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slovo místostarosty
Josef
Hermann
Každý rok je zastupitelstvu předkládán výhled
rozpočtu na následující čtyři roky. Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu je
povinností ze zákona, smyslem je
prokázat schopnost města dostát
svým dosavadním závazkům.
Dokument externě zpracoval
erudovaný odborník na finance měst
a obcí Luděk Tesař. Kromě rozpočtového výhledu zpracoval i analýzu
finančního zdraví (rating), stanovil
strop bezpečného úvěrového zatížení a také navrhl doporučení pro
hospodaření města. Důvodem, proč
jsme si nechali zpracovat i analýzu, byla potřeba, která vznikla při
jednání o transakci koupě čistírny odpadních vod a obchvatného
kanálu. Potřeba mít zpracovaný
dlouhodobý výhled, jakou má město
ekonomickou sílu a jak vysokou zadluženost je schopné unést.
Obdrželi jsme výborné hodnocení finanční kondice města (AA-).
Na druhou stranu se musíme
na výsledek podívat tak, že je to
hodnocení z určitého hlediska vývoje městských financí za poslední
čtyři roky, které autor zdůrazňuje
jako velmi povedené. Pozitivně je
hodnoceno, že město v posledních
čtyřech letech podstatně zvýšilo tzv.
přebytek běžného hospodaření, který je základním zdrojem investic
do majetku města. Na opravy a investice jsme tak mohli dát v posledním roce až 90 milionů korun, což je
trojnásobek oproti předešlým letům.
Je samozřejmě třeba uvést, že žijeme v období konjunktury, která je
hlavním důvodem růstu daňových
příjmů.
Nicméně analýza předkládá
i jiná fakta, která jsou pro Český
Krumlov pozitivní. Zastavil se
pokles počtu obyvatel, roste počet
pracujících a studentů. To jsou tři
základní faktory, které zásadně
ovlivňují přerozdělení daní, které
vybere stát a potom je posílá zpět
do měst a obcí.
Od státu dostáváme 18 800 korun na jednoho obyvatele a tento
Čtěte dále na str. 2

Na Křížové hoře se rozezněl zvon

Zvonu zasvěcenému Panně Marii Bolestné požehnal generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Srdce zvonu opět bije nad Českým Krumlovem. Po 77 letech se
do věže barokní kaple na Křížové hoře vrátil zvon, na který se
složili Krumlováci a návštěvníci
poutního areálu.

Zvon Ve svátek Povýšení sv. Kříže,
14. září 2019, byl slavnostně posvěcen a zavěšen nový zvon v kapli
Panny Marie Bolestné a sv. Kříže
na Křížové hoře. „Je to historická
událost, jde o třetí zvon v dějinách
Křížové hory, dva předcházející byly
ve světových válkách zrekvírovány,“
uvedl českokrumlovský prelát Václav Pícha.
Zvon zasvěcený Panně Marii Bolestné váží 53,3 kilogramů, v průměru
má cca půl metru a je laděn v tónině
B2. Zvon odlil jihočeský zvonař Michal Votruba a reliéf Panny Marie
modeloval akademický sochař Václav
Hrůza.

Zvon se z Křížové hory ozývá třikrát denně, v 7.00, ve 12.00 a v 18.00
hodin. Každý pátek také navíc v 15.00
hodin.
Na nový zvon se lidé složili ve veřejné sbírce, ve které se vybralo dvě stě
tisíc korun. „Areál Křížové hory znám
důvěrně, je to místo s jedinečným geniem
loci. Proto jsem neváhal podpořit vznik
nového zvonu. Chtěl bych, aby toto místo žilo a přitahovalo návštěvníky, kteří
mají duchovní rozměr,“ uvedl hlavní
donátor zvonu Luděk Sekyra. Město Český Krumlov darovalo na zvon
20 tisíc korun.
„Zvon je fenoménem napříč dobami,
je neuvěřitelné, jak lidi oslovil, za jejich
dary jim patří obrovské poděkování,“
řekl Dalibor Uhlíř, správce kaple, který se spolu s paní Věrou Petrovičovou
zasloužil o znovuoživení poutního
místa.
Poutní areál je otevřen celoročně
o víkendech a státních svátcích. Více
informací o historii, aktuálních výstavách a akcích je k dispozici na webu
krizak.ckrumlov.cz.

Foto: Lubor Mrázek

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 31. října 2019 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.
čtěte také...
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příjem se do městského rozpočtu
za poslední čtyři roky zdvojnásobil z 15 na 30 milionů korun
ročně. V Krumlově pracuje 10 900
zaměstnanců, což je o 20 % víc
než před čtyřmi lety. Narostl tedy
potenciál města v podobě nabídky
pracovních a podnikatelských příležitostí, samozřejmě zásadní roli
zde hraje cestovní ruch.
Hodnocení však neobsahuje
vysloveně jenom pozitiva. Na počet obyvatel má Český Krumlov
občanskou vybavenost, jakou mají
města i trojnásobně větší. Zimní
stadion, plavecký bazén, divadlo,
kino, knihovna…to jsou všechno
provozy, které jsou stejně drahé
v každém městě. Město se proto
musí zaměřit, kam bude peníze
dávat, protože dluhů na infrastruktuře máme celou řadu, od vodovodů a kanalizací, komunikací,
přes hřbitov až po sportoviště.
Analýza doporučuje zvýšit
daň z nemovitosti, což je téma
k diskuzi. Podstatné je získávat
peníze z jiných zdrojů, zejména
z cestovního ruchu, ze zpoplatnění
zájezdových autobusů. Potenciál
nových příjmů z cestovního ruchu
je zásadní. Nebojím se, že město
nezíská prostředky z jiných zdrojů
než z daně z nemovitosti, pokud
ale chceme rychlejší rozvoj města,
bude časem třeba otevřít i toto
téma.
Celé znění analýzy je k dispozici
je na www.ckrumlov.cz.

