem Eggenberg. Pivovarská
ulice se nachází v městské památkové
rezervaci a realizace poměrně robustních částí kontejnerů nad povrchem
terénu (tak jako v případě u DDM)
je v tomto prostoru neakceptovatelná.
Byla zvolena maximální možná velikost vhozových šachet, kterou umožňují příslušné bezpečnostní normy
(cca 60 x 60 cm). Uvědomujeme si, že
dojde k jistému snížení uživatelského
komfortu ve srovnání se současnými
typy nádob, resp. jejich vhozovými otvory. Věříme však, že i přes tento nedostatek bude změna přijata a všichni
ocení odstranění velkého množství
nevzhledných zapáchajících kontejnerů v blízkosti vchodu do Klášterního dvora.

S ohledem na výše uvedené a na dlouhodobě neudržitelný stav provizorního
stanoviště pod mostem u Domu dětí
a mládeže (dále DDM)) aktuálně probíhá v tomto místě výstavba nových podzemních kontejnerů na odpad. Nově
bude stanoviště umístěno na pravé straně při vjezdu na Parkoviště P3 – Městský park (u DDM). Město zvolilo takový druh nádob, který umožní vkládání
odpadu v pytlích (tzn. ve stavu, v jakém
je odpad odvážen z jednotlivých provozoven či domácností). Vhozový otvor
je obdobný jako u běžně užívaných
popelnic. Pochopitelně je nutné odpad,
především v případě kartonových obalů,
objemově minimalizovat, tj. rozložit tak,
aby ho bylo možné vložit do příslušného kontejneru.
www.ckrumlov.cz/obcan

FOTO: Dalibor Carda

Mezi výhody nového druhu nádob
naopak patří zvýšení estetického standardu veřejných prostranství, snížení nároku na zábor veřejných ploch, významné snížení zápachu v okolí kontejnerů,
omezení hlučnosti při odkládání odpadů
ze skla a v neposlední řadě znemožnění
další manipulace s odpadem (obvyklé
především ze strany sociálně slabých
spoluobčanů, kteří okolí nádob výrazně
znečišťují a dochází pak k dalšímu roznášení odpadu do okolí díky větru či zvěři).

Nevzhledné kontejnery budou brzy
FOTO: Vlasta Horáková
minulostí.

V obou případech dojde k výraznému navýšení kapacity nádob na jednotlivé druhy odpadu a doufáme, že
uživatelé budou nejen odpad třídit, ale
i objemově minimalizovat a ukládat
do příslušných nádob (papír, plast +
nápojový karton, sklo a směsný odpad).
Výstavba bude dokončena do poloviny července 2016. Na valnou část
turistické sezóny již tedy budou nová
stanoviště nádob k dispozici a věříme,
že praxe potvrdí zkušenosti jiných měst
v rámci republiky, že i přes zmenšení
velikosti vhozových otvorů nedojde
ke zhoršení čistoty v okolí stanovišť
kontejnerů.
Jsme si vědomi, že změny typu odkládacích nádob, a v případě Pivovarské
ulice i jejich přesun, si vyžádají u všech
původců odpadu v daných lokalitách,
zejména z řad podnikatelských subjektů
i určité změny v dosavadním zaběhnutém způsobu nakládání s nimi. Proto si
dovolujeme všechny občany a podnikatele, kterých se změny dotknou, požádat
o jejich přijetí a spolupráci. Věříme, že
těch, kteří budou (i přes volnou kapacitu kontejnerů) odpad odkládat vedle
nádob, bude minimum, nicméně si dovolujeme informovat, že obě stanoviště
budou vybavena dohlížecím kamerovým systémem.
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Třicátý ročník Slavností pětilisté růže
přilákal rekordní počet návštěvníků
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

