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Vážení 
Krumlováci,
dovolte mi, abych 
se s  vámi podělil 
o pár názorů a vizí 

z agendy cestovní ruch a sport, která 
mi byla svěřena pro volební období 
2018–2022.

Na  radnici sedím od  listopadu, 
před tím jsem nikdy nebyl zastupite-
lem, radním ani místostarostou. Celý 
svůj profesní život jsem se věnoval 
podnikání. Do  své nové role se sice 
snažím rychle zaplout, ale přizná-
vám, že se musím mnohému učit. 
Velmi často přemýšlím o  jakémsi 
„baťovském“ pohledu na město jako 
na  firmu, ale v  praxi se pak musím 
rychle vrátit nohama zpátky na zem. 
Když přemýšlím o tom, co podle mne 
mají město a firma společné, pak jsou 
to právě vize a  plány, které nás po-
souvají dále.

Cestovní ruch vnímám jako jedno-
značnou prioritu města i celého regi-
onu, dříve zanedbaného, zastrčeného 
v pohraničí, kde obživu poskytovalo 
především zemědělství. Jsem nesmír-
ně rád, že se v Krumlově netěží uhlí 
nebo se zde nevyrábějí ocelové ingoty. 
Turismus je zřejmě jedna z  “nejčist-
ších” forem obživy a tvorby HDP, na-
ším velkým vzorem je sousední Ra-
kousko. Efektivní finanční regulace 
a rozumné využití finančních zdrojů, 
které z cestovního ruchu plynou, za-
jímají každého z nás. Rozhodně ale 
nepodceňuji negativní dopady maso-
vého a  jednostranně orientovaného 
turismu, všichni vnímáme, jak rychle 
se Krumlov zaplňuje asijskou chvá-
tající klientelou, davy hlučných vodá-
ků na Vltavě jsou velkou zátěží pro 
všechny, kdo bydlí poblíž vodáckých 
kempů. Ubytovávání hostů v  byto-
vých domech rovněž přináší nemalé 
problémy, se kterými bojuje nejedno 
turistické město. Hlavním úkolem 
současného vedení radnice je využít 
cestovní ruch tak, aby přes všechna 
negativa, která jej doprovázejí a kte-
rá je třeba regulovat, přinášel Krum-
lovákům zejména to pozitivní: obži-
vu, vysoký standard každodenního 
života, tedy i  bohatou nabídku pro 
trávení volného času. Další oblastí, 
která zajímá mnohé Krumlováky 
a  s  turismem úzce souvisí, je sport. 
Naše sportovní infrastruktura je vcel-
ku rozvinutá, většina zařízení však 
dožívá, nebo spíše přežívá v kondici, 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 25. dub-
na 2019 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Setkání s vedením města

Čtěte dále na str. 3
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Velikonoce v Českém Krumlově

Přijímací zkoušky na ZUŠ

4

Jaro ve městě Od  čtvrtka  
18. do  pondělí 22. dubna 2019 ožije 
náměstí Svornosti prvními jarními 
trhy. Velikonoční řemeslný jarmark 
tradičně nabídne staročeské dobroty, 
velikonoční vajíčka zdobená rozma-

nitými technikami, ručně pletené 
pomlázky, řehtačky, píšťalky, ale také 
jarní květiny a  nejrůznější dekorace. 
Na  bohatý program lákají letos již 
čtvrtým rokem Kláštery Český Krum-
lov, kde návštěvníky čeká oblíbené 

hledání pokladů, velikonoční tvoření, 
noční komentované prohlídky či noč-
ní bdění u Božího hrobu. Pro přízniv-
ce voroplavby jsou opět připraveny 
velikonoční plavby na vorech. 

Čtěte dále na str. 5

Koalice stanovila priority 
pro další rozvoj města

Čtěte dále na str. 2

redakce

Priority Z koncepcí, studií a strate-
gií zpracovaných v minulém volebním 
období vychází Programové prohláše-
ní, které nyní vydala Rada města Čes-
ký Krumlov. Dokument stanovuje pri-
ority, kterým se bude radnice věnovat 
v následujících čtyřech letech. 

Mezi nejdůležitější investice řadí re-
konstrukce hřbitova, Benešova mostu, 
Lazebnického mostu, objektu bývalé 
prelatury, nebo bývalé prádelny v Hra-
dební ulici. Pro město je také prioritní 
dokončení rekonstrukce autobuso-
vého terminálu a  následně nádražní 
budovy, vybudování bus stopu zájez-
dových autobusů a  pořízení vlastní 
čistírny odpadních vod.

 „Zaměříme se také na  modernizaci 
a rozšiřování dětských hřišť, sportovních 
ploch a cyklostezek. Stojí před námi také 
zvelebování veřejných prostranství, kde 
chceme postupně budovat lokální centra, 
kde se budou lidé potkávat a trávit volný 
čas,“ vyjmenovává plány starosta Dali-
bor Carda. 

Zástupci města si jsou také vědomi 
akutní potřeby nových možností by-
dlení ve  městě. Zaměří se především 
na  využití areálu bývalých kasáren 
ve  Vyšném, kde by měla postupně 
vzniknout zcela nová a  plnohodnot-
ná městská čtvrť pro více než 1000 
obyvatel. Dalšími připravovanými 
lokalitami pro novou, převážně indivi-
duální bytovou výstavbu bude severní  
 

Rekonstrukci mostů a budov, modernizaci sportovišť, přípravu byto-
vých kapacit, ale také rozšiřování nabídky sociální služeb, nebo pod-
poru aktivit místních spolků a lidí. Nejen to zahrnuje programové 
prohlášení, které vytyčuje oblasti, kterým se bude českokrumlovská 
radnice zabývat v následujícím volebním období. 