Zásahové
obleky
pro dobrovolné
hasiče
Monika Petrů
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

Obleky Město pořídilo
za částku 156 tis. korun osm
zásahových obleků pro členy
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů, čímž zvýšilo jejich akceschopnost a bezpečnost. Projekt
je finančně podpořen ve výši 56
tis. korun z rozpočtu Jihočeského kraje.
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Management Plan historického centra
Josef Hermann
místostarosta

Město má zpracovaný nový strategický dokument Management
Plan historického centra Českého Krumlova, který se zabývá
oblastí péče, ochrany a rozvoje
památky zapsané na seznam
UNESCO.

Strategie Český Krumlov. Historické sídlo unikátního uspořádání
– propojení přírody, města a zámku
se zahradou do jedinečné kompozice.
Množství dochovaných domů a stavebních prvků zásadně obnovených
v posledních třech dekádách. Památka – statek ze Seznamu světového
dědictví UNESCO a cíl turistů z celé
planety. Ale hlavně město, kde žijeme,
vychováme děti, pracujeme i podnikáme a od kterého očekáváme, že nám
bude domovem. A je to přitom právě
místní komunita, která zásadně spoluvytváří prostředí města a je současným nositelem kontinuity minulého
pro budoucí.
Náš společný zájem o historické
dědictví našeho města je hlavní součástí vize formulované v participativ-

ním Strategickém plánu města, vize,
že v Českém Krumlově si vážíme jedinečného historického, kulturního
a přírodního bohatství zděděného
po předcích, které bedlivě chráníme
a citlivě rozvíjíme. Výhledem vize je
pak historické centrum, které si zachovává genia loci a je živým centrem
komunity, protože se daří nacházet
a podporovat akce a služby zajímavé
pro obyvatele i návštěvníky, a pomalu
se do něj vrací bydlení. To je zásadní
sdělení a také velký závazek. Historické dědictví je přitom velice křehké.
Stačí se podívat na bouřlivý vývoj během 20. století.
Obě války se sice města nedotkly,
šrámy ale zanechaly jak národnostní
půtky po vyhlášení Československa,
tak hlavně odsun části původních
obyvatel po roce 1945. Během komunistické totality památka chátrala, až
se dostala na samou hranu existence.
V 90. letech se podařilo většinu domů
v centru získat do vlastnictví města
a následně privatizovat. Kombinací
veřejného i soukromého kapitálu,
výnosu z privatizace a státních i evropských prostředků se podařilo památku obnovit a zachránit pro další
generace.

Pro postup, jak zachovat hodnotu
památky, město nechalo zpracovat
nový strategický dokument Management Plan. Proč a k čemu? Předně
pomáhá s pochopením výjimečné
světové hodnoty našeho společného
dědictví, tedy jádra toho, co je třeba
chránit. Analyzuje současný stav i využívání památky a hledá různé rizikové
vlivy. Současně navrhuje opatření, jak
památku zachovat v ještě lepší formě
i pro další generace.
Dokument zaměřený právě
a výhradně na samotnou památku
jednoduše potřebujeme pro její
svědomitější správu. Pokud naše
historické město zachováme ve výborné formě, budeme z toho přitom prospívat už i my sami – a to
jak místní obyvatelé, tak i vlastníci
domů, podnikatelé a město. Pouze
autentický Český Krumlov s kvalitním prostředím má totiž potenciál
pro život i pro cestovní ruch. Je však
zřejmé, že k dosažení společného
cíle musejí všichni aktéři učinit určité ústupky včetně ekonomických,
vzít za svůj společný zájem a podřídit se mu. A také tento princip sděluje, navrhuje a spoluvytváří zpracovaný Management Plan.

Pro širokou veřejnost je naplánována prezentace Management Planu, která se uskuteční ve středu 2. října 2019
od 17.00 hodin ve Velkém sále Klášterů Český Krumlov. Zpracovatel dokumentu Dalibor Pituch seznámí přítomné
občany s vizí uchování a rozvoje hodnoty památky UNESCO i konkrétními opatřeními k jejímu naplnění. Dokument Management Planu je k dispozici na stránkách města www.ckrumlov.cz.

Investice ve školách a školkách
Petr Pešek
Odbor investic

Realizace V průběhu letošních
prázdnin byly realizovány stavební
práce a dodávky v několika školních
budovách. V MŠ Za Soudem byla
vybudována nová plynová kotelna
včetně provedení nové plynové přípojky. Nová kotelna nahradila stávající
vytápění objektu akumulačními kamny, která již byla na hranici životnosti.
Současně byly provedeny nové rozvody a osazena nová otopná tělesa. Celkové investiční náklady akce dosáhly
1,38 mil. Kč.
V ZŠ Plešivec byly provedeny stavební práce v souvislosti s výměnou
příčky mezi třídami pavilonu I. stupně. Původní příčka, která byla staticky
narušena, byla zbourána a nahrazena
novou sádrokartonovou. Rovněž byly

provedeny práce spojené s dokončením výměny vnitřních rozvodů vody
u pavilonu I. stupně. Celkové výdaje
za provedené opravy činí 291 tis. Kč.
V objektu v ul. Kostelní, ve které
má sídlo Základní umělecká škola, byl
rekonstruován původní nebytový prostor, který bude využíván jako učebna
pro výuku hry na kytaru. Výdaje na rekonstrukci jsou ve výši 321 tis. Kč.
Na budově ZŠ T. G. Masaryka
byla koncem prázdnin dokončena
výměna oken, která je spolufinancována Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Během
realizovaných stavebních prací byla
provedena výměna oken, kdy stáva-

jící nevyhovující okna byla nahrazena zhotovenými replikami špaletových oken, repase dalších dřevěných
prvků a repase zámečnických výrobků na oknech a dveřích v budově
základní školy. V rámci rekonstrukce byly vyměněny všechny stávající
klempířské prvky s výjimkou těch,
jež byly vyměněny při rekonstrukci
střechy, také byla provedena oprava fasády. Realizovaná stavební
opatření byla zhotovena za účelem
dosažení úspor výdajů za vytápění
a snížení emisí skleníkových plynů.
Celkové výdaje na akci činí přibližně 23,9 mil. Kč. Na realizaci akce
bude poskytnuta dotace ve výši
6,27 mil. Kč.