 Na letošní jubilejní ročník Slavnosti pětilisté růže zavítalo přes
28.000 návštěvníků. „Jde tedy o historicky nejvyšší návštěvnost akce, což je velmi
potěšující. Počet návštěvníků byl znatelný především v čase hlavních průvodů,
ale díky dvěma na sebe navazujícím
průvodům po dvou trasách byl počet
příchozích lépe rozprostřen po celém
městě,“ uvedl Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov.
Ani dopravní komplikace ve městě
způsobená úpravou strategické křižovatky u kina Luna neodradila tisíce lidí
přijet si užít do Českého Krumlova tradiční středověkou slavnost. V největší
špičce řídila provoz dopravní policie,
což podstatně pomohlo při odbavování
vozidel mířících do města a ven z něj.
„Naši účinkující využili alternativních
tras a dorazili včas. Těch několik, kteří
měli zpoždění, většinou uvízlo v jiné
koloně na území republiky,“ doplnil Jan
Vozábal.
Ústředním tématem pro letošek
byl výběr toho nejlepšího, co slavnosti ve své historii představily. Městem
prošlo v průběhu tří dnů celkem šest
průvodů, a to průvod rychtářský, který
slavnosti zahájil, dále pak slavnostní
historický průvod rozdělený do dvou
částí, které se spojily na náměstí Svornosti v rámci ceremonie, dva noční
průvody s loučemi a průvod zakončující
slavnosti. Návštěvníci mohli obdivovat
zejména nádherné kostýmy a účesy.
V letošním roce bylo k vidění mnoho
různých oděvních stylů i jejich vývojo-

Noční rytířský turnaj.

vých mezifází, a to od gotických modelů, přes období renesance, baroka a rokoka až po empír a devatenácté století
zastoupené elegancí turnýry. Největší
část kostýmní výpravy tvořili filmové
kostýmy z Fundu kostýmů Barrandov,
dále pak z fundu kostýmů Městského
divadla Český Krumlov, nicméně nyní
již nezanedbatelnou část tvoří kostýmy,
které si pravidelní účastníci historického průvodu a účinkující pořídili nebo
zhotovili sami. Nicméně k tomu, aby
historické postavy působily dostatečně
opravdově, je nutné i umu kadeřnic a vizážistek. V letošním roce se na přípravě
sobotního hlavního průvodu podílelo
více než deset kadeřnic a vizážistek.
„Část z nich nejsou profesionální kadeřnice, ale amatérky z řad pravidelných
účastnic slavností. Před slavnostmi bylo
nutné načesat a upravit více než stovku
paruk a příčesů a samotné česání probíhalo v sobotu od šesti hodin ráno až
do odchodu průvodu,“ zmínil Jan Vozábal. Celkem rukama kadeřnic a vizá-

FOTO: Lubor Mrázek

žistek prošlo více než 150 žen a mužů.
V historických průvodech v letošním
roce prošlo nejméně sedm set kostýmovaných účastníků slavností a sobotního
hlavního průvodu se pak zúčastnilo více
než 630 lidí, 15 koní a několik psů.
Na deseti scénách po celém městě
vystoupilo celkem osmdesát souborů,
z toho téměř jedna třetina krumlovských, které představily na dvě stě programů. Návštěvníci si mohli ze slavností
odnést vzpomínkové suvenýry, jejichž
edici k významnému výročí organizátoři vydali. A ani letos nechyběl noční
rytířský turnaj dělení růží v Pivovarské
zahradě nebo divadelní představení živých šachů na Otáčivém hledišti.
Nově se do programu zapojily revitalizované kláštery, kde historický program probíhal na dvou scénách a kláštery tak zněla dobová duchovní i světská
hudba, řinčení zbraní a hlavně uznalý
potlesk i smích diváků doprovázející
vystoupení kejklířů, herců, tanečníků
i dalších účinkujících. „V uličce spojující