Foto: Kláštery Český Krumlov
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kterou chceme v  nejbližších letech 
radikálně změnit. Týká se to většiny 
sportovišť. Mezi největší priority řa-
dím sportovní areál na  Chvalšinské. 
Krytý i venkovní bazén pro sportovní 
či kondiční plavání, rodinné cákání 
a zábavu se zázemím pro „saunaře“ 
bude naší největší sportovní investicí. 
V  současné době vedeme intenzivní 
jednání o jeho celkovém pojetí, umís-
tění i spolufinancování. Další investi-
ce nasměrujeme na dotažení zimního 
stadionu nebo na stavbu moderní ví-
ceúčelové haly, kam půjdeme na ples, 
na  přednášku nebo sportovní zápas. 
Velmi fandím veřejným víceúčelovým 
hřištím, kde si děti i  mládež budou 
moci odpočinout od  svých telefonů 
a  počítačů. Hornobránský rybník 
nebo Dubík doznají už v  letošním 
roce dalších změn k  lepšímu. Všech-
ny milovníky skatu, koloběžek, kol 
nebo bruslí ubezpečuji, že současný 
stav skate parku ve  Fialkové chceme 
změnit, současně s  budováním cyk-
lostezky zahajujeme jednání o  jeho 
modernizaci. Nová cyklostezka, kte-
rá spojí již letos a  příští rok vlakové 
nádraží, Chvalšinskou ulici, Fialko-
vou a  Špičák, je základem pro další 
napojení do  Kájova, Zlaté Koruny 
nebo Větřní, dále proti toku Vltavy až 
na hráz Lipna.

Vizí i  práce je před námi opravdu 
hodně. Pevně věřím, že se nám hod-
ně projektů povede rychle realizovat 
z  vlastních prostředků, na  velké in-
vestiční akce budeme žádat granty 
na  všech možných úrovních nebo 
hledat vhodné investory, bez kterých 
se velké projekty nenarodí.

Přeji všem pěkné jaro, neodpustím 
si ono známé “sportu zdar!” a  do-
voluji si doplnit důležité “a  turismu 
zvláště”.

redakce

Diskuze Město Český Krumlov 
zve srdečně občany a podnikatele 
na  setkání s  představiteli měs-
ta, které se uskuteční ve  středu  
17. dubna 2019 od 18.00 hodin 
v restauraci Na Hrázi, Šumavská 
597, Horní Brána. 

Přijďte diskutovat s  vedením 
města o  aktuálních tématech, 
o  dění v  Českém Krumlově, plá-
nech, rekonstrukcích, investičních 
akcích. 

Využijte příležitosti a  zeptejte 
se na to, co vás zajímá.

Běla Dvořáková
zastupitelka za ODS, 

66 let

Narodila jsem se 
v  Českých Budějovicích v  roce 
1953. Po  maturitě v  roce 1972 
na  Střední zdravotnické škole jsem 
začala pracovat v  českokrumlovské 
nemocnici na  interním oddělení. 
V  následujících letech jsem pra-
covala v  jeslích, v  gynekologické 
ambulanci, na  neurologii a  v  zubní 

ordinaci, kde dosud ještě občas po-
máhám.

Jsem matkou dvou dospělých synů 
a  jedné dcery, babičkou čtyř vnuků. 
Mezi mé záliby patří četba beletrie, 
ráda luštím křížovky, pravidelně na-
vštěvuji divadelní představení v  čes-
kokrumlovském divadle.

Jako zastupitelka bych se ráda vě-
novala problematice seniorů a  dětí. 
Seniorů stále přibývá a  mnoho z  nás 
nechce jenom sedět doma. Ráda bych 
prosadila vytvoření „senior parku“, 

který jsem již v některých městech vi-
děla. Jedná se o instalaci několika cvi-
čebních strojů na protažení těla, stolů 
na letní posezení a kuželky. Mohl by to 
být prostor pro setkávání aktivních se-
niorů, kteří by se rádi podíleli na zlep-
šování kvality života naší komunity. 

Moje heslo je „aktivní důchodci 
a spokojené děti“. To jsou totiž spojité 
nádoby. 

Občané se na mne mohou obracet 
se svými podněty na e-mailové adrese 
beladvorakova@gmail.com.

Zastupitelé se představují
RADNICE Přinášíme další díl seriálu s medailonky členů nově zvoleného českokrumlovského zastupitel-
stva. V několika řádcích se zastupitelé představují a jmenují oblasti, kterým se budou věnovat.

redakce

Pravidla Rada města Český Krum-
lov odsouhlasila úpravu pravidel pro 
vjezd do  centra města. Od  1. dubna 
2019 budou mít vlastníci nemovitostí 
v  centru nepřetržitý vjezd do  měs-

ta. Nebudou tedy časově omezeni, 
jak tomu bylo doposud. Jde o cca 25 
povolenek, což by nemělo provoz 
výrazně zatížit. Pravidla jinak zůstá-
vají beze změny, bez omezení mohou 
vjet do  centra trvale bydlící, držitelé 
ZTP/P průkazu, záchranné složky, 

vozidla taxi. Provozovatelé restaurací, 
obchodů, ubytovaní hosté a další uži-
vatelé nemohou vjet do  centra mezi 
10. a 16. hodinou (nebo 10.30 – 15.00 
hodin). Podrobné informace jsou 
k  dispozici na  webových stránkách 
www.ckrumlov.cz.

Změna pravidel vjezdu do centra 
pro vlastníky nemovitostí

Milan Hodboď
zastupitel 

za ANO 2011, 70 let

Narodil jsem se 
v Mladé Boleslavi. Stavební průmyslo-
vou školu jsem vystudoval v Mělníku 
a  vojna mě poslala sloužit do  Jiho-
českého kraje. Tam jsem poznal svou 
manželku, oženil jsem se a založil ro-
dinu a  v  letošním roce oslavíme 50. 
výročí svatby. 

Po skončení vojenské základní služ-
by jsem nastoupil do  Okresního sta-
vebního podniku Český Krumlov jako 
mistr. Po dvou letech jsem byl jmeno-
ván vedoucím střediska rekonstruk-

ce památkových objektů. Jako první 
stavbu jsme prováděli rekonstrukci 
a  přístavbu zámecké jízdárny, pak 
následovala rekonstrukce celé strany 
krumlovského náměstí a  dalších pa-
mátkových objektů ve městě. Od roku 
1989 vedu soukromou stavební firmu, 
a to až do dnešní doby.

