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slovo místostarosty

Krumlovské svatební veselí

Josef
Hermann
Cestovní ruch sehrál
po roce 1990 hlavní
roli při obnově a rozvoji Českého Krumlova. Byl a je hlavním hospodářským
odvětvím města. Přinesl velké množství
podnikatelských a investičních příležitostí a ruku v ruce s tím i pracovních
míst. Jen díky cestovnímu ruchu mohlo
dojít k opravě unikátního historického centra, které se po pádu socialismu
nacházelo až na výjimky v žalostném,
doslova v havarijním stavu. Rovněž
tak k obnově téměř všech nemovitostí
v soukromém vlastnictví na území města. Zvelebení celkového obrazu města je
zcela zřejmé.
Jak to tak ale bývá, každá věc má
svou odvrácenou stranu. Cestovní ruch
s sebou přináší i řadu negativ a problémů. Nejinak je tomu i v Českém
Krumlově, který se stal jedním nejnavštěvovanějších míst v zemi. Dopravní
zácpy a přestupky, smog, hluk, přeplněné ulice lidmi v centru, přeplněné
kontejnery a odpadkové koše, nabídka
zboží a služeb orientovaná na turisty.
K tomu postupné vylidňování centra,
transformace objektů k trvalému bydlení na penziony. Důsledkem tohoto
neúplného výčtu odvrácené strany dnes
již velice intenzivního cestovního ruchu
je pak negativní postoj nemalého počtu
obyvatel k němu, zvláště pak těch, které
turismus „neživí“.
Po čtvrtstoletí novodobé historie
města jsme se rozhodli v tomto volebním
období zpracovat několik zásadních
koncepčních dokumentů, které by měly
dát dalšímu rozvoji města jasný směr.
Prvním dokumentem, který schválilo
zastupitelstvo města na konci minulého
roku je strategický plán, nyní vrcholí
práce na komplexní dopravní koncepci
města a zcela čerstvým dokumentem je
Strategie cestovního ruchu. Ta vznikla ve spolupráci a spolufinancování
ČKRF, města, místního Sdružení cestovního ruchu ČK a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Externím konzultantem a zpracovatelem byla firma
Čtěte dále na str. 3
KPMG.

Českokrumlovský
městský úřad je
jedničkou v kraji
Ú Městský úřad Český Krumlov
byl v polovině května vyhodnocen jako
nejpřívětivější úřad v Jihočeském kraji.
„Po krásném třetím místě v roce 2016
je letošní vítězství poctou a především
závazkem, abychom vysokou kvalitu služeb nejenom udrželi, ale i dále zlepšovali,“ uvádí k ocenění tajemník městského
úřadu Radim Rouče. Na druhém místě
se umístil Jindřichův Hradec, na třetím
místě Tábor. Oběma úřadům upřímně
gratulujeme!

V letošním roce si na Slavnostech pětilisté růže připomínáme významnou událost, jež se
udála L.P. 1587 a byl jí sňatek Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna. Na Krumlov
přijedou hosté z blízka i daleka a budou se spolu s návštěvníky účastnit svatebních hostin pro tuto příležitost pořádaných. Našemu vladaři přivezou dary, mezi jinými například
pravou italskou gondolu, která bude brázdit vody řeky Vltavy. Městem budou procházet
historické průvody a pro všechny svatební hosty je připraven bohatý program, který bude
probíhat na deseti scénách po celém městě. Přijměte pozvání a společně slavme a hodujme
o třetím červnovém víkendu! Praktické informace ke slavnostem naleznete na str. 7.
Foto: Lubor Mrázek

Odpady z podnikatelské činnosti
redakce

Základní principy změny:

O  V závěru roku
2016 došlo ke změně vyhlášky města
upravující systém odpadového hospodářství na území obce. Jednou ze změn
byla i možnost zapojení všech podnikatelských subjektů (právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání – dále jen původců) do odpadového systému města V souladu s platnou
legislativou je původce odpadu povinen zabezpečit likvidaci odpadu. Je
na jeho uvážení, zda si likvidaci zajistí
sám, prostřednictvím firmy nebo využitím systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (dále
MOS).
V případě volby poslední varianty,
tj. zapojením se do MOS, může využívat kontejnery na komunální odpad
i jeho separovatelné složky ve vlastnictví města.

