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Jednání zastupitelstva města
Upozorňujeme, že se jednání koná mimořádně 
ve středu 24. června 2015 od 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo 

Novinkou slavností je noční rytířský turnaj

ještě noční rytířský turnaj na koních, který  
rozehraje legendu Dělení růží. „Mezi novin-
ky patří i středověké vojenské ležení                 
v Městském parku a Historikotéka 
v Pivovarských zahradách, aby si návštěvníci 
i účinkující mohli užít historického tance 
a slunovratu,“ říká ředitel Městského divadla 
Jan Vozábal. 
  
 Více informací ke slavnostem najdete 
uvnitř Novin nebo na 
www.slavnostipetilisteruze.eu. 

     

otáčivém hledišti. „Bude to příběh dvou 
znepřátelených rodů, každého z jiné osady. 
Trochu jako Romeo a Julie, ale s dobrým 
koncem,“ slibuje Eliška Koričarová z Česko-
krumlovského rozvojového fondu. Bohatý 
program různých žánrů obsadí deset scén po 
celém městě, kde vystoupí 66 souborů 
a uskuteční se celkem 168 představení. 
Slavnosti provází také historický trh s více 
než 150 stánky řemeslníků. Působivé budou 
kostýmované průvody, zvlášť ten s ohni. 
Letos proto organizátoři přidají v sobotu

         
  
    

   Slavnosti pětilisté růže slaví čtvrt století od 
obnovení jejich tradice. Českokrumlovský 
svátek historie tak i letos nabídne všem 
návštěvníkům úžasnou podívanou a výpravu 
do doby renesance. Každý rok sáhnou 
pořadatelé do archivu pro jiné téma: pro 
letošek je to událost z roku 1555, kdy Vilém 
z Rožmberka sloučil dvě samostatné osady 
Latrán a Staré Město. Tím vznikl celek, 
jemuž vývoj přisoudil slávu podobnou té, 
která „hvězd se dotýká“. Tuto událost 
rozehraje představení Živých šachů na    

 

   

Text Alena Binterová Foto archiv města Český Krumlov
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  Ve dnech 19. až 21. června 2015 proběhne            
v  Českém Krumlově již 29. ročník Slavností 
pětilisté růže, jež pořádá město Český Krum-
lov, Městské divadlo Český Krumlov a Česko-
krumlovský 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
• občané vnitřního města i pracující ve dnech 
slavností v  prostoru záboru veřejného 
prostranství se musí prokázat vstupenkou při 
průchodu kontrolními místy (viz dále)
• více informací a program akce najdete na 
www.slavnostipetilisteruze.eu nebo 
www.ckrumlov.cz/slavnosti 2015

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, nádvoří Prelatury, Parkán, 
Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, 
Nové město, Latrán – k Červené Bráně, 
Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na 
Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky        
v Hradební ulici, Kostelní, ulice Široká, Ostrov, 
prostor za Hotelem Dvořák k  ul. Radniční, 
Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, Linec-
ká - od Benešova mostu, Městský park. 
VSTUPNÉ pro obyvatele vnitřního města
  Osobám s  trvalým bydlištěm na území 
záboru veřejného prostranství budou doručeny 
volné vstupenky. Jako podklad pro vydání 
volných vstupenek používáme výstup                   
z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle 
trvalého bydliště. Proto ti, kteří nemají trvalé 
bydliště v místech záboru a trvale bydlící 
cizinci, volné vstupenky poštou neobdrží.         
V  případě zájmu se však mohou obrátit ve 
dnech od 10. do 18. června na Veroniku 
Malátovou na tel.: 380 727 367 nebo 380 711 
775 nebo osobně každý všední den od 8.00 do 
16.00 hodin v kanceláři divadla. Tuto vstupen-
ku je nutno nosit v  pátek i sobotu, kdy je 
vybíráno vstupné na akci. 
VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele 
   Obyvatelům Českého Krumlova poskytuje-
me zvýhodněnou vstupenku na celé slavnosti 
za 100 Kč. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze 
v předprodeji, viz kontakty níže, a to do pátku 
19. června do 14.00 hodin. Při koupi vstupe-
nek musíte věrohodně prokázat trvalé bydliště 
v  Českém Krumlově. Maximální počet 
vydaných vstupenek jsou 3 ks. Tuto vstupenku je 
nutno nosit v  pátek i sobotu, kdy je vybíráno   

           
 