Ve volbách do zastupitelstva v loň-
ském roce jsem podpořil kandidátku 
hnutí ANO 2011. Ani mě nenapadlo, 
že bych se mohl dostat do zastupitel-
stva, ale díky preferenčním hlasům 
jsem skončil na  prvním místě kandi-
dátky. Chtěl bych za to voličům podě-
kovat, ale zároveň i  cítím velký záva-
zek, a proto bych chtěl pro obyvatele 

hodně udělat. Mám pocit, že se hodně 
energie věnuje turismu a  pro obča-
ny se toho moc nedělá. I proto počet 
obyvatel města stále klesá a vnitřnímu 
centru dokonce hrozí, že bude vylid-
něné. 

Chci proto pomoci realizaci bytové 
zástavby v  bývalých kasárnách, které 
leží mnoho let ladem. Dále jsem byl 
jmenován do  sportovní a  památko-
vé komise a  zvolen do  kontrolního  
výboru zastupitelstva. Jsem připra- 
ven i  ochoten v  těchto oblastech po-
moci a  být nápomocen k  řešení pro-
blémů, se kterými se na mě obyvatelé 
budou obracet na  e-mailové adrese 
milan.hodbod@seznam.cz.

Jiří Klosse
zastupitel za Reálný

Krumlov, 48 let

Jsem krumlovský 
rodák. Po  ukončení univerzity v  Plz-
ni jsem se vrátil domů a  nastoupil 
do  českokrumlovské nemocnice, kde 
pracuji bez přerušení dosud. Nejprve 
jako chirurg, později jsem přestoupil 

a  zakotvil na  radiologii. S  manželkou 
Hanou, která je stomatoložka, máme 
tři děti. Můj velký koníček je aktivní 
sport, obzvláště pokud se při něm 
běhá, skáče a používá míč. Dále mám 
blízký vztah k ekologii. 

Budoucnost Krumlova vidím v ply-
nulém, trvale udržitelném rozvoji bez 
jakýchkoliv revolučních změn a  pra-
podivného blbnutí, takového, které 

bohužel vídávám na  západ od  naší 
vlasti.

Vážím si toho, že jsem členem 
koalice, složené z  rozumných lidí, 
kde mohu všechny svoje nápady, 
připomínky a  podněty s  kýmkoliv 
konstruktivně probrat a případně při-
spět k  jejich řešení. Pro Krumlováky 
jsem k  dispozici na  e-mailové adrese  
j.klosse@seznam.cz.

Přijďte 
diskutovat 
s vedením města

Pokračování ze str. 1
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Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Poplatek Regulace počtu krátko-
dobých návštěvníků a  zvýšení příjmů 
města jsou hlavním účelem opatření 
zpoplatnit turistické autobusy v  Čes-
kém Krumlově. Od  1. června 2019 
zaplatí každý autobus pro skupinovou 
turistiku za  jeden vjezd na  terminál, 
tzv. bus stop, 625 korun / 25 EUR. 
Cestovní agentury tak pro výstup a ná-
sledný nástup klientů na  terminálu 
musí počítat s celkovou částkou 1 250 
korun / 50 EUR. Zvýhodněné budou 
školní zájezdy, za  jeden vjezd zaplatí 
375 korun / 15 EUR.

Vjezd na bus stop je třeba si rezer-
vovat dopředu na  konkrétní časový 
interval. Rezervační systém se spouští 
začátkem května a dopravci si mohou 
využití terminálu rezervovat na tři mě-
síce dopředu. Na bus stop sice mohou 
autobusy přijet i bez rezervace, ale již 
za vyšší poplatek 750 korun / 30 EUR 

za jeden vjezd. Na bus stopu se mohou 
autobusy zdržet maximálně 20 minut, 
pak odjíždějí na některé z parkovišť.

„Naším cílem je, aby 90 % autobusů při-
jíždějících do Českého Krumlova již mělo 
online rezervaci. Je to pro dopravce kom-
fortní způsob zajištění času a místa pro vý-
stup a nástup cestujících. Zároveň s rezer-
vací získají 50% slevu na našem parkovišti 
pro autobusy,“ uvádí Petr Troják, ředitel 
Českokrumlovského rozvojového fon-
du (dále ČKRF), městské společnosti, 
která provoz bus stopu zajišťuje.

Bus stopy se nacházejí na  dvou 
místech, která jsou od  centra města 
vzdálená cca 10 minut chůze. Na stá-
vajícím terminálu na  Chvalšinské ul. 
bude instalován automatický závorový 
systém a nově bude bus stop umístěn 
také na  parkovišti Jelení zahrada 2. 
V současnosti v Jelence 2 parkují rezi-
denti, kterým ČKRF zajistí náhradní 
místa na  parkovišti Jelenka 1, někteří 
obyvatelé využijí místa na  parkovišti 
u  městského parku. V  roce 2022 pak 
ČKRF plánuje otevření zcela nového 
moderního terminálu pro zájezdové 

autobusy v lokalitě za řekou Polečnicí.
Každoročně přijede do  Českého 

Krumlova přibližně okolo šestnácti 
tisíc zájezdových autobusů. Na území 
města platí zákaz zastavení zájezdo-
vých autobusů mimo terminál a  také 
zákaz parkování mimo vyhrazená par-
koviště pro autobusy. 

„Ve  spolupráci s  městským úřadem 
a městskou policií intenzivně připravuje-
me systém, který zabrání obcházení pra-
videl organizace zájezdových autobusů,“ 
dodává Petr Troják.