 Stávající původci, kteří systém již využívají, mají i nadále možnost jej využívat.
 Systém budou moci využívat původci
v celém katastru města Český Krumlov (dosud platilo pouze pro historické centrum města).
 Stávající i noví původci uzavřou novou smlouvu s městem, zastoupeným společností Služby města Český
Krumlov s.r.o. (dále SMČK). Původci, kteří mají smlouvu uzavřenu, jsou
ze strany SMČK kontaktováni a vyzváni k uzavření smlouvy nové.
 Přestože rada města aktualizovala
sazebník paušálních cen za využívání městského odpadového systému,
nedošlo k výraznému navýšení cen.
Uvedené dokládá snahu města zachovat platné smluvní vztahy a zefektivněním systému dosáhnout zapojení
subjektů, které systém dosud bezplatně zneužívaly.
Čtěte dále na str. 3

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 29. června 2017 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

čtěte také...
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Dotace
na opravy památek

Kláštery získaly ocenění PRESTA

Program regenerace 2018–2024
Prvním krokem v žádosti o finanční
prostředky z Ministerstva kultury ČR
je vyplnění formuláře Průzkum zájmu
o plánovaných opravách KP v letech
2018–2024, který naleznete na webových stránkách města, a odevzdání
na oddělení památkové péče. Termín
pro podání formuláře je do 15. června
2017. „Tento dotazník není závazným
dokumentem. Bude využit pro zpracování Programu regenerace městské
památkové zóny a rezervace na roky
2018–2024 s tím, že pokud vlastník
kulturní památky plánované opravy
neprovede, nebo je naopak bude chtít
provést, a neměl je zapsané v ‚Průzkumu‘, je možné plán doplnit na základě
každoročně zpracovávané aktualizace,“
doplňuje Petr Papoušek z oddělení památkové péče.

Městská policie Český Krumlov

Na fotograﬁi zleva: Antonín Vychopeň (z ﬁrmy VIDOX), Jan Kandlík (z ﬁrmy VIDOX),
Radim Rouče (tajemník Městského úřadu Český Krumlov), Kateřina Slavíková (manažerka Klášterů Český Krumlov), Zbyněk Lisý (z ﬁrmy POHL cz). Foto: archiv města Český Krumlov

redakce
O Kláštery Český Krumlov
si připisují na své konto další prestižní
ocenění. Po Památce roku 2015 a Ceně
Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro získaly titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech.
Jedenáctičlenná odborná porota,
složená ze zástupců Českého svazu stavebních inženýrů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje, udělila
ve čtvrtek 20. dubna 2017 v českobudějovickém hotelu Clarion ceny PRESTA
– prestižní stavba jižních Čech za léta
2014 až 2016.
V kategorii Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce byly titulem
oceněny Kláštery Český Krumlov.
Město Český Krumlov s projektanty
a zhotoviteli rekonstrukce byli oceněni
za úspěšnou rehabilitaci prostorů historických objektů pro výstavní a muzeální
expozice.

Porotci především ocenili architektonické novátorské a velkorysé pojetí, které
je plně v souladu s náročnou koncepcí
památkové péče. Kladně hodnocené odborníky je také řemeslné a materiálové
řešení vycházející z původní historické
koncepce a současně důmyslně využívající původní stavební materiály. V neposlední řadě stojí zpřístupnění návštěvníkům dříve ukrytých jedinečných prostor.
„Titul vnímám jako ocenění práce
všech lidí, kteří se revitalizaci podíleli.
Je to pro nás čest, že jsme cenu obdrželi
od odborných stavebníků, kteří znají
obor a ví, kolik úsilí stálo zrekonstruovat v období necelých dvou let tak
obrovský areál,“ uvedl starosta Dalibor
Carda.
Stavbaři navíc získali cenu hejtmana Inspira za zodpovědný a důsledný
postup v celém investičním procesu,
kterým došlo k dalšímu zpřístupnění
historického dědictví, a tím ke zvýšení
kulturního povědomí a prohloubení poznání historie pro obyvatele i návštěvníky Českého Krumlova.

Polohovací lůžko díky nadaci Tesco
redakce
N Starosta Dalibor Carda a ředitelka Domů s pečovatelskou službou
(DPS) Ivana Ambrusová převzali minulý měsíc od ředitelky českokrumlovského hypermarketu Tesco Ilony
Březinové poukaz v hodnotě 30 000
korun na nákup polohovacího elektrického lůžka. Celkem 5 915 hlasů posbíral vítězný projekt DPS v programu
Vy rozhodujete, my pomáháme, který
je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací.
„Polohovací lůžka zapůjčujeme klientům domů, je o ně velký zájem, neustále

Prázdniny s policií
Pavel Pípal

Petr Papoušek
oddělení památkové péče
D Oddělení památkové péče
připravuje dlouhodobý plán regenerace městské památkové rezervace a zóny
Českého Krumlova. Město touto formou nabízí majitelům nemovitých
kulturních památek možnost zařadit
se do víceletého programu regenerace
historického centra města a příležitost
uspět při žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu jejich kulturní
památky. Zároveň oddělení realizuje
každoroční aktualizaci průzkumu zájmu
o přidělení příspěvku v roce 2018. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány
za účelem záchrany, zachování a zhodnocení kulturních památek.