POJIŠTĚNÍ AKCE
  Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořada-
telé akce sjednáno úrazové pojištění návštěv-
níků a pojištění odpovědnosti za škody. 
V případě nutnosti prosím neprodleně 
kontaktujte ředitele Městského divadla Český 
Krumlov na tel.: 602 331 162 nebo elektronic-
kou poštou na adrese info@divadlock.cz. 
PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA
  Město bude uzavřeno pro vjezd motorových 
vozidel v  pátek 19. června od 12.00 do 24.00 
hodin. V sobotu 20. června bude město uzavřeno 
pro vjezd od 8.00 do 01.00 hodin, zásobování 
bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Hlavní 
historický průvod projde městem v sobotu 
v 15.00 hodin. V neděli 21. června bude omezen 
průjezd městem od 10.00 do 16.00 hodin. 
V  nejnutnějších případech kontaktujte naše 
informační středisko na tel.: 380 727  369.
   Žádáme vás, abyste v době slavností neparkovali 
svá vozidla na území města, zejména pak na trase 
historického průvodu. Doporučujeme vám využít 
k parkování parkoviště mimo centrum města.
HUDEBNÍ PRODUKCE
  V případě, že máte zájem obohatit program 
slavností pro své hosty jakoukoliv hudební 
produkcí ve vašem zařízení, žádáme vás o respek-
tování programu slavností. 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 konzul-
tovat s  námi, abychom si dohodli konkrétní 
podmínky a časy ku spokojenosti naší i vaší.
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
  Slavnostní ohňostroj se uskuteční v sobotu 
20. června 2015 od 24.00 hodin, bude odpálen 
z jižních zámeckých teras a za objektem 
zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.
INFOSERVIS VE DNECH SLAVNOSTÍ
  V případě dotazů se obraťte na  informační 
servis slavností na tel.: 380 727 369. Do pátku 
19. června a opět po skončení slavností můžete 
informace získat na tel.: 380 711 775. 
PŘEDPRODEJ:
INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov; tel.: 
380 704 621, fax: 380 704 619, e-mail: 
info@ckrumlov.cz
ZÁMECKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Zámek  57 – 1. nádv., 381 01 Český Krumlov; 
tel.: 380 725  110, 380 725  119, e-mail: 
tourist.service@unios.cz
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV
Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, 
tel.: 380 711 775, 380 727 367, 
e-mail: vstupenky@divadlock.cz

vstupné na akci. Na branách do města ve dnech 
slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!
VSTUPNÉ pro podnikatele a jejich zaměst-
nance 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 vyzved-
nout od 10. do 18. 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 zaměst-
nání. Vzhledem k zneužívání tohoto systému 
byla pravidla vydávání volných vstupenek 
zpřísněna, děkujeme vám za pochopení              
a spolupráci. Pro usnadnění jsme pro vás 
vytvořili formulář, který použijte. Tento 
formulář vám bude dodán do poštovních 
schránek nebo si jej můžete vyzvednout 
v kanceláři divadla, případně vám jej zašleme 
v  elektronické podobě. Telefonické dotazy 
u Veroniky Malátové na tel.: 380 727  367 
nebo u Věry Cábové na tel.: 380 727 365.
VSTUPNÉ pro návštěvníky akce, ubytované 
ve městě a organizované skupiny
  Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci 
ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historic-
kém centru města, jsou povinni uhradit vstup-
né. Prosíme vás, abyste své obchodní partnery 
a klienty upozornili na fakt, že v  pátek 
19. června a v sobotu 20. června 2015 bude 
vstup do města možný pouze s  platnou 
vstupenkou, abychom společně předešli případ-
ným nedorozuměním. Děkujeme!   

Vstupné 2015:
• Jednodenní vstupné: pátek - dospělí 100 Kč, 
sobota - dospělí - 200 Kč
• Dvoudenní vstupné (permanentní vstupen-
ka): dospělí - 200 Kč, studenti - 100 Kč, pro 
držitele ISIC, ITIC karet, děti do 15 let - 50 Kč
• Organizované skupiny, hromadné objednáv-
ky - 150 Kč (pro skupiny nad 10 osob na 
základě písemné objednávky)
• Vstup zdarma: děti do 10 let, návštěvníci 
v historických kostýmech (gotika, renesance), 
držitelé ZTP
Již nyní můžete vstupenky objednávat. 
Vstupenky vám rádi zašleme na dobírku nebo 
připravíme k osobnímu vyzvednutí. 
Objednávky můžete zasílat elektronicky na 
vstupenky@divadlock.cz. Více informací vám 
rádi poskytneme telefonicky; Veronika 
Malátová na tel.: 380 727  367 nebo Věra 
Cábová na tel.: 380 727 365. 