EVROPSKÁ UNIE

www.ckrumlov.cz/obcan
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MĚSTSKÁ POLICIE I DOPRAVA

Koloběžky pro městskou policii

novinky

Částečná
uzavírka třídy
Míru

Jan Šítal
Městská policie Český Krumlov

Novinka Městská policie Český
Krumlov se snaží jít s dobou, která
dává zelenou elektromobilitě a udržitelnosti. Začátkem roku jsme proto
obměnili dosluhující služební vozy
za hybridní modely.
Po tři čtvrtě roce provozu nových
aut hodnotíme toto rozhodnutí jako
správné a přínosné. V ulicích historického města má využívání hybridů
velký smysl, hlavně z důvodu ekologie
a tichého provozu, a především nízké
spotřeby, která se ustálila na cca 5 litrech na 100 km.
Na jaře 2019 jsme museli řešit personální podstav vyšší mobilitou strážníků, tedy rychlejšími přesuny hlídky
mezi jednotlivými částmi města. Jedním z důvodů bylo zavedení nového
parkovacího systému zájezdových
autobusů a zajištění, aby řidiči tento
systém neobcházeli. Dalším důvodem

redakce

V ulicích města potkáte strážníky městské policie na elektrokoloběžkách.

Foto: Petra Nestávalová

byla skutečnost, že naše město se stalo
terčem kapsářů z balkánských zemí,
ke kterým se strážníci potřebovali dostat co nejrychlejším způsobem.
První volba padla na elektrokola,
nicméně po zkušenostech kolegů ze
Slovenska, kde některé městské policie používají elektrokoloběžky z jižních Čech, jsme se rozhodli pro tato
„přibližovadla“.

Elektrokoloběžky používáme od
začátku prázdnin a setkáváme se
s velice pozitivními reakcemi občanů. Zakoupeny byly dvě elektrokoloběžky, dohromady za 115 tisíc
korun.
Pozitivní je též skutečnost, že na výrobě se podílely firmy z okolí Českého
Krumlova, což velice usnadňuje servis
nebo případné opravy.

Úpravy parkování v zónách
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zóny Dopravní režim v zónách placeného stání v Českém Krumlově bude
od října v některých lokalitách mírně
upraven. Město svým nařízením o placeném stání na místních komunikacích
za účelem organizace dopravy a pro zajištění optimálního využití parkovacích
kapacit na území města pro obyvatele
i návštěvníky zřídilo zóny placeného
stání členěné do několika oblastí.
V těchto oblastech lze organizovat
parkování vozidel prostřednictvím
parkovacích automatů či jiných oprávnění (parkovacími kartami) a tyto
režimy kombinovat. Aktuálně schválené změny dopravního režimu se
týkají místních komunikací v zónách
placeného stání, na nichž je provoz
regulován parkovacími automaty, kdy
dochází k úpravě časového nastavení
platnosti těchto automatů v průběhu
dne nebo i k úpravě kombinovaného
režimu automatu a parkovacích karet.
Nový dopravní
režim v zónách
Kaplická ulice pod školou – platnost parkovacího automatu bude prodloužena na celý den;
www.ckrumlov.cz/obcan

Parkování v Kaplické ulici

Foto: Petra Nestávalová

Linecká ulice u Hotelu Gold –
platnost parkovacího automatu bude
prodloužena na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti
jsou zde oprávněni parkovat od 18
do 8 hodin bez poplatku;
Objížďková ulice u čerpací stanice – platnost parkovacího automatu
bude prodloužena na celý den (zde
dojde zároveň k úpravě ceníku parkovného takto: prvních 45 min. – 5 Kč,
prvních 90 min. – 10 Kč, každá další
hodina – 40 Kč);
Pivovarská ulice – platnost parkovacího automatu bude prodloužena
na celý den;

Parkoviště na Špičáku u kina
včetně části na tř. Míru – platnost
parkovacího automatu bude prodloužena na celý den s tím, že držitelé
parkovacích karet z dané oblasti jsou
oprávněni zde parkovat kdykoliv bez
poplatku;
Plešivecká ulice – platnost parkovacího automatu bude prodloužena
na celý den s tím, že držitelé parkovacích karet z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;
Ulice T. G. Masaryka – v části před
školou bude platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8 do 18
hodin a v další části ulice, kde platí
smíšený režim, bude platnost parkovacího automatu zkrácena na dobu od 8
do 18 hodin s tím, že držitelé parkovacích karet jsou oprávněni v době platnosti automatu využívat tato parkovací místa bezplatně a v době od 18 do 8
hodin jsou místa vyhrazena pouze pro
držitele parkovacích karet z dané oblasti;
Fialková ulice u plaveckého bazénu – platnost parkovacího automatu
bude prodloužena na celý den s tím,
že držitelé parkovacích karet z dané
oblasti jsou oprávněni parkovat v části
za plaveckým bazénem kdykoliv bez
poplatku.