červen 2017

Na fotograﬁi zleva: starosta Dalibor Carda, ředitelka hypermarketu Tesco Český Krumlov
Ilona Březinová a ředitelka Domů s pečovatelskou službou Ivana Ambrusová.
Foto: Petra Nestávalová

evidujeme žádosti, proto máme velkou
radost, že můžeme koupit další. Mnohokrát děkujeme Nadačnímu fondu

Tesco a zákazníkům, kteří nás podpořili. Je to fantastické!“ uvedla Ivana Ambrusová.

P Městská policie Český
Krumlov připravila již tradičně pro děti
z města a okolí tři prázdninové akce.
V první řadě je to třídenní cyklistická
autoškola, která proběhne v termínu
15.–17. srpna 2017 a je určena především dětem od 3. do 6. tříd.
V rámci prázdninové autoškoly budou děti proškoleny pracovníky České
červeného kříže ze základů první pomoci a strážníky Městské policie Český
Krumlov z dopravních předpisů podle
metodiky BESIP.
V rámci přezkoušení si napíší testy,
ve kterých si ověří znalost pravidel provozu a dostanou příležitost prokázat
nutné technické znalosti, především
povinného vybavení. Při jízdách si vyzkouší své praktické dovednosti v jízdě
zručnosti a na dopravním hřišti. Cílem
akce je, aby si děti zopakovaly nebo
osvojily znalosti nutné k bezpečnému
pohybu v provozu na pozemních komunikacích pěšky i na kole a dovednosti
nutné k tomu, aby byly schopné v případě nutnosti poskytnout co nejkvalitněji
první pomoc a zvládnout správný postup u dopravní nehody.
Dále jsou pro děti připraveny dva
turnusy příměstského tábora Policejní
akademie v termínech 17.–21. července a 21.–25. srpna 2017. První, tedy
červencový turnus s podobným programem jako v minulých letech je určen
dětem od 10 do 13 let. Děti se potkají
se složkami integrovaného záchranného systému a seznámí se s jejich úkoly,
vyzkoušejí si práci strážníka na ulici,
s Červeným křížem se naučí základům
první pomoci, s hasiči si vyzkoušejí, jak
zkrotit požár, podívají se na stanici vodní záchranné služby na Lipně, vyzkoušejí si, jak jsou na tom fyzicky a další. Je
zařazen i krátký dvoudenní kurz přežití,
jehož součástí je jedna noc strávená pro
širákem a střelba.
Srpnový turnus je určený pro starší
děti, většinou se ho účastní staří mazáci,
kteří prošli už několika ročníky Policejní
akademie. Je fyzicky náročnější a kadeti se
o sebe musejí pět dní postarat v přírodě.
Více informací o akcích je možné
získat na webových stránkách Městské
policie Český Krumlov, kde je také možné si stáhnout přihlášku, nebo na adrese
pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz. Vytištěné
přihlášky je možné si vzít i na služebně
MP na náměstí Svornosti, děti je ale
možné přihlásit i bez přihlášky na uvedené e-mailové adrese.
www.ckrumlov.cz/obcan

2017 červen

Firmy se zapojují do odpadového systému
redakce
Pokračování ze str. 1

O  Aktuálně již
došlo k aktualizaci valné většiny stávajících smluvních vztahů (SMČK pro své
zákazníky prodloužily termín, do kterého je nutné uzavřít novou smlouvu, o tři
měsíce, tj. do 30. června 2017). Průběžně dochází k uzavírání smluv s novými
zákazníky.
Vyzýváme všechny původce odpadu,
kteří dosud nemají uzavřenu smlouvu
na likvidaci odpadu, aby tak neprodleně
učinili. Město z důvodu minimalizace
počtu „černých pasažérů“ od 1. června
podstatným způsobem zintenzivní svoji
kontrolní činnost, při které využije veškerých sankčních oprávnění, která mu
zákon umožňuje.

Předmětem zvýšené kontrolní činnosti města bude i dodržování ostatních zákonných povinností nakládání
s odpady ze strany původců odpadů.
Jejím cílem je odstranit některé nešvary
při likvidaci odpadu (např. odkládání
odpadu, který do běžných kontejnerů
nepatří /zbytky jídel, stavební a velkoobjemový odpad/ nebo odkládání
odpadu z provozoven či domácností
do odpadkových košů). Tento typ odpadových nádob slouží výhradně pro
odkládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejném
prostranství (pro představu tedy např.
nedopalky cigaret, obaly od pochutin
a nápojů apod.). V dané souvislosti
upozorňujeme, že stanoviště odpadových nádob jsou monitorována kamerovým systémem.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města
www.ckrumlov.cz/odpady a společnosti Služby města Český Krumlov s. r. o.
www.smck.cz.
Kontakt:
 ve věcech souvisejících s odpadovým systémem města: V. Horáková
— MěÚ Český Krumlov, tel. 380
766 550, e-mail: vlasta.horakova@
mu.ckrumlov.cz;
 ve věcech smluvních: M. Beranová — Služby města Český Krumlov
s.r.o., tel. 380 711 285, e-mail: beranova@smck.cz, pondělí + středa;
 ve věcech provozních: M. Žlunková — Služby města Český Krumlov
s.r.o., tel. 602 408 344, pondělí + středa.