klášterní dvůr s hlavní ulicí rozbalili své
stánky řemeslníci, pod jejichž vedením
si návštěvníci slavností vyráběli mýdla,
kožené a kované doplňky, ozdoby z korálků a drátků, zdobili perníkové pětilisté růže, vyzkoušeli si výrobu keramiky, vinutých perel a podmalby na skle.
Jednoznačným hitem klášterního dvora
se stala hromada slámy, kterou si k povalování i hře užívali jak dospělí, tak děti,“
uvedla manažerka klášterů Kateřina
Slavíková. Část návštěvníků slavností
využila možnosti navštívit jednotlivé
expozice, kde prostory ambitu bývalého
minoritského kláštera a klášterních zahrad tvořily ostrůvek klidu a odpočinku
uprostřed bohatého programu. U dětí
pak zvítězila v bývalém klášteře klarisek interaktivní expozice lidského umu
a dovedností s dobovými místnostmi,
bylinkovou dílnou, skriptoriem a hlavně
hernou s hračkami a loutkovým divadélkem.
Velkolepou podívanou na slavnostní ohňostroj – netradičně v barokní
podobě v propojení se závěrečným
ohňostrojem na jižních zámeckých terasách připravili českokrumlovští ohňostrůjci Zdeněk Štěpánek a Jiří Honc.
„Nad krumlovským ohňostrojem jsem
opravdu užasl, musím přiznat, že zážitek
z něj byl pro mě srovnatelný s novoročním ohňostrojem v Sydney,“ uvedl divák Viktor Svoboda, který na slavnosti
do Krumlova přijíždí pravidelně.
Více informací k programu, historii
slavností, fotogalerii a videogalerii, termínům slavností v dalších letech a další informace naleznete na oficiálních
stránkách akce www.slavnostipetilisteruze.eu.

Zažijte Krumlov jinak podruhé!
Bára Hudečková
 Letošní sousedská slavnost
Zažít Krumlov jinak proběhne v sobotu
17. září 2016 v Masné ulici.
Naší snahou je obohatit krumlovský
kulturní a společenský život, oživit veřejný prostor a zároveň rozvinout sousedské vztahy, lépe se navzájem poznat
a společně strávit příjemný den na místě, kudy obvykle jen procházíme.
Během dne bude v Masné rozmanitý program, na kterém se může podílet
kdokoli. Můžete naložit hermelín, napéct koláče, zahrát na ukulele, přečíst kus

své oblíbené knížky, sdílet cestovatelské
zážitky, připravit tvořivý workshop –
zkrátka podělit se s ostatními o něco, co
máte rádi nebo v čem jste dobří. Možností, jak se zapojit, je spousta, nebojte
se přijít s vlastním nápadem! Samozřejmě se ale můžete přijít jenom podívat
a užít si den.
Pokud se budete chtít zapojit, kontaktujte Báru Hudečkovou a Martinu Bodlákovou (zazitkrumlov@gmail.com).
Můžete se s námi podělit i o vaše tipy
a nápady. Těšíme se na spolupráci!
Aktuální info na www.facebook.com/
zazitkrumlovjinak.
www.ckrumlov.cz/obcan

KLÁŠTERY I INZERCE

2016 červenec–srpen

5

Bývalý altán (kuželna) v minoritské zahradě
Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

 Bývalý altán
v minoritské zahradě je
dnes jediná zděná stavba
v bývalé minoritské klášterní zahradě. Tento přízemní obdélný
objekt s mansardovou střechou je umístěn proti hlavnímu vstupu do zahrady
u středověké ohradní zdi.
Hlavní průčelí je rozčleněno třemi
otvory zklenutými segmentovými záklenky do zděných pilířů, obě boční
průčelí mají jeden otvor se segmentovým záklenkem. Fasády mají poměrně
bohaté omítkově členění, vedle výrazně plastické korunní římsy se zde
uplatňují okenní šambrány vystupující
z říms v patách záklenků s vrcholovými
klenáky, negativní a pozitivní omítková
zrcadla. Jižní strohé nečleněné průčelí
na druhé straně ohradní zdi do pivovarské uličky bylo vyzdobeno malou
výklenkovou kapličkou. Vnitřní nečleněný prostor je zaklenut dřevěnou valenou klenbou. Všechna okna a dveře

www.ckrumlov.cz/obcan

Plánek altánu.