Celkové náklady na  vybudování 
dvou nástupních a výstupních míst do-
sáhnou cca pěti milionů korun. ČKRF 
předpokládá tržby z bus stopů v letoš-
ním roce okolo osmi milionů korun, 
které využije na  návratnost investice. 
„Z  této částky ještě půjdou do  městské 
pokladny tři miliony korun prostřednic-
tvím zvýšeného nájemného za pronájem 
plochy bus stopu,“ uvedl místostarosta 
Josef Hermann. V příštím roce počítá 
ČKRF s tržbami až 15 milionů korun. 
Podrobnější informace jsou k dispozi-
ci na www.busparking.cz.

redakce

Technologie Konceptem Smart 
City se Český Krumlov zabývá dlou-
hodobě, konkrétní představy a  vize 
bylo ale potřeba ukotvit v  koncepč-
ním dokumentu, na  který budou 
moci navazovat podrobné akční plá-
ny a  konkrétní projekty. Proto byla 
vytvořena Digitální strategie města, 
která v  návaznosti na  předchozí stra-
tegické dokumenty stanovila oblasti, 
jimž se bude město prioritně věnovat. 
Jsou to především moderní digitální 
služby pro veřejnost včetně řešení 
v  oblasti dopravy, udržitelný cestovní 

ruch s  užitkem pro místní obyvatele 
a efektivní správa města.

„V  dopravě jde například o  projek-
ty týkající se rozšíření a  modernizace 
MHD, systémy pro řízení dopravy, do-
pravní navigační systém nebo smart par-
king,“ uvádí starosta Dalibor Carda. 

Pro místní obyvatele chystá Krum-
lov např. Kartu Krumlováka, která 
umožní čerpat různé služby – od vjez-
du na parkoviště přes vstupy do měst-
ských sportovišť až po  návštěvnické 
slevy do kulturních zařízení.

„Chceme za  pomoci moderních tech-
nologií zlepšovat kvalitu života ve městě, 
kultivovat podnikatelské prostředí a v ne-

poslední řadě i zefektivnit řízení města,“ 
zmiňuje starosta nastíněnou vizi.  

Jelikož strategie pokrývá město 
i s  jeho organizacemi, je nezbytné pro 
úspěšnou implementaci uvedené vize, 
strategických priorit a  jednotlivých 
projektů zajistit jednotné projektové ří-
zení. To je společně s ustanovením ko-
mise, která by měla být řídícím a dohle-
dovým orgánem, úkol pro letošní rok. 

Zároveň je potřeba začít uplat-
ňovat základní principy definované 
strategií ve  všech připravovaných, ale 
i  rozpracovaných projektech. Jde jak 
o principy primárně související s pro-
jekty v oblasti IT, tak o principy, jejichž 
využití může být širší a které by měly 
být aplikovány napříč rozvojovými 
městskými projekty. „Standardizovat 
zadávací podmínky a aplikovat stanove-
né principy v oblasti informačních tech-
nologií je klíčové pro zajištění budoucího 

přístupu k  datovým zdrojům, možnost 
integrace používaných systémů a  nezá-
vislosti na konkrétním dodavateli,“ dopl-
ňuje Jan Lippl, vedoucí oddělení ICT 
městského úřadu. 

Výchozím podkladem pro vytvo-
ření Digitální strategie byl Strategický 
plán rozvoje města, který reflektuje 
aktuální potřeby města a  obyvatel. 
Na něj navázaly další dílčí dokumenty, 
jako např. Komplexní dopravní studie 
nebo Analýza vyspělosti Smart City, ze 
kterých Digitální strategie dále vychá-
zí. Dlouhodobá vize je koncipována 
na 10 let. Konkrétní projekty by měly 
být plánovány a revidovány každý rok 
s  ohledem na  neustálý technologický 
vývoj a s přihlédnutím k personálním 
a finančním možnostem.  

Celý dokument Digitální strategie 
je k dispozici na webových stránkách 
www.ckrumlov.cz.

Zpoplatnění zájezdových autobusů

Digitální technologie v dopravě, správě 
města i při poskytování služeb občanům

Se začátkem hlavní turistické 
sezóny vstoupí v platnost při-
pravované zpoplatnění vjezdu 
zájezdových autobusů do České-
ho Krumlova. Za příjezd a odjezd 
z tzv. bus stopu zaplatí jeden au-
tobus dohromady 1 250 korun. 

Chytré řízení dopravy, datově řízené město, ale i efektivnější svoz 
odpadu zahrnuje digitální strategie, kterou má Český Krumlov nově 
zpracovanou. Pomocí moderních technologií a využitím konceptů 
pro budování takzvaných chytrých měst chce město usnadnit život 
obyvatelům a zefektivnit správu. 

lokalita Vyšného (nad kasárnami) 
a  v  Novém Spolí, tzv. „Třešňovka“. 
Vlastní městská výstavba se bude týkat 
zejména nájemního bydlení jak pro 
mladé rodiny s dětmi, tak pro seniory. 

Klíčovým tématem je v  Krumlo-
vě také doprava. Kapacitně nevyho-
vující kruhové křižovatky U  Trojice 
a  v  Domoradicích čeká přebudování 
na  světelně řízené. V  plánu je i  zlep-
šení dostupnosti městské autobusové 
dopravy a  zavedení jízdného zdarma 
pro seniory od  65 let. V  sociální ob-
lasti bude radnice mimo jiné usilovat 
o zvýšení kapacity sociálního bydlení, 
učiní kroky k  vybudování městského 
domova pro seniory nebo podpoří ini-
ciativu vzniku domácí hospicové péče.

Co se týká volnočasových aktivit, 
tak se město zaměří na  revitaliza-
ci areálu ve  Chvalšinské ulici. Chce 
z  něj postupně vybudovat moderní 
sportovní a oddechové centrum s mo-
dernizovaným plaveckým bazénem 
s  venkovním koupáním. Město bude 
také zvyšovat příspěvky do  granto-
vých programů na podporu sociálních 
služeb, kulturních aktivit, sportovních 
a  volnočasových aktivit dětí a  také 
navýší prostředky do  participativní-
ho rozpočtu. Programové prohlášení  
v plném znění na www.ckrumlov.cz.