Městská policie testuje elektromobil
redakce
E V ulicích Krumlova
můžete nyní zahlédnout elektromobil
BMW i3, který českokrumlovské městské policii zapůjčila společnost BMW
Group ČR. Zápůjčka trvá šest měsíců,
případně ji limituje ujetí 6000 km, podle
toho, co nastane dříve. Vůz je plně elektrický, na jedno nabití ujede 200 km, dobíjí se z obyčejné zásuvky a jedno nabití
stojí cca 40 korun. Městu byl elektromobil poskytnut zcela zdarma a projekt
ke koupi vozu nezavazuje.

Foto: Petra Nestávalová

Bezplatná
insolvenční
poradna

Krumlováci diskutovali
s představiteli města

redakce

redakce

P V Českém Krumlově začala od května působit Bezplatná
insolvenční poradna. Cílem tohoto
projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími
nekvalifikované a předražené služby
v této komplikované oblasti života
společnosti. Klienti se mohou zajít
poradit na Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439 v termínech: 1. 6.,
3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2017 vždy
od 14.00 do 16.00 hodin. S sebou je
nutné vzít listiny dokládající majetkové a sociální poměry. V případě zájmu
je možné se objednat na konkrétní čas
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na tel. 380 766 423/ 400.

S Ve čtvrtek 11. května proběhlo tradiční setkání vedení města
s občany, diskutovat s představiteli města přišlo zhruba pětadvacet Krumlováků. Příspěvky a dotazy se týkaly hlavně
dopravy ve městě, nedostatku parkovacích míst, zpoplatnění jízdného pro
seniory v městské autobusové dopravě,
od obyvatel také zazněla doporučení
na vhodnější rozmístění autobusových
zastávek vzhledem k rozmístění veřejných budov, škol apod.
Starosta Dalibor Carda, místostarosta Josef Hermann a radní Martin Lobík
odpovídali na otázky ohledně situace
a vlastníka bývalého hotelu Vyšehrad,
obyvatele zajímala aktuální dění v tep-

www.ckrumlov.cz/obcan
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Foto: Petra Nestávalová

lárně v Domoradicích, a dotazy přicházely i na činnost Českokrumlovského
rozvojového fondu. Obyvatelé kladně
hodnotili práce na rehabilitaci Křížové
hory a celkový stav zeleně a prostředí
ve městě. Další dotazy a připomínky
mohou obyvatelé zasílat na radnici poštou, e-mailem, nebo je možné domluvit
si osobní schůzku se starostou nebo místostarostou.

slovo místostarosty
Pokračování ze str. 1

Mohu doporučit všem, kdo se zajímají
o oblast cestovního ruchu a o celkový
další rozvoj města, aby se se strategií
seznámili, k dispozici je na stránkách
města www.ckrumlov.cz/obcan. Obsahuje nejen velmi kvalitní analýzu
dosavadního vývoje a současného stavu
místního cestovního ruchu, ale doporučuje i jeho budoucí směřování, hlavní
cíle, priority a opatření, jak je naplnit.
Dovolím si na závěr ve stručnosti
upozornit jen na nejdůležitější návrhy a doporučení koncepce. Jsou jimi
zejména zvýšení atraktivity destinace
pro vícedenní návštěvníky rozšířením
celkové nabídky o atraktivity okolí
města a Lipenska a zkvalitněním
služeb a produktů cestovního ruchu.
Dále vznik destinační společnosti, jejíž
hlavní náplní bude propagace destinace a marketing, a jejímiž členy bude
ČKRF, který má doposud tuto činnost
výhradně na svých bedrech, dále město
Český Krumlov a některá okolní města
a obce a zástupci podnikatelského sektoru z oblasti cestovního ruchu. Kromě
zkvalitnění destinačního managementu a nabídky destinace je a bude klíčovým cílem města podstatné zvýšení
příjmů z cestovního ruchu do rozpočtu
města, které by se měly stát významným zdrojem snižování investičního
dluhu váznoucího na infrastrukturním majetku města, zejména v jeho
okrajových částech (revitalizace sídlišť,
příprava území pro bytovou výstavbu,
rekonstrukce vyhospodařeného městského majetku, jako sítě komunikací,
areálu hřbitova apod.).