mají žaluziové výplně s původním kováním.
Altán postavený v roce 1758 lze
ztotožnit s plánem stavitele Josefa Fortiniho, který byl např. také autorem

návrhu přestavby Bellarie ve zdejší
zámecké zahradě. Přes daleko větší
rozměry se Bellarie zřejmě stala i dílčím inspiračním zdrojem pro altán, využívaný pro posezení, odpočinek i pro

hraní kuželek. Na západní straně totiž
přiléhal k altánu dlouhý úzký dřevěný
přístavek kryté kuželkové dráhy, který
se sice nedochoval, ale o jeho existenci
dosud svědčí fragmenty příčných zděných konstrukcí, vystupujících z obvodového zdiva. Do nedávné doby se
v dlažbě altánu uplatňovala kamenná
deska s mělkými výžlabky pro devět
kuželek.
Je až překvapivé, že na konci
18. století již minorité pronajímali zahradu českokrumlovským měšťanům.
Po zazdění otevřené západní stěny altán
sloužil jako zahradní domek. Podle neověřených zpráv byl tento objekt také
dočasně využíván i jako prasečí chlívek.
V průběhu 20. století altán dále chátral
až do tristního stavu před dvaceti lety,
kdy byla zcela dožilá střecha překryta
igelitovou fólií. Objekt už sloužil jen
jako útočiště zatoulaných koček, o které
pečoval pan Božoň senior. V roce 2015
byl altán jako součást celkové revitalizace klášterů uveden do původního stavu
a slouží jako zázemí pro občasné kulturní akce v klášterní zahradě.
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VÝSTAVA, KNIHOVNA I DIVADLO I SOUTĚŽ

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!

Výstava "České korunovační klenoty
na dosah" zavítá do Českého Krumlova

Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na letní měsíce červenec a srpen
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.
Kamarádi: časopis

Periodikum je určeno pro děti, které pocházejí z jazykově smíšených
rodin, národnostních menšin nebo
učící se a komunikující vedle češtiny
také v dalším jazyce. Je i pro ty, které
zajímá, jak funguje naše společnost,
která je promíchaná z různých kultur a jazyků.
Fosse, Jon: Na sklonku dne

Závěrečný díl volné trilogie oceněné v roce 2015 cenou Severské
rady za literaturu. (Předchozí díly
Mámení a Sny Olavovy). Baladický nadčasový příběh o lásce a zločinu.

FOTO: archiv výstavy

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“.
Český Krumlov se stane první zastávkou putovní výstavy v jižních Čechách.

Kromě samotných mistrovských replik
klenotů mohou návštěvníci zhlédnout
mnoho dalších tematických exponátů
připomínajících období vlády Karla IV.:
kopie středověkých zbraní, volné repliky
oděvů a obuvi nebo oblíbené velkoprostorové 3D modely. Expozici doplní
zajímavosti a perličky z mnohasetleté
historie českých korunovačních klenotů
opředené různými legendami.

1Ƥ&%1-"5/10%;*.

Rezzori, Gregor:
Paměti antisemity

Autobiografický román v pěti povídkách. Přibližuje svět habsburské
monarchie počátku 20. století nejen
v rodné Bukovině, nýbrž i v Bukurešti a ve Vídni, viděný očima dospívajícího chlapce.
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Zikmund, Petr:
Já, Mattoni
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 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: „Co je to portepee?“

%*7"%-06/(&-513")"

Správné odpovědi zasílejte na noviny@
mu.ckrumlov.cz do 20. července 2016.
Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno
a adresu. Ze zaslaných správných odpovědí budou vylosováni 2 výherci, každý
obdrží 2 karty. Český Krumlov Card
do soutěže věnovala vyjmenovaná muzea. Děkujeme!
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Soutěž CK Card