Programové 
prohlášení rady
Pokračování ze str. 1

Parkoviště pro autobusy na Chvalšinské ulici.  Foto: ČKRF



4

www.ckrumlov.cz/obcan

duben 2019ŠKOLSTVÍ I INZERCE

Díky kvalitní přípravě a vynika-
jící pedagogické práci učitelů 
krumlovské ZUŠky získávají naši 
žáci významná ocenění a stipen-
dia pro spolupráci s profesionály.

Alena Švepešová
Základní umělecká škola Český Krumlov

Trumpetista ze ZUŠ 
Český Krumlov nacvičuje
s Českou filharmonií

Mimořádnou životní příležitost 
nacvičovat a  hrát vedle mistrovských 
hráčů České filharmonie si od  února 
užívá žák trumpetista Petr Hrubeš 
i  jeho učitel Ladislav Kočár. Petr byl 
nominován naší školou na  základě 
svých vynikajících studijních výsledků 
v ZUŠ a soutěžích do projektu České 
filharmonie a  AZUŠ ČR „Společný 
orchestr žáků ZUŠ ČR a hráčů Čes-
ké filharmonie 2019". Spolu s další-
mi 35 mladými hudebníky vybranými 
z  celé republiky má za  sebou zatím 
dvě dělené zkoušky v Rudolfinu a ví-
kendové soustředění celého orchestru 
profesionálně vedeného filharmoniky. 
Nacvičuje party ze Smetanovy Vltavy, 

Dvořákova Vodníka a  ze Slavnostní 
akademické předehry op. 80 J. Brahm-
se. Projekt vyvrcholí koncertem „Spo-
lečného orchestru žáků ZUŠ a  hráčů 
ČF“ v pražském Rudolfinu 16. června.  

Žáci z výtvarky získali 
stipendium v projektu MenART

V  minulém roce vyhlásil Nadační 
fond Magdaleny Kožené projekt „Me-
nART“ na  podporu talentovaných 
žáků ZUŠ. Mezi 30 stipendistů výtvar-
ného oboru z celé republiky se dostali 
Eva Cibulková ze třídy Dity Průchové 
k  mentorovi Milanu Caisovi a  Adam 
Bohdal ze třídy Jany Holcové k men-
torovi Maximu Velčovskému. V tomto 
školním roce absolvovali tři společná 
setkání s mentory a ostatními účastní-
ky v  Kroměříži a  v  Praze, při kterých 
pod vedením profesionálních výtvar-
níků zpracovávali své vlastní práce. 
Po  závěrečné dubnové konzultaci 
budou výtvory účastníků MenART 
vystaveny v  Anežském klášteře při 
koncertu Pražského jara 2019 a letoš-
ní ročník bude zakončen společnou 
výstavou v rámci Smetanovy výtvarné 
Litomyšle s  vernisáží v  sobotu 15. 6. 

2019. Žáci a  pedagožky si možnosti 
účastnit se projektu velmi váží a  celá 
akce je pro ně velkou inspirací.

Klavíristka, akordeonistka
a zpěvačka Kamila Máčová
vyhrála Talent roku 2018
Jihočeského kraje

Kamila je dívka obdařená všestran-
ným uměleckým talentem, který roz-
víjí za  obdivuhodné podpory svých 
rodičů ve  více oborech ZUŠ Český 
Krumlov, kde v současné době studu-
je hru na klavír, sólový a sborový zpěv 
a  hru na  akordeon. O  její hudební 
umělecký růst zde pečují učitelé Jitka 
Šlechtová, Alena Pustějovská, Zuza-
na Vrbová, Lukáš Holec, svůj herec-
ký talent rozvíjí u  Romana Kyselky 
v dramatickém oboru. Ve hře na klavír 
a  ve  zpěvu dosáhla řady výborných 
výsledů v  soutěžích, píše povídky 
a  skládá písničky. Své dovednosti ze 
ZUŠky přenáší do dívčí kapely Andro-
meda při DDM, kde si dokáže zahrát 
i na kytaru a sklízí úspěchy na přehlíd-
kách a  celorepublikových soutěžích, 
např. Dětská Porta, Folkytonk aj. Nyní 
Kamilka prožívá nevšední zážitky při 

zkouškách a  představeních v  Jihočes-
kém divadle, kde zpívá a  hraje v  dět-
ské opeře B. Brittena Kominíček. Roli 
Jane získala na základě konkursu. Stát 
na divadelních prknech vedle profesi-
onálních zpěváků a tanečníků je pro ni 
velkou zkušeností.

Přijímací talentové zkoušky
pro školní rok 2019/2020

Přijímací talentové zkoušky pro stu-
dium v hudebním, výtvarném, taneč-
ním či literárně dramatickém oboru 
se uskuteční od 9. do 12. dubna 2019. 
Více info na  webových stránkách 
www.zus-ceskykrumlov.cz/prijimacky.

Co se v ZUŠce naučíš, máš na celý život

Vyhrajte vstupenky 
na koncert Lucie Bílé

Soutěžte o  2× dvě vstupenky 
na  koncert Lucie Bílé v  Českém 
Krumlově! Na  adresu noviny 
@mu.ckrumlov.cz pošlete do   
15. dubna 2019 odpověď na otáz-
ku: Kdy naposledy koncertovala Lu-
cie Bílá v českokrumlovské Zámecké 
jízdárně? Pokud se na  vás usměje 
štěstí při losování, můžete se tě-
šit na  jedinečný hudební zážitek. 
Do e-mailu uveďte jméno a adresu.
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  jarní měsíc duben jsme pro 
vás opět připravili další novinky 
z  fondů naší knihovny, tentokrát 
se zaměřením na audioknihy. Pev-
ně věříme, že si vyberete. A pokud 
vám tato nabídka nestačí a chcete 
se podívat na  další novinky, na-
vštivte web www.knih-ck.cz a vy-
berte si z našeho on-line katalogu. 
Přejeme příjemné chvíle při čtení.

Březina, Jiří: Promlčení
Detektivní román jihočeského 
autora se odehrává na  Šumavě 
v  blízkosti státní hranice. Vedle 
kriminální zápletky se odvíjí také 
téma odsunu Němců z pohraničí.