Cena města
Český Krumlov
za rok 2016
redakce

O Osobně poblahopřát
laureátům Ceny města Český
Krumlov za rok 2016 Heleně Plachtové a také kolektivu z Centra
pro pomoc dětem a mládeže budeme moci 8. června 2017 od 18.00
hodin v Synagoze Český Krumlov.
Večer hudebně doprovodí trio Iva
Marešová, Aliaksandr Yasinski,
Michael Vašíček. Koncertem chce
město Český Krumlov symbolicky
poděkovat všem obětavým lidem,
kteří neúnavně a s pokorou pracují
v pomáhajících profesích na Českokrumlovsku. Přijďte podpořit
osobnosti, které vstupují do našich
životů, a málokdy jim stačíme vyjádřit slova díků. Volné vstupenky je
nutné vyzvednout v Infocentru na
náměstí Svornosti. Více informací
na www.ckrumlov.cz/cenamesta.
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novinky

Noc literatury již potřetí Krumlově

Nepřehlédněte
v knihovně!

Martin Nechvíle

Romana Linhartová

A Městská knihovna v Českém
Krumlově se i letos připojila k jubilejnímu 11. ročníku populárního literárního happeningu Noc literatury. Cílem
akce je netradičním způsobem přiblížit
veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných
čtení. Letošní ročník se konal ve středu

Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc červen jsme pro vás připravili další novinky z fondů naší
knihovny, tentokrát se zaměřením
na audioknihy.

červen 2017

Městská knihovna v Českém Krumlově

10. května 2017 současně ve 28 zemích
světa a 57 městech celé České republiky. V Českém Krumlově četly známé
osobnosti kulturního života na třech
netradičních místech – v krámku Hezky Česky, v Museu Fotoateliér Seidel
a v Synagoga Café & Bistrot. Několik
desítek účastníků mělo možnost slyšet například úryvky z knihy „Geniální přítelkyně“ od italské spisovatelky
Eleny Ferrante či „Běsi, co mě sužují“

od belgického autora Patricka Declerca.
Návštěvníci tak během slunečného podvečera volně přecházeli mezi jednotlivými místy i ději čtených knih. Občas se
zastavili i kolemjdoucí 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.

Vondruška, Vlastimil:
Přemyslovská epopej

Historická tetralogie z období posledních Přemyslovců.

Zapůjčíte muzeu historické předměty?

Werich, Jan: Velké maličkosti

Filip Lýsek

Dosud nevydané zvukové záznamy
rozhovorů a vzpomínek Jana Wericha.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Galbraith, Robert:
Volání kukačky

Z Regionální muzeum v Českém Krumlově připravuje na rok 2018
dvě dokumentární výstavy věnované významným historickým mezníkům v dějinách naší země. Tématem těchto výstav
bude připomenutí stého výročí konce
1. světové války a následného vzniku
Československé republiky v roce 1918
a padesátiletého výročí událostí roku
1968, jehož slibné vyhlídky ukončil srpnový vstup vojsk tzv. Varšavské smlouvy

Detektivní román J. K. Rowlingové
napsaný pod pseudonymem.
Veselý, Josef:
Toulky českou minulostí

Populárně naučná řada knih mapující českou historii.
www.knih-ck.cz

na území našeho státu. Prostřednictvím
této výzvy se na vás obracíme se žádostí
o poskytnutí zápůjček z osobního vlastnictví, které by obě zamýšlené výstavy
nesporně obohatily o dosud nezveřejněné místní a regionální dokumenty, včetně
konkrétních lidských příběhů. Vlastníte-li k výše uvedeným historickým událostem jakékoliv zajímavé trojrozměrné
předměty, deníky, vzpomínky pamětníků, korespondenci, tištěné letáky, dobové
novinové články a fotografie, kontaktujte
prosím naše odborné pracovníky, pověřené přípravou výstav. Případné vystavení

nebo pořízení kopií pro potřeby veřejné prezentace bude provedeno pouze
po osobní dohodě a s výlučným souhlasem majitele.
Kontakt na odborné pracovníky:
Vladimíra Podaná (výročí roku 1918),
tel. 380 711 674, email. podana@muzeumck.cz
Ivan Slavík (výročí roku 1968), tel.
380 711 674 , email. slavik@muzeumck.cz
Za veškeré formy vstřícné spolupráce
si dovolujeme předem poděkovat jménem muzea i jménem veřejnosti, pro
kterou je naše činnost určena.

www.ckrumlov.cz/obcan

2017 červen

Pocta Egonu Schielemu i Krumlovu
Hanička Pelzová
Festival komorní hudby

F Po loňském jubileu vykročil Festival komorní hudby Český
Krumlov do nového, již čtvrtého desetiletí své existence. Letošní 31. ročník
inspiruje a zároveň zavazuje 25. výročí
zapsání města do seznamu UNESCO.
Naše město vyhledává mnoho návštěvníků z domova i z ciziny a naší starostí
je nabídnout jim více, než poskytuje
a leckdy také vnucuje celý komplex
cestovních služeb a byznysu, který
za tím stojí. Energie našeho města totiž nabízí skutečně mnohem více. Stačí
se trochu ohlédnout zpět do minulosti a při pohledu na Český Krumlov si
uvědomíme, že skutečné poklady neskýtá jen krásné panorama města, ale že
jsou ukryty hlouběji v celé jeho tradici,