Informace o Slavnostech pětilisté růže pro obyvatele a podnikatele
Text Jan Vozábal; Městské divadlo Český Krumlov
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www.ckrumlov.cz/rada

Rada města si klade vysoké cíle
  V souvislosti s uzavřenou koaliční dohodou 
mezi Českou stranou sociálně demokratickou, 
Křesťanskou demokratickou unií – Českoslo-
venskou stranou lidovou, TOP 09, Občanskou 
demokratickou stranou, Sdružením nezávis-
lých - Město pro všechny a sdružením 
Nezávislí a Zelení vydala Rada města Český 
Krumlov programové prohlášení, ve kterém 
vytyčuje hlavní priority své činnosti pro 
volební období 2014 - 2018.
   Dvacátého dubna tohoto roku schválili radní 
města Český Krumlov programové prohlášení 
pro volební období 2014 – 2018.  Tímto prohlá-
šením vyjádřili radní společnou vůli dosáhnout 
při správě města co nejlepších podmínek pro 
vyvážený a zdravý rozvoj města, stejně jako pro 
život občanů a aktivity podnikatelů.
 Priority programového prohlášení jsou 
rozděleny do deseti oblastí, a sice I. koncepční 
rozvoj města, II.  hospodaření města, 
III. investiční politika, IV. doprava, V. sociální 
politika, VI. péče o životní prostředí, 
VII. cestovní ruch, VIII. kultura, IX. sport 
a volný čas, X. správa města, komunikace 
s veřejností a jiné. K maximálně profesionální 
správě města mají radním pomoci základní 
strategické dokumenty. „Radní Českého 
Krumlova si uvědomují, že nelze rozhodovat 
o městě bez aktuálních strategických plánů. 
Proto chceme aktualizovat a připravit koncep-
ce, podle nichž by se město mělo v následují-
cích minimálně deseti letech rozvíjet. Jedno 
volební období je v životě města velmi krátká 
doba. Z  tohoto důvodu chceme, aby naše 
rozhodnutí byla koncepční a aby na  ně mohlo 
navázat další volební období,“ uvedl místosta-
rosta města Český Krumlov Josef Hermann. 
Přílohou programového prohlášení je navíc 
seznam hlavních investičních akcí k  realizaci 
v  letech 2015 – 2016. Jak doplnil Hermann, 
tento seznam bude na konci roku 2016 vyhod-
nocen a po aktualizaci strategického a akčního 
plánu bude doplněn o investiční záměry pro 
období 2017 a 2018.
  Hlavní důraz radní kladou na koncepční

  

 

 
  

 

rozvoj města, kde považují za klíčové připra-
vit, projednat, schválit nebo aktualizovat 
zásadní dokumenty pro správu města: strate-
gický plán, územní plán, koncepci dopravy, 
energetickou koncepci, koncepci rozvoje 
bydlení a koncepci nakládání s odpady. Rada 
města také odkazuje na to, že je připravena 
zapojit do tvorby koncepčních a strategických 
dokumentů odbornou i laickou veřejnost. Za 
klíčový krok považuje zřízení pozice městské-
ho architekta, jehož práce bude zásadně 
přispívat k rozvoji města. 
   V oblasti hospodaření města bude prvořa-
dým cílem vyrovnaný a stabilní rozpočet, 
vypracování návrhu na trvalé zvýšení příjmů 
do městské pokladny. Členové rady trvají na 
co nejhospodárnějším nakládání s  majetkem 
města a co nejefektivnějším hospodaření 
městských společností. 
  Dalším bodem v  prohlášení je dokončení 
investičních akcí, jako jsou revitalizace 
autobusového nádraží, revitalizace komple-
xu klášterů, rekonstrukce infrastruktury 
v  Nových Dobrkovicích nebo rekultivace 
Hornobránského rybníka. Radní se také 
zaměří na aktualizaci výběru nejvhodnějších 
lokalit pro novou hromadnou a individuální 
bytovou výstavbu, a to s hlavním cílem podpo-
řit nárůst počtu obyvatel.
    Nutná opatření v oblasti dopravy ve městě 
by měla řešit koncepce dopravy, kterou 
zpracuje odborná firma v  úzké spolupráci 
s  městem. Pozornost je zaměřena hlavně na 
vyřešení neutěšené dopravní situace ve městě, 
jež se týká hlavně průjezdnosti městem 
a bezpečnosti přechodů. V  realizaci je návrh 
opatření směřující ke zlepšení parkování na 
sídlištích a také optimalizace podmínek 
dopravní obslužnosti historického centra 
města. Občané Českého Krumlova by se měli 
také dočkat vlastního efektivního systému 
městské hromadné dopravy.
  Rada města se zaměří na rozšiřování 
a zkvalitňování nabídky sociálních služeb 
pro občany se zdravotním postižením, seniory,

 