Vondruška, Vlastimil: 
Zločin na Bezdězu
Historický detektivní román 
z cyklu Hříšní lidé království čes-
kého s královským prokurátorem 
Oldřichem z  Chlumu v  hlavní 
roli. 

Zibura, Ladislav: Už nikdy
pěšky po Arménii a Gruzii
Cestopisné vyprávění z  putování 
po  Kavkazu líčené s  humorem 
a sebeironií.

Alexijevičová, Světlana:
Doba z druhé ruky
Běloruská novinářka předkládá 
názory a vzpomínky Rusů i jiných 
národů bývalého SSSR věnované 
životu v této zemi i v současném 
Rusku.

Soukupová, Petra: 
Nejlepší pro všechny
Psychologický román sleduje 
vztahy v rodině, kde všichni chtě-
jí jeden pro druhého to nejlepší 
a  všichni jsou tváří v  tvář životu 
bezmocní.

Wyndham, John: Den Trifidů
Klasický sci-fi román si všímá 
problémů v  oblasti přírodních 
věd a  je varujícím podobenstvím 
o  ohrožení přírody člověkem 
a člověka přírodou.

www.knih-ck. cz

redakce
Pokračování ze str. 1

Pozvánka Vlastní velikonoč-
ní dekoraci si můžete vyrobit hned 
na  několika místech během celého 
dubna – na pobočku Městské knihov-
ny na  sídlišti Mír si zajděte vytvořit 
velikonoční rozcuchánky, v Regionál-
ním muzeu se budou zdobit hanácké 
kraslice a v Klášterech si nenechte ujít 
tradiční velikonoční tvoření pro děti 
všeho věku. Malované kraslice, per-
níčky či panenky z  kukuřičného šustí 
můžete obdivovat v  R-galerii, kde se 
uskuteční již tradiční velikonoční pro-
dejní výstava.

Na Velký pátek se s dětmi vypravte 
do  Klášterů na  dobrodružné hledání 
pokladů nebo si přijďte vychutnat at-
mosféru večerní prohlídky. Také si ne-
nechte ujít unikátní krumlovskou tra-

dici v podobě nočního bdění u Božího 
hrobu v klášterním kostele, s čestnou 
stráží Schwarzenberské granátnické 
gardy.

Na  Bílou sobotu se otevře klášter-
ní řemeslná ulička a  těšit se můžete 
i  na  dobový trh na  klášterním dvoře. 
Přijďte nahlédnout pod ruce zkuše-
ným řemeslníkům a  vytvořte si spo-
lečně s vašimi dětmi tradiční řemeslný 
výrobek. Na  klášterním dvoře děti 

v  koňském sedle povozí koníci z  čes-
kokrumlovské stáje Pohoda a  odpo-
lední program doplní oblíbená kapela 
Papouškovo sirotci.

O  Velikonoční neděli se přijďte 
pobavit za  poslechu folklórní hudby 
a tance krumlovského souboru Jitřen-
ka na klášterní dvůr, kde vás bude če-
kat další zábava v podobě pletení po-
mlázek a barvení vajíček. V 18.00 hod. 
pak kostel sv. Víta rozezní velikonoční 
koncert krumlovského smíšeného pě-
veckého sboru Perchta a  dámského 
dua DuoDam.

Voroplavba Český Krumlov si pro 
Vás již tradičně připravila od  čtvrt-
ka až do  neděle velikonoční plavby 
na  vorech z  přístaviště Krumlovské 
Benátky. 

Podrobný velikonoční program na-
leznete na webu www.ckrumlov.info/ 
velikonoce.

redakce

Akce Hned první dubnový den, 
na  aprílové pondělí, pořádá Museum 
Fotoateliér Seidel netradiční přednáš-
ku Toulky starou Šumavou – tajemství 
šumavských hřbitovů. Starou Šuma-
vou nás tentokrát provede Jaroslav 
Pulkrábek, autor řady knih Šumavská 
povídání aneb co v  kronikách nena-
jdete 1–3, Šumavské toulání, kronikář 
šumavských hřbitovů a  pohřbených 
osudů, zakladatel literární přehlídky 
Šumava Litera a  od  března 2019 ře-
ditel Kulturně informačního centra 
ve Volarech. V rámci akce bude mož-
nost zakoupit i  některé z  autorových 
knih.

Dne 24. dubna 2019 uvede mu-
seum přednášku o  historii Fotoate-

liéru Wolf a  životních osudech jeho 
majitelů. S  osudem dalšího slavného 
krumlovského fotoateliéru nás sezná-
mí historik PhDr. Pavel Zeman, PhD., 
někdejší vedoucí Archivu Kancelá-
ře prezidenta republiky a  pracovník 
Ústavu pro studium totalitních re-
žimů. Věnuje se historii německých 
fotografických ateliérů v  Českém 
Krumlově a  je autorem řady odbor-
ných studií o  historii jejich majitelů 
a zaměstnanců.

Pro zákazníky Seidelova
uměleckého závodu: 
dubnové fotografování

O posledním předmájovém víken-
du ve dnech 27. – 28. dubna 2019 
proběhne v museu tradiční víkendové 
fotografování pod názvem Kouzelný 
máj u Seidelů. Vyfotografovat se mů-
žete se svým miláčkem – lidským i 
zvířecím. Psi, kočky i drobné domácí 
zvířectvo je v našem uměleckém závo-
dě vítáno, dobové kostýmy a doplňky 
jsou k zapůjčení na místě (mazlíčka 
si ale musíte přivést vlastního). Ne-
nechte si ujít šanci na romantickou 
vzpomínku pod rozkvetlou třešňovou 
haluzí. Ceny mírné, personál vlídný, 
zážitek nezapomenutelný.