ke které je třeba se znovu a znovu vracet, a tím pádem ji i znovu objevovat.
A byla to právě hudba, která se po staletí prolínala životem v Českém Krumlově, a nedílně tak spoluutvářela jeho
tradici. Úkolem našeho festivalu je, aby
celý tento proces odkrýval a připomínal. Je to nezpochybnitelná kulturní
hodnota, která byla po staletí kultivována osvícenou aristokracií a doslova
se přelila do celého města.
Z této tradice také letos hlouběji než
v předchozích ročnících těží dramaturgie našeho festivalu. Program opět
zahájí světový unikát – realizace historicky poučených festivit – Barokní noc
na zámku Český Krumlov®. Návštěvníky čeká večer plný hudby a tance,
dobových her, postav commedia delľ
arte, opera v barokním divadle a hostina v dvěma tisíci svícemi ilumino-

vané zámecké zahradě s barokním ohňostrojem na závěr. Zámecké prostředí
poskytne prostor většině koncertů,
na nichž si vyslechneme hudbu, která
tu autenticky kdysi zaznívala. Obdobně tomu bude i v případě chrámové
hudby. Nově letos dramaturgie těžila
také z konkrétního muzikologického bádání, které v nejednom případě
vyústí přímo v novodobé premiéry.
Nezůstane ale jen u minulosti, kromě
jazzového večera letos poprvé nabízíme speciální tematický výběr novodobé hudby jako poctu významnému
výtvarnému umělci Egonu Schielemu,
jehož život a tvorba byly s Českým
Krumlovem úzce spojeny. Festivalový ročník tak bude ve své rozmanitosti především poctou Českému
Krumlovu – našemu městu. Více na
webu www.komorni-festival.cz

Hudba v kulisách Českého Krumlova
Kateřina Viktorová
Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov

F Dvacátý šestý ročník Mezinárodního hudebního festivalu bude
výjimečný hned v několika ohledech.
Vzhledem k tomu, že agentura CzechTourism, která je již několik let oficiálním
partnerem MHF, svým hlavním marketingovým tématem vyhlásila téma baroka, festival tentokrát na závěr pozve své
návštěvníky do zámecké zahrady, kde je
i díky iluminaci celé zahrady přenese do
roku 1768. . Součástí závěrečného večera
s názvem „Noc barokních mistrů“ budou
speciální dobové barokní efekty včetně
levitace knížecí koruny. Samotný koncert
bude premiérou nejen tím, kdo na něm
vystoupí, ale i tím, kam je situován. Ni-
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kdy za dobu předešlých pětadvaceti let
se v rámci festivalu nehrálo v prostředí
anglického parku, který je za Otáčivým
hledištěm. Právě tam sólový trumpetista
Marek Zvolánek se souborem Barocco
sempre giovane odehraje svůj koncert,
na jehož program jsou zařazeni slavní barokní mistři jako Charpentier, Telemann,
Vivaldi či Bach. Celý festival pak bude zakončen v duchu barokního doby, kdy se
na zámeckém jezírku za zvuků Händelovy hudby uskuteční slavnostní ohňostroj.
Svůj osobitý hudební styl předvede
krumlovskému publiku Janoska Ensemble, který spolupracuje s takovými umělci, jako jsou Anna Netrebko, Bobby McFerrin či jazzový kytarista Biréli Lagrène,
a představí originální virtuózní kombinaci klasické hudby s příměsí jazzu, popu
a tradiční hudby. MHF Český Krumlov

pravidelně nabízí i divácky oblíbené
muzikálové večery. Diváci se mohou
v programu s názvem „Bravo Broadway“
těšit na výběr ze světových muzikálů
se sólisty z broadwayských divadel Capathii Jenkins, Hugha Panara, Chloe
Lowery a Roba Evana. Pod širým nebem
se uskuteční i „rendez-vous“ se šansonem v podání zpěvačky Radky Fišarové.
V Pivovarské zahradě se odehraje osvěžující večer s ochutnávkou irské whisky
a za doprovodu tradiční irské skupiny
Altan, která se řadí mezi irské hudební
poklady. A tamtéž v podání renomovaných sólistů a Českého filharmonického
sboru Brno zazní v předposlední festivalový večer dílo, jehož každé provedení je
vždy hudebním svátkem a zároveň hlubokým obohacením, Verdiho Messa da
Requiem.