     

na nízkopříjmové rodiny a jejich děti i osaměle 
žijící osoby. Bude usilovat o zvýšení kapacity 
tzv. sociálního bydlení a podporovat zapojení 
nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací.
  V  koncepci péče o životní prostředí radní  
využijí veškeré nástroje k  minimalizaci 
negativních dopadů provozu Energobloku. 
Mimořádná pozornost bude věnována vyřeše-
ní budoucnosti čištění odpadních vod a také 
zpracování vlastní koncepce nakládání 
s  odpady. V  plánu je i projekt na rozšíření 
městské zeleně na území celého města. 
  Nedílnou a významnou součástí města je 
turismus. Bude proto aktualizována koncepce 
cestovního ruchu. Základním cílem a úkolem 
v  této oblasti musí být trvalá snaha budovat 
dobré jméno Českého Krumlova jako 
atraktivní kulturní a turistické destinace pod 
značkou UNESCO, která je motivací 
a zárukou pro investory a vytváří nové pracov-
ní příležitosti.  
   V oblasti kultury je hlavní prioritou dokon-
čení projektu Revitalizace komplexu klášterů, 
zajištění jeho udržitelnosti a zařazení mezi 
stěžejní nabídky kulturního bohatství města. 
Nadále také bude podporována činnost 
městského divadla, městského kina a městské 
knihovny a dalších stálých kulturních institucí. 
Představitelé města se aktivně hlásí i k účasti 
v  jednáních o existenci otáčivého hlediště 
v Českém Krumlově.
  Prostřednictvím grantového systému bude 
rada podporovat sportovní a volnočasové 
aktivity dětí a mládeže a po dokončení revita-
lizace a zprovoznění rekreační zóny u Horno-
bránského rybníka bude iniciovat vytvoření 
dalších příležitostí pro venkovní koupání.
    V neposlední řadě bude rada města prosazo-
vat co nejširší zpřístupňování informací 
občanům města, maximální transparentnost 
činnosti města a jím zřízených organizací, bude 
zvyšovat příspěvky do grantových programů aj. 
  Celé Programové prohlášení Rady města 
Český Krumlov naleznete na  webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/rada.

 

     

 

 

Vltavské cantare
   Od 7. do 10. května 2015 se konal 7. ročník 
jihočeského festivalu dětských sborů VLTAV-
SKÉ CANTARE. 
   Proběhlo 9 koncertů, na kterých účinkovalo 
přes 500 sboristek a sboristů pro více než 1500 
posluchačů.

  

 

 
  

 

  

 

 

     

 

 

 

     

 

 

Foto Lubor Mrázek

V rámci slavnostního koncertu věnovaného oslavám osvobození zaznělo v zámecké jízdárně 
v pátek 8. května dílo Karla Jenkinse The Armed Man (A Mass for Peace) v podání Jihočeské 
filharmonie České Budějovice a pěveckých sborů z České republiky.
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  Od začátku letošního roku pokračují stavební 
úpravy terasy domu Dlouhá č. p. 96 situované 
směrem k  řece (bývalá hostinská předzahrádka 
Hotelu Belarie). Rekonstrukce, zejména vzhled 
a provedení přístavby, vyvolala diskuzi mezi 
odborníky a obyvateli Českého Krumlova. Kladné 
závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze 
dne 15. října 2006, i na základě vyjádření 
Národního památkového ústavu, vydalo 
v  listopadu 2006 oddělení památkové péče 
Městského úřadu Český Krumlov v rámci výkonu 
státní správy. Město Český Krumlov, byť by mělo 
odlišný pohled na věc, nemá pravomoc do rozhod-
nutí zasahovat.
   Prosklená terasa vznikla na jaře roku 2015 
při severní straně Hotelu Belarie (oficiálně 
Dlouhá 96), v  úseku podél řeky Vltavy od 
Hotelu Dvořák na tzv. ostrov. Před realizací 
nové přístavby tento prostor zakrýval dřevěný 
přístřešek s pultovou střechou a dřevěnou 
podlahou ohraničenou dřevěným plůtkem, 
užívaný jako předzahrádka restaurace. Přístav-
ba na kamenném tarasu u severní fasády domu 
je řešena projektovou dokumentací zpracova-
nou v říjnu 2006. Podle této dokumentace má 
být přístavba užívána pro posezení hostů 
navazující restaurace v domě č. p. 96. 
  K projektové dokumentaci datované ze dne 
 

         

 
  

 

  
 
 