Uzavírka Do 31. prosince
2019 je naplánována uzavírka
části třídy Míru v úseku havarijní
opěrné zdi. Probíhá zde III. etapa opravy opěrné zdi. Ukončení
uzavírky se předpokládá dříve,
vzhledem k charakteru stavebních prací však nelze předem
přesněji stanovit termín.
Provoz je v místě prováděných
prací řízen semafory. Jedná se
o neodkladnou opravu havarijního stavu, která bude probíhat
stejným způsobem jako v roce
2017 a 2018, kdy nedocházelo
k větším dopravním komplikacím.

Kde se jak
parkuje, najdete
přehledně v mapě
Zdeněk Moravec
oddělení ITC

Mapa Na mapovém portálu
geoportal.ckrumlov.cz je k dispozici Mapa pro veřejnost, kde
mohou občané vyhledávat informace o zařízeních občanské
vybavenosti ve městě, jako například rozmístění kontejnerů
ve městě, veřejná WC, lavičky
apod.
Nově je mapa rozšířena o informace z dopravy. Občané si
nyní mohou v mapě zobrazit
Oblasti a Zóny parkovacích stání a dozví se informace ohledně
parkování v různých částech
města. Mapa zobrazuje také přehled parkovacích ploch P1–P5,
hranice pěší zóny, vedení dopravy v centru města nebo data uzavírek komunikací z centrálního
systému dopravních informací.
Po větším přiblížení se zobrazí
i dopravní značky, které do mapy
průběžně doplňuje i aktualizuje
oddělení dopravy.
V případě jakýchkoli dotazů
se neváhejte obrátit na správce
geografického informačního systému: gis@mu.ckrumlov.cz.
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Oslava 30. výročí pádu komunistického režimu
Filip Putschögl
oddělení kancelář starosty

Paměť národa Český Krumlov
se stal jedním z 30 měst Paměti národa, která společně připomenou
30. výročí pádu komunistického režimu. Připomenutí a oslavám bude v našem městě věnován víkend 15.–17. listopadu 2019.
Jednou z chystaných aktivit je
vzdělávací projekt s názvem Příběhy
našich sousedů. Ten je určen žákům
osmých a devátých tříd základních
škol a tercií a kvart víceletých gymnázií, kteří mají za úkol vyzpovídat
pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit zvukovou,
obrazovou nebo psanou reportáž

či dokument. V Českém Krumlově
se zapojilo šest žákovských týmů ze
čtyř škol, které již od března tohoto
roku pracují na svých projektech pod
vedením učitelů a odborníků ze společnosti Post Bellum. Výsledky jejich
práce budete mít možnost zhlédnout
při prezentaci pro veřejnost v Městském divadle v pátek 15. listopadu.
Na stejný den je v Kulturním centru
Prádelna v Hradební ulici naplánována projekce dokumentárního filmu
Něžná revoluce a vernisáž výstavy českokrumlovských výtvarníků.
Jako vzpomínka na dobu normalizační bude po celý víkend zpřístupněno několik „socialistických“ bytů
v ulici Latrán. O naaranžování bytů
ve stylu socialistického realismu se
postará obor Scénografie Střední

uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. Dalšími lahůdkami programu bude scénické čtení divadelní hry
Vernisáž od Václava Havla, které proběhne v komorním prostředí refektáře
bývalého kláštera minoritů, a sobotní

večerní koncert legendy české hudební scény, kultovní skupiny Oceán v Synagoze Český Krumlov. V neděli pak
oslavy vyvrcholí podvečerním společným setkáním na náměstí Svornosti,
jehož součástí bude koncert v současnosti nejžádanější krumlovské kapely
Chlapi v sobě. Na připomínku toho,
co se za uplynulých 30 let svobody
podařilo, bude po celý víkend vstup
do vybraných expozic zdarma.

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná
online od roku 2008 jako databáze
pamětníků, kteří byli přímými svědky
událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy – nacismus a komunismus.
Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto
režimy ovlivňovaly životy jednotlivců,
a umožňují nahlédnout jejich podstatu.
Sbírku Paměť národa spravuje
obecně prospěšná společnost Post
Bellum (latinsky po válce), založená
v roce 2001 novináři a historiky, kteří
si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou
světovou válku a komunismus.
Další informace naleznete v příštím
vydání Novin města, webových stránkách města a www.nezapomenme.cz.

Výstava fotografií připomene Pekingský masakr
redakce
Výstava Na náměstí Svornosti
si bude možné od 3. do 31. října
2019 prohlédnout výstavu “Masakr na náměstí Nebeského klidu
1989“, která připomíná krvavé potlačení protirežimních demonstrací
na hlavním pekingském náměstí
4. června 1989 a události, které
k němu vedly. Výstava představí více
než 40 unikátních fotografií, které

během protestů na náměstí Tchien-an-men v Pekingu pořídili zahraniční novináři a agentury. Tyto dokumentární fotografie není možné
nikde v Číně veřejně vystavovat.
Historický rok 1989 přinesl systémovou krizi komunistických režimů po celém světě. Jejich mocenský
monopol od východního Německa
po Čínskou lidovou republiku
ohrožovaly masivní demonstrace
a protesty místního obyvatelstva.

Komunistické vedení v různých zemích se k této výzvě postavilo různě. V Polsku se 4. června 1989 konaly první (polo)svobodné volby
ve východním bloku. Do roka pak
padly komunistické režimy po celé
východní Evropě. Téhož dne,
4. června 1989, odpověděla KS
Číny na protesty na náměstí Tchien-an-men po svém a poslala proti
demonstrantům tanky. Čínská lidově-osvobozenecká armáda začala

střílet do neozbrojených studentů
a občanů. Zahynuly stovky, možná tisíce lidí. Tato klíčová událost
nedávných čínských dějin zůstává
dodnes obestřena mlčením.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 8. října 2019 v 16.00
hodin na náměstí Svornosti.
Výstavu pořádá projekt Sinopsis ve spolupráci s městem Český
Krumlov.