Rezervace na  všechny akce 
na  info@seidel.cz nebo na  tel. 
736 503 871, www.seidel.cz.

redakce

Divadlo Městské divadlo Český 
Krumlov zve na  úspěšná představení 
ostravského Divadla Mír. 13. dubna 
2019 uvede bláznivou komedii Kdo 
je pan Schmitt? o  tom, kdo je a  kdo 
není blázen, kdo má ještě jasný úsu-
dek a  komu už přeskočilo. Druhým 
kusem z ostravského repertoáru je ko-
medie Dva úplně nazí muži, která 14. 
dubna 2019 odtajní, co se stane, když 
se v  posteli probudí dva úplně nazí 
muži. Za  návštěvu divadla stojí také 
inscenace Poslední důvod, proč se 
nezabít, jež je adaptací pozoruhodné-
ho blogu www.posledniduvod.cz, 23. 
dubna 2019 ji představí Divadlo pod 
Palmovkou. Hned následující den, 24. 
dubna 2019, zavítá do Krumlova Žal-
man & spol., nenechte si ujít koncert 
české folkové legendy! Bližší informa-
ce o programu naleznete na stránkách 
www.divadlo.ckrumlov.cz.

Ozdobte si kraslice, hledejte poklad
a užijte si velikonoční koncerty

Do Seidela v dubnu!Divadlo uvede 
komedie i folkový 
koncert 

Foto: Lubor Mrázek

Foto: MFS

Foto: Divadlo Mír



6

www.ckrumlov.cz/obcan

duben 2019MAJETEK I AKCE I SBÍRKA I INZERCE

redakce

Nabídka Město Český Krumlov 
oznamuje záměr prodat pozemek 
p.p.č. 1061/14 (orná půda) v  ka-
tastrálním území Český Krumlov 
o  výměře 3306 m2 formou výběro-
vého řízení za  nejvyšší nabídnutou 
cenu. Pozemek se v územním plánu 
nachází v ploše určené pro funkci in-
dividuálního bydlení. Uchazeči mo-
hou nabídky podávat do  11. června 
2019 na Odbor správy majetku. Dal-
ší informace a  podrobné podmínky 
výběrového řízení jsou k  dispozici 
na www.ckrumlov.cz.

redakce

Úklid Každý rok v  dubnu se Český 
Krumlov zapojuje do  dobrovolnické 
úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Zveme tak všechny, kterým 
záleží na prostředí, v němž žijí a  jsou 
ochotni přiložit ruku k  dílu, na  spo-
lečný úklid našeho města. Uklízet 
budeme nevábná zákoutí města i jeho 
bezprostřední okolí. Míst k  úklidu je 
mnoho, nicméně uvítáme informace 
obyvatel o  dalších lokalitách, které si 
úklid zaslouží.

Z  důvodu zajištění dostatečného 
množství úklidového materiálu žádá-
me všechny účastníky, aby se na  akci 

registrovali. V  registraci je také třeba 
uvést počet účastníků a dětí, pro které 
připravíme odpovídající velikost pra-
covních rukavic a  sladkou odměnu. 
Přihlášky a podněty zasílejte na adre-
su: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz 
(tel. 380 766 550, 602 703 908). Pro-
síme o uvedení telefonického kontak-
tu a  specifikaci vašich příp. podnětů, 
žádostí a přání, tj. informace o výskytu 
černých skládek, preferujte-li úklid 
v určité městské části apod. Sraz účast-
níků je v sobotu 6. dubna 2019 v 9.00 
hodin před budovou Městského diva-
dla v  Českém Krumlově! Děkujeme 
všem, kteří se rozhodnou věnovat svůj 
čas a energii veřejnému prostoru.

Sbírka na nový 
zvon do kaple 
na Křížové hoře

Sbírka Římskokatolická far-
nost – prelatura Český Krumlov 
pořádá sbírku na pořízení nového 
zvonu do kaple Povýšení sv. Kříže 
v  Českém Krumlově. Příspěvky 
je možné zasílat na  nové číslo 
účtu 5597145319/0800, vari-
abilní symbol: 2018, konstantní 
symbol: 0379. Za  vaše příspěvky 
mnohokrát děkujeme! 

Náklady na  pořízení nového 
zvonu do  kaple na  Křížové hoře 
činí celkem 196 211 korun. Díky 
darům se k 15. březnu 2019 poda-
řilo nashromáždit částku ve  výši 
109  700 korun. Více informací 
o historii zvonu i sbírce je k dispo-
zici na www.farnostck.bcb.cz. 

Město nabízí 
k prodeji pozemek

Ukliďme Česko, ukliďme Krumlov

KOUZELNÝ KRUMLOV V PIVOVARSKÝCH ZAHRADÁCH

Pivovarská 27, Ceský Krumlov

info@pivovarck.cz  |  www.pivovarceskykrumlov.cz

• nová krumlovská APA 
z rady speciálních piv 

• prohlídky pivovaru

• prodej sudového  
i lahvového piva

V loňském roce se akce zúčastnilo 49 lidí. Společnými silami jsme uklidili 1,5 t odpadu.
Foto: město Český Krumlov
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Celý duben se můžete registro-
vat do celostátní výzvy Do práce 
na kole, ke které se letos poprvé 
připojil i Český Krumlov. 

redakce

Výzva Jde o  soutěž týmů o  dvou 
až pěti členech, kteří se celý květen 
budou dopravovat do  zaměstnání 
na  kole, nebo pěšky. Svůj tým sesta-
vil i  českokrumlovský městský úřad. 
V  rámci soutěže se účastníci mohou 
zapojit do  několika soutěžních ka-
tegorií zaměřených na  pravidelnost, 
počet ujetých kilometrů a  vytrvalost. 
Na  nejlepší účastníky čeká řada zají-
mavých cen. 

Do  9. ročníku květnové výzvy se 
přihlaste na  www.dopracenakole.cz, 
po  registraci obdržíte tričko a  přístup 
do  aplikace, která bude evidovat váš 
výkon. Své dojmy si mohou účastníci 
vyměňovat na  facebookové skupině 
Do práce na kole – Český Krumlov. 