  

stavbu realizovat i v roce 2015.
  Třebaže se vedení města a Městského úřadu 
Český Krumlov nemusí ztotožňovat s vyjádře-
ním NPÚ či závazným stanoviskem oddělení 
památkové péče Městského úřadu Český 
Krumlov z  roku 2006, rozhodnutí orgánu 
státní památkové péče je v  souladu se 
zákonem a je pravomocné. Legislativa 
neumožňuje městu vstupovat či jakkoli 
ovlivňovat stanovisko státní správy.
   Postup ve věci neovlivní ani fakt, že perso-
nální obsazení na oddělení památkové péče 
Odboru územního plánování a památkové 
péče je dnes již jiné, a nelze předjímat, zda by 
tento orgán vydal souhlasné stanovisko, pokud 
by obdobná žádost byla podána dnes, nicméně 
i on je povinen respektovat závazné stanovisko 
oddělení památkové péče z roku 2006.
  Představitelé města Českého Krumlova, resp. 
i zástupci Městského úřadu Český Krumlov 
jsou si plně vědomi citlivosti tohoto tématu 
a budou se věcí v  rámci svých kompetencí 
nadále zabývat. Obě strany navíc v posledních 
letech nastavily a upravily systém správy 
nemovitostí v  ochranné památkové rezervaci 
i ochranné památkové zóně tak, aby byl 
v souladu s péčí a správou památky UNESCO. 

 

15. října 2006 vydal Národní památkový ústav 
(dále jen NPÚ) dne 16. listopadu 2006 
vyjádření, ve kterém vyslovil názor, že stavební 
úpravy terasy její vzhled nenaruší a práce dle 
projektové dokumentace lze považovat za 
přípustné. 
   Jak ukládá památkový zákon, vyjádření NPÚ 
(tj. odborné památkové organizace) bylo 
podkladem pro  závazné stanovisko oddělení 
památkové péče Městského úřadu Český 
Krumlov, tedy orgánu státní památkové péče. 
Kladné závazné stanovisko, ve kterém se orgán 
státní památkové péče přiklonil k  názoru 
odborné památkové organizace na přístavbu, 
bylo vydáno 26. listopadu 2006.
   Na základě doručeného ohlášení vydal v roce 
2008 stavební úřad v  Českém Krumlově 
souhlas s  provedením úprav. Stavebník však 
nezahájil ohlášenou stavbu do 12 měsíců od 
vydání souhlasu a souhlas tak pozbyl platnosti. 
  V červnu 2009 doručil majitel objektu na 
stavební úřad opakované ohlášení stavby. Ve 
stejný měsíc byl stavebním úřadem v Českém 
Krumlově znovu vydán souhlas s provedením 
ohlášené stavby, a to dle projektové dokumen-
tace z října 2006. Vzhledem k tomu, že dílčí 
práce související s úpravou terasy byly započa-
ty do jednoho roka od vydání souhlasu, lze 

 

     

 

 

Text Soňa Petráková; oddělení kancelář starosty

Stanovisko ke stavebním úpravám severní fasády domu Dlouhá č. p. 96

  Rada města Český Krumlov schválila své progra-
mové prohlášení pro volební období 2014 - 2018. 
Jedná se o základní programový dokument, ve 
kterém jsou zakotveny hlavní priority a cíle, na 
kterých se nová radniční koalice shodla. Jsou 
v nich promítnuty klíčové body volebních progra-
mů politických stran a uskupení tvořících „vládní 
koalici“. Z programového prohlášení jasně 
vyplývá, na co se chce nově zvolená městská rada 
a zastupitelstvo zaměřit, čeho chce za dobu svého 
mandátu dosáhnout, kam hodlá zejména směro-
vat rozpočtové výdaje. Na rozdíl od předešlých 
programových prohlášení, současná koalice 
pokládá mimořádný důraz na oblast koncepčního 
rozvoje města. 
  Město totiž stojí před nutnou aktualizací 
svého strategického plánu, základního 
koncepčního dokumentu, který definuje 
hlavní potřeby města a rovněž hlavní priority 
a cíle jeho dalšího rozvoje. Poslední aktualiza-
ce strategického plánu je z  roku 2008 a její 
platnost vypršela v minulém roce. Vedle toho 
je město povinno v  souladu se  stavebním   

         

 
  

 

  
 
 

  

procesu tvorby strategického i územního  
plánu vtáhnout širokou veřejnost. Nejen 
všechny zvolené zastupitele, koaliční či 
opoziční, ale i aktivní občany, místní podnika-
tele, neziskové organizace, občanská sdružení. 
Samozřejmě nebudou smět chybět ani zástup-
ci odborné veřejnosti na danou problematiku, 
sociolog, urbanista, architekt, ekolog, odbor-
ník na památkovou péči, apod.
   Osobně jsem přesvědčen, že takto připravený 
a prodiskutovaný plán dalšího rozvoje města 
s  sebou přinese patřičný výsledek a že čas 
a energie vložené do jeho tvorby nasměruje 
město správným a rovněž konsensuálním 
směrem. 