Úspěšné Mistrovské pěvecké a instrumentální kurzy
Alžběta Kerberová
Pražský hudební institut

Kurzy Na přelomu července a srpna
se v Českém Krumlově konal 2. ročník Mistrovských pěveckých kurzů
a 1. ročník Letních interpretačních
kurzů. Kurzy pořádal Pražský hudební institut ve spolupráci s Kláštery
Český Krumlov a Základní uměleckou školou Český Krumlov. Pěvecké
kurzy vedla vynikající italská pedagožka Astrea Amaduzzi a proslulý barytonista a pedagog Vladimír Chmelo
a instrumentální kurzy violoncellista
a pedagog Martin Škampa, houslistka
Marie Mátlová a pedagog klavírní hry
Peter Toperczer.
V rámci kurzů se konaly čtyři
koncerty v klášterním Velkém sále

a mimo koncertu lektorů byly všechny koncerty volně přístupné, taktéž
se jich zúčastnilo i mnoho občanů
Českého Krumlova. Kurzy jako takové byly rovněž volně přístupné veřejnosti, která se tak mohla přesvědčit

Foto: Pražský hudební institut

o intenzivní umělecké práci všech
zúčastněných. Letos se kurzů zúčastnilo celkem 56 frekventantů. Kurzů se
zúčastnili i občané Českého Krumlova a posluchači ZUŠ Český Krumlov.
Mezi frekventanty pěveckých kurzů

jsme přivítali i pěvce jako jsou Daniel
Hůlka, Tereza Mátlová, Peter Berger
nebo Ester Pavlů.
Tímto bychom rádi poděkovali
všem lektorům, korepetitorům a účastníkům kurzů za jejich nasazení, se kterým společně pracovali. Dále pak děkujeme všem partnerům, kteří nás v této
činnosti velmi podporují, zejména
pak městu Český Krumlov, bez jehož
podpory by se tyto kurzy nepodařilo
uspořádat v takovém rozsahu a kvalitě
jako letos.
Jsme rádi, že prostřednictvím našich
kurzů můžeme přispět i k obohacení
kulturního života letního Českého
Krumlova, přivézt do města nadšení
a kreativitu mladých lidí a občany Českého Krumlova zapojit do tohoto uměleckého tvoření a práce.
www.ckrumlov.cz/obcan

Hvězdný říjen v kině Luna
Martin Zeman
Filmový klub Český Krumlov

čtvrtek 3. 10. 19:30 Joker
středa 9. 10. 19:30 Parazit
sobota 12. 10. 17:30 Nabarvené ptáče
(uvede režisér Václav Marhoul)
středa 23. 10. 19:30 Synonyma
Luna V říjnovém programu krumlovského kina se objeví několik velmi
úspěšných filmů, o kterých bychom
vás rádi informovali. Ve čtvrtek 3. října
od 19.30 budeme premiérově promítat nejnovějšího festivalového vítěze:
film Joker, který zvítězil na festivalu
v Benátkách, vypráví o zrodu záporné
komiksové postavy a nabídne famózní herecké výkony Joaquina Phoenixe
a Roberta De Nira.

Den architektury
Filip Hermann
III. ročník V sobotu 5. října 2019
od 15.00 hodin proběhne architektonická procházka podél Objížďkové
ulice, která byla zbudována v letech
1959–1964 podle návrhu architekta
Řezníčka.
Objížďková ulice ulehčila centru
od autobusů, ale zároveň navždy proměnila tvář města. Během výstavby
bylo zbouráno 93 domů, které byly
v následujících letech často necitlivě
nahrazeny panelovými domy. Během
procházky začínající u kina Luna se
podíváme na zásahy do urbanistické
struktury města.
V neděli 6. října pak od 15.00 hodin
na náměstí Svornosti spojíme architekturu a bojovku a v rámci architektonické bojovky prozkoumáme nejen
domy Českého Krumlova. Bojovka je
tady pro děti s doprovodem ale i pro
dospělé v nichž stále dřímá trochu
dětské duše! Den architektury je tu
hlavně pro všechny NEarchite(k)ty,
kteří chtějí blíž poznat své město a je
zcela zdarma.

www.ckrumlov.cz/obcan
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Ve středu 9. října od 19.30 promítneme vítězný film letošního festivalu
v Cannes: korejský snímek Parazit vypráví příběh chudé, ale mazané rodiny,
která se rozhodne využít domácnost
bohatého byznysmena. Film přichází
do kin s pověstí nejzábavnějšího vítěze canneského festivalu od dob Pulp
Fiction.
V sobotu 12. října v 17.30 přijede
režisér Václav Marhoul uvést svůj nejnovější počin, drama Nabarvené ptáče. Film se natáčel mimo jiné v Českém Krumlově a Marhoul pro svůj
film získal nejen herecké hvězdy první
velikosti Stellana Skarsgårda a Harveyho Keitela, ale také krumlovského
rodáka Petra Kotlára pro roli malého
chlapce, kterého osud vláčí nebezpečným světem válkou zmítané Evropy.

novinky
Nabarvené ptáče proniklo do hlavní
soutěže benátského filmového festivalu, což se českému filmu povedlo
po 25 letech.
Hvězdný říjen v kině Luna pak
vyvrcholí ve středu 23. října v 19.30
projekcí filmu režiséra Nadava Lapida
Synonyma, což je francouzský příběh
mladého Izraelce po vojenské službě,
jehož zláká pařížský sladký život, jenže
brzy zjistí, že k nalezení nové identity nestačí jen francouzsko-hebrejský
slovník. Režisérův částečně autobiografický film zvítězil na festivalu v Berlíně.
Kino Luna má pro vás v říjnu i celou
řadu dalších filmů, aktuální program
můžete sledovat na www.luna-kino.cz.
Těšíme se na vás ve vašem kině!