%&/¶,1"7-"+

"(&/563")"3-&,Å/1SBIB

5FSNÓO
WKFEOÈOÓ

Více informací o projektu České
kornovační klenoty na dosah naleznete
na www.ceskekorunovacniklenoty.cz.
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Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších
českých a evropských zlatníků, legenda
mezi šperkaři, Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu
Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II.
nebo repliku císařské koruny Svaté říše
římské. Na mnohasethodinové realizaci
zlatnických prací se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři, manželé Cepkovi.
Výstava "České korunovační klenoty
na dosah" se koná ve spolupráci s městem Český Krumlov, které se tímto rozhodlo občanům a návštěvníkům města
současně představit výjimečné prostory
v objektu bývalé jezuitské prelatury.
Výstavu mohou zájemci navštívit
denně kromě pondělí a vstup na ni bude
možný přímo od kostela sv. Víta (brána
do nádvoří prelatury) nebo z ulice Horní 155 (Městská knihovna).
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Kniha k připravovanému historickému seriálu České televize
o Heinrichu Mattonim, zakladateli světově proslulé stáčírny minerálních vod.
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Německá policistka řeckého původu popisuje své vlastní zkušenosti
s migranty. Líčí zejména prohlubující se neúctu a narůstající násilí, se
kterým se setkává při policejních
výjezdech.
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Policistka volá o pomoc
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Setkání regionů karate-dó a Turnaj nadějí evropského karate
Roman Kneifl
Shotokan Karate Klub Č. Krumlov

 V sobotu 11. června se tělocvična českokrumlovského gymnázia
zaplnila šedesátkou karatistů z jižních
Čech a spřáteleného regionu Saarland-Pfalz z nejzápadnějšího cípu Německa.
Dopoledne bylo věnováno tréninku zápasových forem a od 14.00 hodin proběhl přátelský turnaj smíšených družstev juniorů a seniorů.
Mezi hosty jsme na turnaji přivítali
místostarostu Českého Krumlova Josefa

Na fotograﬁi soutěžící týmy z jižních Čech a Saarland-Pfalz.

Hermanna a ředitelku Gymnázia Český
Krumlov Hanu Bůžkovou. Hned na za-

FOTO: Roman Kneiﬂ

čátku viděli pěkné zápasy v sestavách
kata i velmi dramatické boje sportov-

ního zápasu kumite. Celkové výsledky
Turnaje nadějí, který byl podpořen
Jihočeským krajem a městem Český
Krumlov, byly:
1. Saarland-Pfalz
2. Jižní Čechy A
3. Jižní Čechy B
Děkuji všem účastníkům a členům
pořádajícího Shotokan Karate Klubu
Český Krumlov za podařenou akci.
Taktéž i sponzorům a všem podporovatelům českokrumlovského karate JKA.
Další informace o našich aktivitách
najdete na www.ckkarate.cz.

Fronius Česká republika
posouvá hranice nemožného
Markéta Búřilová
Fronius Česká republika, s.r.o.

V roce 1945 stál Günter Fronius
u zrodu úspěšné historie v rakouském
Pettenbachu. Se zhruba 3 300 zaměstnanci dnes firma Fronius působí po celém světě a v současné době je držitelem
vice než 900 udělených patentů. Firma
má tři divize a jednu společnou vášeň
– posouvat hranice nemožného. Základem firemní strategie je zodpovědné
využití našich zdrojů.
V České republice firma působí
od roku 1991. O rok později byl otevřen
výrobní závod v Českém Krumlově,
kde se také nachází sídlo firmy. Továrna
v Českém Krumlově má za sebou tedy
více než 24 let úspěšné historie. V roce
2007 se stala kompetenčním místem
výroby transformátorů pro celý koncern
Fronius. Po celé republice funguje devět
poboček s obchodním centrem v Praze
pro všechny tři obory činností: svařovací techniku, solární zařízení a nabíjecí
systémy. Fronius je partnerem pro veškerá kovoobráběcí odvětví s vysokými
nároky na kvalitu, jako je například auto-