 

zákonem zpracovat svůj nový územní plán. 
Klíčový dokument, který určuje koncepci 
územního rozvoje města, vymezuje zastavěné 
území, zastavitelné a nezastavitelné plochy, 
plochy pro veřejně prospěšné stavby, stanovuje 
podmínky využití těchto ploch aj.
  Nezbytná aktualizace obou těchto dokumen-
tů tak vytváří ideální příležitost na čas se 
zastavit, pokusit se důkladně zanalyzovat, jak 
si město stojí, kde jsou jeho největší bolesti, 
slabiny a potřeby a hledat shodu na jeho 
dalším, pokud možno co nejzdravějším rozvo-
ji. Chceme této příležitosti náležitě využít. 
Chceme, aby další směřování rozvoje města 
mělo širokou podporu. Proto hodláme do    
 

 

     

 

 

Text Josef Hermann; místostarosta města Český Krumlov Foto Jan Sommer

Koalice klade důraz na rozvoj města

Foto
V  dubnu 2015 se v  kině Luna uskutečnila za 
účasti architektů a urbanistů odborná konferen-
ce Český Krumlov - vize a plánování města 
aneb Kam kráčíš Krumlove? Hlavním tématem 
byly aktualizace a komentáře k  územnímu 
plánu. 
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www.ckrumlov.cz/akce

Open-air koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
  K letnímu festivalu patří i koncerty pod širým 
nebem. Mezinárodní hudební festival Český 
Krumlov letos nabídne čtyři open-air koncer-
ty: na zahájení festivalu budou znít operní árie 
a duety, další tři večery nabídnou žánrové 
přesahy do jiných oblastí než klasická hudba.
  Zahajovací koncert 24. ročníku se koná 
17. července v  Pivovarské zahradě. Vystoupí 
světoznámá jihokorejská pěvkyně Sumi Jo, 
která patří mezi nevyhledávanější sopranistky 
své generace. Účinkovala v  operních domech 
zvučných jmen, jako jsou Metropolitní opera 
v New Yorku, Vídeňská státní opera či milánská 
La Scala. Její hlas však zněl i na zahájení 
významných sportovních akcí, např. na mistrov-
ství světa ve fotbale či na Asijských hrách, 
a zpívala i pro papeže při jeho návštěvě v Soulu. 
 Na galakoncertech vystoupila po boku 
hvězdného Andrey Bocelliho či například 
vynikajícího ruského barytonisty Dmitrije 
Hvorostovského, s nímž zazářila na koncer-
tech v Moskvě. V proslulé newyorské Carne-
gie Hall představila  broadwayské písně ze 
svého crossoverového alba „Only Love“, jehož 
se prodalo přes milion kusů. V roce 2003 jí byl 
udělen čestný titul „Umělec UNESCO pro 
mír“. Hostem Sumi Jo bude italský tenorista 
Danilo Formaggia, oba pěvce doprovodí 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod 
vedením Petra Vronského.
  V  Pivovarské zahradě se uskuteční další           
z  hudebně-gastronomických tzv. národních 
večerů. Tentokrát se ponese v  kubánském 
duchu, pokud jde o hudbu i kulinářské umění; 
  

         

 
  

 

  
 
 

  

  Posledním z  letošních koncertů pod širým 
nebem bude večer s číší vína a s argentinským 
tangem v  nádherné Zahradě Kooperativy.        
V  podání souboru Escualo kvintet zazní 
převážně hudba nejslavnějšího z  argentin-
ských skladatelů Ástora Piazzolly, jehož 
někdejší skupinou se inspiroval i Escualo 
kvintet, pokud jde o nástrojové obsazení: 
akordeon/bandoneon, housle, kytara, klavír       
a kontrabas. Společně s  Escualo kvintetem 
zazpívá skvělá multižánrová zpěvačka                 
a muzikantka Gabriela Vermelho a chybět 
samozřejmě nebude ani tanec argentinského 
tanga v  podání mistrovského páru Markéta 
Růžičková a David Lang ze skupiny Tangueros.
 Nezbývá tedy než doufat, že při všech 
open-air koncertech bude festivalu přát 
počasí. Více o programu letošního ročníku  
MHF Český Krumlov najdete na stránkách 
www.festivalkrumlov.cz.

 