ZŠ T. G. Masaryka slaví výročí
a zve na Den otevřených dveří
Josef Haláček

Základní škola T. G. Masaryka

Oslava V pátek 25. října letošního
roku oslaví ZŠ T. G. Masaryka hned
několik událostí najednou.

Foto: ZŠ TGM

Ve 13 hodin starosta města a ředitel
školy vzpomenou výročí založení Československa a vyjádří důležitost této
události slavnostním položením kytic
k bustě prvorepublikového prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka.
V návaznosti na tuto akci bude
slavnostně otevřena “nová“ budova
základní školy, která dostala po velmi
dlouhé době nový kabát v podobě
oken, dveří a fasády.
Budova školy a její prostranství budou k dispozici i veřejnosti, a to od 14
do 17 hodin. Ve škole bude k vidění
velice zajímavá koncepce řešení pozemků školy v podobě studie, která
počítá s realizací v několika etapách.
Některé z těchto etap se již podařilo
uskutečnit a bude možné zhodnotit
přímo na místě, jak se to podařilo. Velmi zajímavou novinkou budou v průběhu Dne otevřených dveří asistované prohlídky, kdy školní “kasteláni“

provedou zájemce místy, která nejsou
běžně dostupná. Třešničkou na dortu může být vstup na “Masarykovu
pavlač“, která byla desetiletí uzavřena.
Budou připravené i prostory s kronikami školy a sportovních tříd. V učebnách bude možné se osobně setkat
i s významnými žáky naší školy. Konkrétně máme přislíbenu účast fotbalového internacionála Ericha Brabce,
který působil mimo jiné i ve Spartě či
Slávii, nebo Mariana Jelínka, známého
hokejového kouče a sportovního psychologa.
Je také třeba připomenout, že naše
škola otevřela poprvé své brány pro
žáky 1. 9. 1929 a slaví letos své krásné
devadesátiny. A protože se celá akce
ponese v duchu historie, připomeneme si i 30. výročí sametové revoluce
jako velice významného mezníku našich dějin.
Celý pátek bude koncipován jako
projektový den pro žáky 1. a 2. stupně a jeho obsah bude korespondovat
s historickými tématy. Protože je tato
akce pro naši školu skutečně významná, dovolili jsme si pozvat i naše dvě
partnerské školy z rakouského Wartbergu ob der Aist a německého Passau.
Pokud přijmete naše pozvání a budete mít štěstí, možná zahlédnete
ve škole i poletujícího maskota školy,
čarodějku Hedviku. Na své si přijdou
i milovníci jídla a pití, které bude rovněž zajištěné. Těšíme se na vás.

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc říjen jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů
naší knihovny, tentokrát se zaměřením na audioknihy. 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
poslechu.
Horňáková-Civade, Lenka:
Marie a Magdalény

Rodinná sága o osudech tří žen
v průběhu 20. století, kdy se vypořádávaly s nelehkou dobou
i svými osobními těžkostmi.
Účinkuje V. Zawadská, T. Bebarová a L. Pernetová.
Palán, Aleš – Čepelka,
Miloň: Nedělňátko aneb
s Cimrmanem v zádech

Rozhovory známého publicisty
s hercem, spisovatelem a dramatikem M. Čepelkou, který vzpomíná na svůj soukromý život i působení v divadle.
Gabaldon, Diana: Cizinka

Romantický příběh, v němž se
hlavní hrdinka ocitá, díky podivné časové smyčce, v 18. století
na skotském venkově. Čte Jitka
Ježková, držitelka ceny F. Filipovského za dabing.
Backman, Fredrik:
My proti vám

Společenský román, navazující
na knihu Medvědín, líčí vztahy
lidí na malém městě žijícím kultem hokeje. Knihu oživil svým
hlasem Pavel Soukup.
Žáček, Jiří: Aprílová škola;
Bajky a nebajky

Rozverné básničky a bajky pro
menší děti. Se stejnou hravostí,
jako má autor, je recitují a zpívají
V. Dyk, L. Pernetová, M. Písařík
a N. Havlová.
www.knih-ck. cz

6

DĚTI A MLÁDEŽ I VZDĚLÁVÁNÍ I INZERCE

říjen 2019

Podzimní akce pro děti v CPDM
Otevřené programy
pro děti a mládež

Akce pro děti a mládež, na které je
nutné se předem přihlásit
Pravidelné kroužky

(od října do prosince 2019)
Moderní tanec – lekce různých
stylů současného tance v NZDM Bouda (zdarma)
Výtvarka – tvořivý kurz, který děti
provede vybranými výtvarnými technikami (300 Kč za kurz/11 lekcí, od
3. 10. každý čtvrtek od 15.00 hodin).
Doučování – krátkodobé doučování z ČJ a AJ, Mat ad. (zdarma, děti 1.
a 2. stupeň ZŠ).
Workshopy, projekty,
jednorázové kurzy, přednášky

4. 10. Do Thu Trang „ASI JATKA“
– beseda s blogerkou zabývající se soužitím české a vietnamské komunity,
zdarma, studenti SŠ a dospělí.
17. - 20. 10. Médiakemp – čtyřdenní pobyt, jehož námětem jsou média:
internetové rádio, animovaný film,
žurnalistika, fotografie (Zátoň u Větřní, účastnický poplatek 300 Kč, studenti
od 14 do 18 let).

CPDM připravuje pro děti pestrý program.