mobilový nebo lodní průmysl. Filozofie
společnosti vychází ze základních prvků
jako kompetentní poradenství, nabídka
individuálních řešení a osobní prodej.
Divize Perfect Welding vyvíjí produkty a kompletní systémy, ruční i automatizované, na trhu svařovací techniky.
Jako cíl má vytyčeno rozluštění „DNA
oblouku“. Výzvou divize Solar Energy
je 100% energie z obnovitelných zdrojů
a dosažení energetické nezávislosti. Se
službami, investory a úložnými systémy
se řadí k vedoucím prodejcům v oblasti
fotovoltaiky. Divize Perfect Charging
nabízí nabíjecí akumulátory s vysokou
spolehlivostí. Celkem pracuje pro Fronius v České republice přes tři stovky
zaměstnanců se společnou vášní: posouvat hranice.
Kontaktní adresa
výrobního závodu:
Fronius Česká republika s.r.o.
Tovární 170
381 01 ČESKÝ KRUMLOV
Tel.: +420 / 380 705 111
Fax: +420 / 380 711 284
sales.czechrepublic@fronius.com

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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Cenu města získal první porevoluční
starosta Jan Vondrouš
Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

 O udělení Ceny města Český
Krumlov za rok 2015 rozhodli zastupitelé města na svém dubnovém zasedání.
Ocenění získal Jan Vondrouš za klíčový podíl na směřování a rozvoji města
po roce 1989 v roli prvního polistopadového starosty a za mimořádný osobní
podíl na vzniku a realizaci nejvýznamnějšího novodobého projektu města –
obnovy a znovuoživení komplexu českokrumlovských klášterů.
„Vážím si jeho odvahy, se kterou se
po listopadu 1989 společně se zastupiteli pustil do správy města. Ačkoli byl
tehdy nováčkem v oblasti správy města

a nakládání s majetkem, položil pevné
základy pro další rozvoj a budoucnost
Českého Krumlova. Cením si jeho
moudrých rozhodnutí,“ sdělil starosta

Dalibor Carda při slavnostním předávání ocenění, které se uskutečnilo 9. června 2016 v Synagoze Český Krumlov.
Slavnostní večer zpestřil koncert vo-

kálního kvartetu Yellow Sisters, který
byl věnován pracovníkům pomáhajících
profesí jako poděkování za jejich obětavou práci a odbornou péči.
„Pracovní pozice pracovníků pomáhajících profesí představují náročné
povolání, které si také plně zaslouží
své "ocenění". Bez jejich odborné pomoci a péče, profesionálního přístupu
a dlouholetých zkušeností by byl život
ve městě morálně chudší a pro mnohé
složitější. Proto jsme se rozhodli na večerní koncert pozvat právě zaměstnance organizací, které ve zmíněné oblasti
na Českokrumlovsku působí a jménem
města Český Krumlov jim tímto vyjádřit uznání,“ doplnil místostarosta Josef
Hermann.

„Moje jméno zůstalo v děrných štítkách“ – rozhovor s Janem Vondroušem
Co pro vás ocenění znamená?

Samozřejmě si jej velmi vážím, je to
ocenění dlouhodobější práce, kterou
jsem pro město vykonal, nicméně to
ocenění patří mnoha lidem, chápu ho
jako kolektivní záležitost. Patří i mým
rodičům, bez kterých bych tu nebyl, mojí
manželce, která se starala o rodinu, když
já jsem pracoval s nasazením pro město,
a pak jsem měl celou řadu výborných
spolupracovníků. Myslím si, že jsme měli
štěstí v tom, že se tu sešla městská rada
a zastupitelstvo hned po prvních demokratických volbách v roce 1990. Pracovalo se bez postranních úmyslů s plným
nasazením a naštěstí se tam sešli lidé, kteří o městě něco věděli a měli potřebnou
odbornost. Byla to parta dobrých spolupracovníků, o které jsem se mohl opřít.
Jakým způsobem
jste se dostal do politiky?