nese proto název Kubánský večer. Gastrono-
mie na Kubě byla ovlivněna kuchyní španěl-
skou, portugalskou, kuchyní tamních indiánů 
a v neposlední řadě i kuchyní čínskou. Kubán-
ci mají velice rádi masité pokrmy, ničím 
neobvyklým není například grilované kuře         
s masitou přílohou. V  jídelníčku dominuje 
vepřové maso. Tím vším se inspiroval                   
i catering tohoto večera. Podávat se budou 
například na ohni grilovaná selátka či kubán-
ské národní jídlo congrí. Samozřejmostí je 
velký výběr moučníků nejrůznějších chutí, 
vůní a barev. Nesmíme zapomenout na skvěle 
vyzrálé tropické ovoce a chybět nebudou ani 
ochutnávky typických kubánských rumů            
a doutníků. Vystoupí kubánští muzikanti         
z kapely Son caliente a Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma se sólisty.
  Festival pravidelně nabízí i výlet do světa 
muzikálu. Loni u příležitosti Roku české 
hudby představil výběr písní z  českých 
muzikálů, letos se na pódium Pivovarské 
zahrady vrátí trojice amerických zpěváků, kteří 
působí na předních broadwayských scénách: 
Debbie Gravitte, Capathia Jenkins a Hugh 
Panaro. Program má název James Bond 
Music a světové muzikály, zazní tedy hudba     
z  „bondovek“ (např. z  filmů Goldfinger, Žít       
a nechat zemřít nebo Diamanty jsou věčné)       
i největší hity muzikálového repertoáru, jako 
jsou Fantom opery, Les Misérables, Chicago, 
Kabaret či Kočky. Sólisty doprovodí Severo-
česká filharmonie Teplice pod vedením 
amerického dirigenta Michaela Krajewského. 

 

     

 

 

Text Mirka Štípková; Mezinárodní hudební festival Český Krumlov  Foto archiv MHF ČK

Svět očima Ruth Hálové v Synagoze Český Krumlov

  Synagoga Český Krumlov hostí v těchto 
dnech výstavu Svět očima Ruth Hálové. 
Slavnostní zahájení se uskutečnilo 7. května 
u příležitosti 70. výročí ukončení druhé 
světové války. Ruth Hálová, jedno z 669 dětí 
zachráněných před deportací do koncentrač-
ního tábora Nicholasem Wintonem, 
absolventka přírodovědecké fakulty Univerzi-
ty Karlovy v Praze, doktorka přírodních věd, 
překladatelka, úžasná vypravěčka a inspirující 
osobnost, se zde představuje jako malířka. Jaký 
je svět očima Ruth Hálové? Je takový jako 
malířka sama - plný barev, energie, inspirace 
a bezprostřednosti. "Její obrazy a malby nejsou 
jen pouhým zrakovým vjemem, přeneseným 
citlivými tahy štětce do umělecké kompozice. 
Jsou to vřelé hluboce lidské, srdcem navníma-  
 
  

 

  

 

né krásy světa, portréty rodiny a blízkých lidí, 
se kterými se setkala a zahrnula je všudypří-
tomnou láskou," píše v katalogu výstavy 
kurátor Jaroslav Kepka.
    Starosta města Dalibor Carda řekl v úvodním 
slově, že ho Ruth Hálová i po letech nepřestá-
vá překvapovat šíří svých aktivit. Sám předal 
autorce také jedno překvapení. Dvě vedle sebe 
zarámované fotografie z Musea Fotoateliér 
Seidel, dva portréty Ruth Hálové, které od 
sebe dělí časový úsek 78 let. První byla vyfoce-
na v Seidlově ateliéru v roce 1937, druhá na 
tomtéž místě letos na jaře.
  Poděkování autorky bylo věnováno všem, 
kteří se na realizaci výstavy podíleli. Vřelý 
potlesk publika zazněl především na adresu 
organizátora výstavy Karla Pokorného 

 

     

 

 

a mecenáše umění a autorčina přítele Toma 
Schreckera, který finančně podpořil tisk 
katalogu k výstavě.
  Výstava v Synagoze Český Krumlov potrvá 
do 31. července 2015,  kdy od 16.00 hodin 
proběhne derniéra výstavy, při níž vystoupí 
Swingtrio Avalon a pěvecký kvintet Aúúúna.

 

     

 

 

Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty Foto Martin Tůma; Museum Fotoateliér Seidel

Sumi Jo
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V Českém Krumlově budou zahájeny Dny evropského dědictví

  Ve dnech 4. až 6. září bude Český Krumlov 
hostit Národní zahájení Dnů evropského 
dědictví. Na své si přijdou milovníci památek, 
ale bohatý doprovodný program nabídne 
množství kulturních zážitků pro všechny 
návštěvníky. Vrcholem bude koncert skupiny 
Bratři Ebenové v klášterní zahradě.
  Dny evropského dědictví jsou významnou 
celoevropskou kulturně-vzdělávací společen-
skou akcí. V České republice se konají 
pravidelně od roku 1991, a to vždy v polovině 
září každého roku, Národním garantem akce 
je Sdružení historických sídel Čech, Moravy     
a Slezska. Město Český Krumlov má tu čest 
hostit v letošním roce její národní zahájení. 
Pro letošní ročník bylo zvoleno celorepubliko-

         

 
  

 

  
 
 

  

stravu prvních zemědělců, odlévání bronzo-
vých šperků a nástrojů, kovářské řemeslo, 
sklářství, textilnictví, barvířství nebo keltské 
bylinářství a obřady. Akci pořádá Regionální  
muzeum v Českém Krumlově ve spolupráci       
s Národním muzeem, Jihočeským muzeem       
v Českých Budějovicích a řadou vybraných 
historických skupin a lektorů. Přitažlivým 
bodem programu pro širokou veřejnost bude 
koncert skupiny Bratři Ebenové, kterým 
vyvrcholí sobotní večer 5. září 2015.
Více na www.ckrumlov.cz/ehd.