Poj(e)ďte do  toho s  námi navzdo-
ry kopcovitému terénu, užijte si akci 
Na  triko v  podobě volného vstupu 
do  bazénu, závěrečné vyhlášení vítě-
zů s předáním cen těm nejlepším, ale 
hlavně si užívejte to potěšení z jízdy či 
ranní chůze a  třeba budete do  práce 
na kole jezdit celé léto.

Organizátorem kampaně je spolek 
Auto*Mat, z.s., který prosazuje lepší 
prostředí pro kvalitní život ve  městě. 
Podporuje veřejnou, pěší a  cyklistic-
kou dopravu i rozumné používání aut. 
Přináší inspiraci z  evropských metro-
polí a aktivizuje lidi k pozitivní promě-
ně ulic i veřejného prostoru. Pořadatel 
Auto*Mat také obstarává financování 
celého projektu.

Českokrumlovský 
rozvojový fond hledá 

kolegu/kolegyni na pozice

marketingového 
manažera

Náplň práce:
 redakce oficiálního 

turistického portálu Českého 
Krumlova

 ediční činnost – redakce 
tiskovin a elektronických 
médií určených pro propagaci 
turistické destinace Český 
Krumlov

 podíl na organizaci 
a propagaci vybraných akcí 
pořádaných ve městě 

 spolupráce s médii a vnější 
komunikace destinace 
(organizace press tripů)

 realizace reklamních kampaní 
a propagačních akcí uvnitř 
i vně destinace

Požadujeme:
 SŠ, VŠ vzdělání (v oboru 

marketing, PR a komunikace, 
cestovní ruch výhodou)

 znalost AJ, nebo NJ na 
komunikativní úrovni, oba 
jazyky výhodou

 komunikační a organizační 
schopnosti

 řidičský průkaz skupiny B

referenta 
cestovního ruchu 

v Infocentru 
Český Krumlov

Náplň práce:
 poskytování turistických 

služeb pro obyvatele  
a návštěvníky Českého 
Krumlova

Požadujeme:
 SŠ vzdělání, komunikativní 

AJ, NJ
• nástup možný ihned 

Kontakt:
Lenka Markovcová
e-mail: markovcova@ckfond.cz

redakce

Komise ministra kultury pro řešení 
problematiky otáčivého hlediště a  re-
vitalizace zámeckých zahrad schválila 
na  konci února návrh ministra kultu-
ry Antonína Staňka a doporučila, aby 
hlediště zůstalo umístěno v  barokní 
zahradě českokrumlovského zámku.

„Jsem velmi rád, že jsme se s  komisí 
shodli v  pohledu na  další budoucnost 
unikátního otáčivého hlediště. V  tomto 
duchu nyní bude zadána soutěž archi-
tektonického řešení včetně zázemí pro 
diváky. Věřím, že už bude konec všem 
dohadům a  spekulacím," řekl ministr 
kultury Antonín Staněk.

Komise po jednání také doporučila, 
aby Národní památkový ústav na  zá-
kladě žádosti města České Budějovice 

prodloužil dobu nájmu pozemků a ne-
bytových prostor nezbytných pro pro-
voz divadelních představení na  otáči-
vém hledišti do roku 2025.

Otáčivé hlediště vzniklo na  konci 
padesátých let minulého století; prv-
ní velkou rekonstrukcí prošlo v  roce 
1960, kdy se zároveň jeho kapacita 
zvýšila na  550 míst a  lidskou sílu 
nahradily elektromotory. Dnešní po-
dobu hlediště získalo během rekon-
strukce v  letech 1989–1993, která 
zvýšila jeho kapacitu na  současných 
644 míst. Hledištěm prošly za  dobu 
jeho existence přes dva miliony di-
váků. 

Podrobné informace o  proble-
matice umístění otáčivého hledi-
ště v  zámecké zahradně naleznete 
na webu  www.ckrumlov.cz.

redakce

Nové cyklotrasy Víte v  Čes-
kém Krumlově o  pěší či cyklotra-
se, která by vám usnadnila pohyb 
po městě? Případně již takovou trasu 
dnes užíváte, ale není zcela schůdná, 
či sjízdná a bylo by užitečné ji vylep-

šit? Nebo máte námět na  další po-
třebné přemostění vodních toků pro 
zkrácení pěších a cyklotras? Pak nám 
dejte vědět, na  Geoportále města 
(geoportal.ckrumlov.cz) je k dispozi-
ci stručný formulář k  vyplnění a  za-
slání tipů. Návrh se zobrazí v  mapě 
a  bude zaznamenán pro analytické 

potřeby. Nemusí však automaticky 
znamenat jeho realizaci. Mapová ap-
likace vznikla v návaznosti na Strate-
gický a Akční plán města, kdy vzešel 
ze strany občanů zájem o  navržení 
a  doplnění nových cyklotras, pře-
mostění vodních toků a  úpravu stá-
vajících tras. 

redakce
 

Od  začátku roku můžete v  krumlov-
ských ulicích spatřit dva nové vozy 
městské policie. Město pořídilo hyb-
ridní automobily značky Toyota mo-
del C-HR Hybrid NG16 5HB 1.8 
VVT-i E-CVT od  společnosti Dolák 
s.r.o. Hybridní vozidla se sama dobí-
její např. jízdou z  kopce, rekuperací 
při brzdění, nebo přebytkem výkonu 
spalovacího motoru. Pro účely jízdy 
ve  městě mají nízkou spotřebu (do  5 
litrů na 100 km). Město Český Krum-
lov získalo dotaci z Národního progra-
mu Životní prostředí ve výši 100 000 
korun. Oba vozy dohromady stály 
1 091 366 korun. Více informací o Ná-

rodním programu Životní prostředí 
se dozvíte na  webových stránkách  
www.mzp.cz a www.sfzp.cz.

„Tento projekt je spolufinancován 
Státním fondem Životního prostředí ČR 
na základě rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí.“

Hybridní vozy městské policie

Otáčivé hlediště zůstane 
v zámecké zahradě

Navrhněte nové cyklotrasy

Vyrazíte s námi
do práce na kole?
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