15. - 17. 11. Kurz animovaného
filmu – víkendový kurz v NZDM
Bouda (děti 10-100 let).
21. 11. Stanislav Motl – promítání a beseda se známým publicistou
a novinářem (Městská knihovna Český
Krumlov, studenti SŠ a dospělí).
22. – 24. 11. Kurz animovaného
filmu – pokračování kurzu pro další
zájemce o animovanou tvorbu (zdarma, děti 10-100 let).
22. 11. Kurz vlasového stylingu –
seminář (NZDM Bouda, děti od 12 let).
28. 11. Didgeridoo workshop –
workshop s profesionálním hráčem
na didgeridoo, který s sebou přiveze

Foto: CPDM

své vlastnoručně vyrobené nástroje
(NZDM Bouda, děti od 10 let).
12. 12. Tomáš Pešek – přednáška o současných trendech v životech
mladých lidí (Studentský klub Kampa
České Budějovice, pro pedagogy, rodiče, oddílové vedoucí a další pracovníky
s mládeží) .
13. 12. Tomáš Pešek – tentokrát
v Českém Krumlově (Městská knihovna Český Krumlov)
Formulář přihlášky naleznete
na webu CPDM – www.cpdm.cz.
Zájemci se mohou předběžně přihlašovat také telefonicky (380 712 427)
a nebo mailem (icm@cpdm.cz).

(bez nutnosti přihlášek)
Tvořivé odpoledne v Boudě –
pravidelně každé úterý 14.00 až 15.00,
(žáci 1. st. ZŠ).
Doučování – příležitostná pomoc nejmladším školákům s učivem
v NZDM Bouda (žáci 1. st. ZŠ).
26. 9. Sportovně-hravé odpoledne v rámci Týdne nízkoprahových
klubů 2019. Odpoledne pro širokou
veřejnost plné informací o činnosti našeho NZDM Bouda, her a zábavných
aktivit pro děti a mládež (začátek ve
14 h, zahrada CPDM a Bouda).
7. – 11. 10. Výtvarný podzim – odpolední otevřený výtvarně-řemeslný
program pro děti (zahrada CPDM,
16.00 až 17.00 hodin, děti od 7 let).
22. 10. Turnaj ve stolním fotbálku –
(14 až 17 hodin, děti od 7 let)
17. 12. Vánoční fotografování a besídka v Boudě
Mimo uvedené kurzy jsou všechny
akce zdarma.
Více na www.cpdm.cz

Prázdniny s KoCeRem
si děti moc užily

součástí týmu

ZÍSKEJTE PRAXI
A STIPENDIUM
V LINDE
Dagmar Turnhöferová
KoCeRo o.p.s.

KoCeRo – Komunitní centrum Rovnost o.p.s. připravuje každoročně o letních prázdninách program výchovně
vzdělávacího a zážitkového charakteru
pro děti z Českokrumlovska a snaží se
tak vytvořit podmínky pro smysluplné
a aktivní trávení volného času.
I letos jsme obohatili prázdninový čas prostřednictvím dílny Mladý
humanista a soutěže Cesta za létem
o nové zážitky. Děti si vyzkoušely
atrakce v Hopsáriu v Českých Budějovicích, svezly se na velbloudovi na velbloudí farmě v Záhosticích u Chýnova
a v písecké Sladovně si v rámci jedné
z expozic zahrály stínové divadlo. Procvičily nohy při osmikilometrové ces-

Foto: KoCeRo

tě z Nové Pece do Horní Plané a celé
tělo ve Sportovně relaxačním areálu
Hluboká nad Vltavou, zahrály si tenis
v Teniscentru v Českém Krumlově
a rozhýbaly svá těla při taneční dílně
pod vedením zkušené lektorky. Vyzkoušely si povolání řezbáře, horníka
při návštěvě grafitového dolu a herce
v Pohádkové rezervaci v Hořicích
na Šumavě.
Dále jsme dětem nabídli návštěvu
českokrumlovských klášterů, Království lesa, zříceniny Vítkův Hrádek,
výstavy Země živitelka a Techmanie.
Řadu zážitků si děti odnesly také z pětidenního pobytu u rybníka Mrhal.
Děti získaly nové znalosti a zkušenosti a strávily letní prázdniny tak,
že opravdu mohou říci: „Užili jsme si
to!“

Společnost Linde Pohony s.r.o. se sídlem
v Českém Krumlově nabízí studentům
Střední odborné školy strojní a elektrotechnické
ve Velešíně možnost získat praxi a stipendium
v oborech:

MECHANIK SEŘIZOVAČ
– PROGRAMÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
MECHANIK SEŘIZOVAČ
– MECHATRONIK
ELEKTROMECHANIK PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ
OBRÁBĚČ KOVŮ
STROJNÍ MECHANIK

Spolupráce se Střední odbornou školou
strojní a elektrotechnickou Velešín

Linde Pohony s.r.o.
Domoradice, Tovární 118, 38101 Český Krumlov / Czech Republic
www.linde-pohony.cz
HR@lipo.cz

www.ckrumlov.cz/obcan
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Kosti, meč a rákoska ve výuce?
Irena Vacková
Kláštery Český Krumlov