Vítěze soutěže
Concertino Praga
uslyšíte na jejich
jihočeském turné
redakce
T Laureáti prestižní Mezinárodní
soutěže Concertino Praga, kterou pořádá Český rozhlas, vyrazí na turné v rámci
Jihočeského festivalu Concertino Praga.
Soutěž představuje talentované světové interprety klasické hudby nastupující generace. Svými výkony odbornou
porotu přesvědčili soutěžící Uliana Zhivitckaia z Ruska ve hře na flétnu, Timofei Iakhnov z Ruska v kategorii hoboj,
Andrey Ryazantsev také z Ruska bravurním ovládnutím klarinetu a tuzemský
talent klasické hudby Adam Plšek v kategorii fagot. „Rok co rok se zrodí díky
festivalu Concertino Praga nové hvězdy
klasického nebe. Přeji všem, aby bez
ohledu na to, z jaké země pocházejí, našli
společnou hudební řeč a užili si všechny
momenty spojené s účastí na tomto festivalu. Návštěvníkům koncertů pak přeji
nezapomenutelné hudební zážitky,“ zve
příznivce klasické hudby generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
V Českém Krumlově vystoupí mladí
hudebníci v pondělí 12. června 2017
v zámeckém Maškarním sálu. Následně se vypraví do Bechyně, Třeboně
a Jindřichova Hradce. Více o festivalu
na www.concertinopraga.cz.
Soutěžte o vstupenky na Concertino Praga v Českém Krumlově! Stačí
správně zodpovědět otázku: „Kolikátý ročník soutěže Concertino Praga se
letos uskutečnil?“ Odpovědi zasílejte
na noviny@mu.ckrumlov.cz do 7. června 2017. Do e-mailu prosím uveďte vaše
jméno a adresu. Ze zaslaných odpovědí
budou vylosováni dva výherci, každý
obdrží dvě vstupenky.

ZUŠ Open 2017
– podpora základního
uměleckého vzdělávání
redakce
A Základní umělecká škola Český
Krumlov připravuje na den 30. května
pěkný program pro širokou veřejnost
v rámci celostátní akce ZUŠ Open věnované podpoře základního uměleckého vzdělávání v naší zemi. Hrajeme,
zpíváme , tančíme pro vás milí spoluwww.ckrumlov.cz/obcan

občané, děti, přátelé…přijďte se radovat s námi!
Podrobný program pestrých vystoupení v nejrůznějších místech Českého
Krumlova najdete na http://www.
zusopen.cz/seznam-skol/zakladni-umelecka-skola-cesky-krumlov/,
www.zus-ceskykrumlov.cz a v Kulturním kalendáři.
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Soutěž o Český Krumlov Card Peace Run – Běh míru
redakce
S Čtenáři Novin města Český
Krumlov mohou soutěžit o čtyři karty
Český Krumlov Card. Karta poskytuje
volný vstup na výstavy a do expozic celkem pěti památek v centru města. Konkrétně do Hradního muzea a zámecké
věže, Regionálního muzea v Českém
Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel,
Egon Schiele Art Centra, vybraných expozic Klášterů Český Krumlov. Platnost
karty je 12 měsíců od prvního využití,

nejdéle však do konce roku 2018, více
na www.ckrumlov.info/card.
Soutěžní otázka: Kolik tisíc snímků
je zpřístupněno v digitální Fotobance
Musea Fotoateliér Seidel? Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. června 2017. Do e-mailu
prosím uveďte vaše jméno a adresu. Ze
zaslaných správných odpovědí budou
vylosováni dva výherci, každý obdrží
dvě karty. Český Krumlov Card do soutěže věnovala vyjmenovaná muzea a instituce. Děkujeme.

Den dětí v Krumlově
V neděli 28. května pořádá Dům dětí a mládeže tradiční akci ke Dni dětí.
Od 9.30 hodin se menší děti mohou těšit v městském parku na pohádková stanoviště,
jízdu lanovkou a pohádkovou voroplavbu, a na větší děti čeká u rybníka na Horní
Bráně aquazorbing, slalom na raftech, ukázky záchranného sportu a další parádní
zábava. Čtvrtek 1. června si nenechte ujít zábavné odpoledne v Zapa baru, kde si
děti užijí od 18.00 hodin legraci se zdobením dortíků. Více informací a další program ke Dni dětí naleznete na www.ckrumlov.info/dendeti.

Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází
měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 6/2017
vyšlo 27. května 2017, uzávěrka byla 12.
května 2017. Evidenční číslo MK ČR E

14614. Vydavatel město Český Krumlov,
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 1. července
2017 s uzávěrkou 16. června 2017.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách
města Český Krumlov nejsou uvedeny aka-

redakce
Zažijte atmosféru přátelství, dobré vůle
a porozumění, přijďte v sobotu 10.
června 2017 v 17.00 hodin do Klášterní

zahrady podpořit mírovou štafetu a doprovodit běžce na další cestu. Připraven
je doprovodný kulturní program. Peace
Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa.

Pronájem
nebytových prostor
v Českém Krumlově
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory
nedaleko centra Českého Krumlova.
Prostory se nacházejí na Chvalšinské
ulici v bývalém areálu ČSAD. Místnosti
o výměře 11 až 38 m2 jsou vhodné
k využití jako kanceláře, ordinace,
kosmetický salon apod., dům má
vlastní parkoviště. Cena pronájmu je
90–120 Kč/m2 měsíčně plus energie
(dle skutečné spotřeby).