Já jsem byl poměrně velký kritik
předchozího režimu a najednou přišla
společenská změna, na které jsem se
v Českém Krumlově také podílel. Byl
jsem součástí Občanského fóra od jeho
vzniku, kde byl i vynálezce Arnošt Bednář, který měl kapesního předchůdce
počítače, což byly děrné štítky, do kterých píchal jehlou. Na štítkách měl vepsaná kritéria pro toho, kdo by měl být
starostou a z těch spousty jmen jsem
mu nakonec zůstal já. Tímto nezvyklým způsobem výběru jsem nakonec
byl osloven Občanským fórem, a ačkoli
jsem měl v té době dobré zaměstnání
v bance, nemohl jsem říct ne. Celou
dobu jsem kritizoval a najednou jsem

dostal šanci ukázat, jak si představuji
fungování města, a tu jsem nechtěl propásnout.
Jaké byly vaše plány
a vize s Krumlovem,
když jste stal starostou?

Lidé si teď už málo pamatují, jak vypadal Krumlov v roce 1989. Krok byl
proto jednoznačný, postarat se o historické jádro, které bylo z 80 % ve zdevastovaném stavu. Z logiky věci bylo jasné,
že vnitřní město bylo motorem, který
se musí rozběhnout, aby fungovalo i to
ostatní. Krumlov nebyl a není průmyslovým městem, i z důvodu dopravního
spojení, a dokonce si myslím, že by to
byla i škoda, kdybychom město obestavili fabrikami. Zemědělství se tu po revoluci prakticky rozpadlo, takže kde
by ti lidé pracovali? V úřadech, ve školách? Cestovní ruch byl tak nelogičtější
volbou a k němu je potřeba historické
jádro.
Kruh se uzavřel,
v roce 1994 jste Cenu města
vymyslel a nyní jste
ji sám obdržel...

Připadalo mi logické, že sociální,
školská, ekologická, sportovní, kulturní
oblast bude potřebovat podporu. V nadacích začali dobře a kvalitně pracovat
dobrovolníci, kteří si zasloužili i morální
ocenění, nejen finanční. Autorem ceny
je Tomáš Baran, který ztvárnění pojal
jako krumlovskou kostku dlažby s kapkou rosy, což vydrželo dodnes, a to mi
přijde docela hezké.

S jakými pocity
jste opouštěl politiku?

Nejhorší je, když do procesu spolupráce, potažmo do politiky, přijde
někdo, kdo své vlastní úmysly, touhy
a ambice schovává za obecní principy
a zájmy. A to je problém. Mně se tady
bohužel takoví lidé vyskytli a znepříjemnili mi závěr mého starostování. Konec byl tak pro mne neradostný, odešel
jsem unavený a otrávený.
Kráčí Krumlov
správným směrem?

Mám dojem, že je těžké kráčet jiným směrem. Je třeba zmínit, jaké jsou
světové trendy – všude podobné, tím
nechci však říct, že jsou dobré. Budeme si stěžovat, že tu máme spoustu Asiatů, kteří sem přijedou na tři
hodiny, ale jak zabezpečíme to, aby

sem nejezdili v takovém množství?
Jak Krumlov schováme před tímto
náporem? To je téměř nemyslitelné,
ačkoli existují regulační možnosti jako
omezení příjezdů autobusů apod. Pokud tato invaze bude pokračovat, tak
se domnívám, že by Krumlov mohl
mít vážný problém, neboť i město má
své limity. Naopak nevidím problém
v kulturním vyžití, je až neuvěřitelné,
jakou má Krumlov kulturní nabídku,
a stejně dobře je na tom i s možnostmi
sportovních aktivit.

Poslední otázka:
Jste spokojený?
Já ano. Rozjeďte se v Čechách někam
do patnáctitisícového města, v sobotu
po poledni tam není živáčka, v rohu náměstí se krčí jedna pizzerie a to je přeci
nehorázná nuda.

Vivat
festival!
Hudebnì-obrazová fantazie
k 25. výroèí MHF Èeský Krumlov
15/7 21:30
Zámecké terasy (hledištì na ostrovì)
Vstup zdarmaÑ
Energii projektu Vivat Festival! pøinesla energetická skupina E.ON
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