Historie Meč, křesadlo, slepičí hlava
v lihu, peníze schované v hlíně, ďábel
smějící se ze stránek knihy, lidské kosti,
rákoska… Mohou tohle být pomůcky
pedagoga při výuce? Jestli jste hádali,
že ne, pak jste těsně vedle. Ti dnešní
učitelé musejí být už opravdu zoufalí,
myslíte si. V době internetu a mobilů
se na ně nesmíte zlobit, zaujmout žáky
je těžké. Že lze šířit víru mečem, o tom
z historie víme, ale že by tak šlo rozšiřovat i vzdělání? V Klášterech nám
k tomu pomáhá nejen meč, ale i drátěná košile a přilba, kostýmy nebo atrapy
dobových předmětů a jídel. Středověk
takříkajíc na dosah ruky.
Nejen středověk, prožít tu lze krom
gotiky i renesanci, baroko a další éry až

po současnost. Kdo nechce být šlechticem a řešit věčné dilema, co s penězi,
může se stát řemeslníkem: pekařem,
hrnčířem, brašnářem, kovářem, mýdlařem, valchářem, barvířem či sklářem.
Kdo před prací dává přednost modlitbě nebo je zvyklý ze školy opisovat,
přijde si tu také na své – může se stát
mnichem nebo jeptiškou, vyzkouší si
přepisování knihy nad svíčkou nebo
vyšívání relikviářů s ostatky svatých.
Pokud jej řeholní život nezaujme,
může se stát babkou kořenářkou (ne-

smějte se, o její elixíry je zájem větší
než o nejnovější modely iPhonu) a seznámit se s léčivými bylinami v klášterní zahradě.
Kdo ještě nevládne chemií, může
začít s alchymií (třeba netopýří ucho
se sice hůře shání, ale elixír mládí
za to stojí). Zapsat své poznatky lze
do vlastnoručně vyrobené knížky
tištěné na Guttenbergově tiskařském
stroji z ručně vyrobeného papíru. Kdo
dává přednost historii a literatuře,
může se v Klášterech setkat se zajímavými osobnostmi: třeba s paní Ruth
Hálovou, která vypráví o své cestě
Wintonovým vlakem, nebo s panem
„Karlem Čapkem“, který mluví o knížkách, zvířatech a setkávání s prezidentem TGM.
To všechno a mnohem víc zažívají
děti v rámci školních výukových pro-

gramů Klášterů, kterými za rok projde
na 3000 dětí, a to jak žáků místních
škol, tak i škol z celé republiky. Děti se
zde učí trochu jiným způsobem, vše si
osahají, leccos si vyzkoušejí a poznatky k nim přicházejí ne na zlatém podnose, ale musí si je nejdříve objevit,
prožít a vypátrat. Snažíme se v dětech
probouzet aktivitu, zvídavost, kreativitu, vztah ke kultuře, přírodě, historii a základním lidským hodnotám.
V současné době nabízíme 29 výukových programů pro 3 věkové kategorie
žáků, včetně letních pro tábory a skupiny rodičů s dětmi.
Dalo by se napsat, že pro všechny
zájemce jsou dveře do Klášterů otevřené, ale není to pravda. Víte, jak to
u nás chodí – nejdřív musíte sami najít
klíč a pak vlastními silami těžká vrata
otevřít To za nimi bude stát za to.

BUR Z A
ŠKOL

ČTVRTEK 3. 10. 2019

Prezentace s tředních škol ,

Kláštery Český Krumlov, Velký sál

odborných učilišť a ﬁrem.

18.00
Steve Lichtag
Strastiplná cesta do pravěku.

2 2 .1 0 . 2 0 1 9

Film o filmu a vyprávění o natáčení 3D filmu Aldabra; promítání
o vodě, mořích a ekologii.

PÁTEK 4. 10. 2019
Kino Luna, Český Krumlov

18.00
Hana Pešková, Jiří Šneider
Fotografická mekka Bangladéš – země plná lidí
a odpadků.
Cestovatelské povídání s promítáním a tanečním vystoupením
studia Dech.
PROGRAM PRO VEŘEJNOST

T V ŮJ
ŽI VOT
T VÁ
VOL B A

www.ckrumlov.cz/obcan
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Krumlovský vodácký maraton
Hana Šmachová
Spolek KVM Český Krumlov

Maraton V sobotu 12. října 2019
se na řece Vltavě uskuteční 17. ročník
Krumlovského vodáckého maratonu.
Závodníci vyrazí na start z Vyššího
Brodu a Rožmberku nad Vltavou v 11
hodin. Vyšebrodský start je určen pro
kajaky a kánoe, rožmberský posádkám
pramic, raftů, velkých kánoí a paddleboardistů. Oba dva starty jsou divácky
velmi atraktivní. V každé destinaci uvidíte více než 350 závodníků, kteří se
pokusí dobít nejvyšší místa na stupně
vítězů ve 26 kategoriích.
Na závod se může přihlásit každý,
kdo je starší 9 let. Pro žáky do 15 let
je připraven Žákovský minimaraton,
dlouhý 11 km. Startuje se v kempu
Na Pískárně ve 13 hodin. V kempu je
dost místa pro všechny diváky, kteří
chtějí závodníky povzbudit do dalšího
výkonu. Všichni účastníci maratonu
zde mají povinný přeběh, takže vylézají se svou lodí na břeh a po absolvování
150 m po šotolinové cestě usedají opět
do lodí a v závodě pokračují.
Závodníci proplouvají celým městem Český Krumlov až do cíle, který

je pro všechny kategorie stejný. Stopky
se zastaví na Náplavce na úrovni pivovarské zahrady. V zahradě historického pivovaru je od 12 hodin připraven
pro všechny příchozí sportovně laděný doprovodný program. Vstupné se
neplatí.

Srdečně vás zveme, jako diváky,
na jakýkoliv úsek řeky Vltavy od Vyššího Brodu až ke krumlovské pivovarské
zahradě. Nebo se můžete stát součástí
startovního pole a změřit své síly nejen sami se sebou, ale i s těmi nejlepšími vodáky světa.
Závodu se účastní přes tisíc příznivců vodních sportů z 25 zemí světa.
Mezi přihlášenými na letošní
17. ročník KVM jsou např. skifaři Václav Chalupa a Ondřej Synek.
Vše podstatné se dozvíte na webu
w w w. k r u m l ov s ky marato n .co m
a na maratonském Facebooku.

www.ckrumlov.cz/obcan