Kontakt: ČKRF, s.r.o., Masná 131, 381 01 Český Krumlov
e-mail: unibox@ckfond.cz, tel.: 380 704 611

demické tituly. Odpovědný redaktor: Petra
Nestávalová, telefon 380 766 121, e-mail:
noviny@ckrumlov.cz. Grafická příprava:
RUDI, a.s.
Přispěli: Josef Hermann, Romana Linhartová, Filip Lýsek, Martin Nechvíle, Petr
Papoušek, Hanička Pelzová, Pavel Pípal,

Kateřina Viktorová, Jan Vozábal.
Foto: archiv města Český Krumlov, archiv
Městské policie Český Krumlov, archiv
Městské knihovny v Českém Krumlově,
Lubor Mrázek.
© Copyright město Český Krumlov, 2017
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Informace o Slavnostech pětilisté růže
pro obyvatele a podnikatele
Jan Vozábal
Městské divadlo Český Krumlov

Ve dnech 16.–18. června 2017
proběhne v Českém Krumlově
již 31. 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.info/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 ulici 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
www.ckrumlov.cz/obcan

podklad pro vydání volných vstupenek
používáme výstup z evidence obyvatel
(pouze jména a adresy) dle trvalého
bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé
bydliště v místech záboru a trvale bydlící cizinci, volné vstupenky neobdrží. V tomto případě se můžete obrátit
ve dnech od 8. do 15. června na tel.
380 727 365, 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
16. června do 14.00 hodin. Při koupi
vstupenek musíte věrohodně prokázat
trvalé bydliště v Českém Krumlově.
Maximální počet vydaných vstupenek je 5 ks. Tuto vstupenku je nutno
nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno
vstupné na akci. Na branách do města
ve dnech slavností již tyto vstupenky
zakoupit nelze!
VSTUPNÉ DO MĚSTA
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 nutno
nosit v pátek i v sobotu, kdy je vybíráno
vstupné na akci. Vstupenky si můžete
vyzvednout od 8. do 15. 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 zodpoví
Věra Cábová na tel. 380 727 365.

VSTUPNÉ DO MĚSTA
pro návštěvníky akce,
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
16. a v sobotu 17. června 2017 bude
vstup do města možný pouze s platnou
vstupenkou, abychom společně předešli
případným nedorozuměním. Děkujeme!
 jednodenní vstupné: pátek – dospělí 200 Kč (8 EUR), sobota – dospělí
300 Kč (12 EUR)
 dvoudenní vstupné (permanentní
vstupenka): dospělí – 300 Kč (12
EUR), studenti – 150 Kč (6 EUR),
pro držitele ISIC, ITIC karet, děti
do 15 let – 75 Kč (3 EUR)
 organizované skupiny, hromadné
objednávky – 250 Kč (10 EUR) –
pro skupiny nad 10 osob na základě
písemné objednávky
 vstup zdarma: děti do 10 let, návštěvníci v historických kostýmech
(gotika, renesance), držitelé ZTP
Vstupenky jsou v již v předprodeji v níže
uvedených předprodejích. Vstupenky
vám rádi zašleme na dobírku, nebo připravíme k osobnímu vyzvednutí. Objednávky můžete zasílat elektronicky
na vstupenky@divadlock.cz, nebo se
obrátit na níže uvedené předprodeje.

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
elektronickou poštou na adresu info@
divadlock.cz
PARKOVÁNÍ
A VJEZD DO MĚSTA
Město bude uzavřeno pro vjezd
motorových vozidel v pátek 16. června
od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 17. června bude město uzavřeno
pro vjezd motorových vozidel od 8.00
do 1.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Hlavní

historický průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 18. června
bude omezen průjezd městem od 10.00
do 16.00 hodin. V nejnutnějších případech kontaktujte naše informační
středisko na tel. 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 17. června
od 24.00 hodin. Patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních zámeckých teras a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.
INFOSERVIS
VE DNECH SLAVNOSTÍ
V případě jakýchkoli problémů
či dotazů se můžete kdykoli obrátit
na informační servis slavností na tel.
380 727 369, na kterém je ve dnech
slavností stálá informační služba.
Do pátku 16. června a opět po skončení slavností můžete informace získat na
tel. 380 711 775.
PŘEDPRODEJ
INFOCENTRUM Český Krumlov,
náměstí Svornosti 2, Český Krumlov,
tel. +420 380 704 622-3, fax +420 380
704 619, e-mail: info@ckrumlov.info,
www.ckrumlov.info/infocentrum
UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 – 1. nádvoří, Český Krumlov,
tel. 380 725 110, 380 725 119, e-mail:
tourist.service@unios.cz
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ
KRUMLOV, Horní Brána 2, Český
Krumlov, tel. + fax: +420 380 711 775,
e-mail: vstupenky@divadlock.cz, web:
www.divadlo.ckrumlov.cz
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