 

vé téma „Památky znovuzrozené“. Toto téma 
odkazuje mimo jiné na probíhající projekt 
Revitalizace areálu klášterů v Českém Krum-
lově. Obnovená památka bude v rámci akce 
poprvé prezentována veřejnosti.
 Pro širokou veřejnost bude připraven 
atraktivní program. Své brány otevřou 
významné památky, v doprovodném programu 
nebudou chybět českokrumlovské soubory 
věnující se historickým uměním a udržování 
českých folklórních tradic, řemeslný trh nebo 
výstava Nositelé tradice lidových řemesel           
v Regionálním muzeu. Páteční večer prozáří 
barokní hudba v podání souboru Hof-Musici 
a barokní ohňostroj, který přichystají krum-
lovští ohňostrůjci pod názvem Theatrum 
pyrotechnicum.
  V pivovarské zahradě vyroste pravěká kupec-
ká osada Krumbenowe. Návštěvníci uvidí          
a budou si moci vyzkoušet zpracování kamen-
ných nástrojů, kůží, rozdělávání ohně, výrobu 
kamenných mlýnků na obilí s ukázkou mletí, 

 

     

 

 

Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty Foto Michal Linhart

Český Krumlov Card - bonus na červen 2015: Zámecká kovárna

  V  měsíci červnu mohou držitelé Český 
Krumlov Card kromě stávajících muzeí            
a galerií (Egon Schiele Art Centrum, Regio-
nální muzeum Český Krumlov, Museum 
Fotoateliér Seidel a Hradní muzeum se 
zámeckou věží) bezplatně navštívit nově 
zpřístupněnou Zámeckou kovárnu.
   Tato doslova „žhavá“ novinka v  areálu 
zámku byla zpřístupněna od letošního května 
na I. zámeckém nádvoří. V zámecké kovárně         
z  roku 1654 si zájemci přijdou na své nejen 
díky vystaveným exponátům, ale uvidí v  akci      
i samotného mistra kováře a mohou si                 
vlastnoručně vykovat drobné předměty. 
  Kovárna se nachází na I. nádvoří, které 
v  minulosti tvořilo hospodářské zázemí 
zámku. Bývaly tu konírny, pobíhalo zde 
domácí zvířectvo – i proto se toto místo 
nazývalo „rejdiště“. V minulosti zde bývaly 
i nejrůznější řemeslné dílny, ledárna, solnice, 
pivovar  a nechyběla ani kovárna. Ta je dnes 
rozdělena na 3 části: funkční kovárna, obytná 
světnička kováře a venkovní přístavek. 
  Dnešní návštěvníci mohou poznat a na 
vlastní okusit kůži tajemství zpracování 
oceli. Mohou si osobně vyzkoušet kovářské 
nářadí, nástroje na tepání mědi, ruční měchy 
na dmýchání ohně, drtičku uhlí, kované mříže       
z  různých historických období, kované 

         

 
  

 

  
 
 

  

SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE 
(kovárna součástí tržiště na I. nádvoří)
19. - 21. června 2015
  Vyrazte si v  zámecké kovárně vlastnoručně 
pamětní medaili s pětilistou růží! Vložte do ní 
svou sílu a žár výhně přidá kouzlo, kterým se 
vzpomínka na Český Krumlov vryje do srdce 
stejnou silou, jakou jste ji kovali. Medaile 
může být nošena i jako ozdoba - přívěsek. 
Cena vyražení medaile 50 Kč.

Akce NA KONEC ČERVNA: 
S VYSVĚDČENÍM DO KOVÁRNY
   V pátek 26. června  2015 od 12.00  do 18.00 hod.   
Oslavte vysvědčení trochu jinak. Přijďte             
s  dětmi do kovárny, vyzkoušejte svou 
šikovnost u kovadliny, rozdmýchejte oheň ve 
výhni. Pro děti je kovářský kvíz a odměna!  
V  den vysvědčení pro VŠECHNY DĚTI 
vstup zdarma!

 

zemědělské nářadí, ruční brusku, vrtačky a stovky 
kusů dalších kovářských nástrojů a výrobků. 
  Přístupná je i světnička kováře, kde můžou 
návštěvníci vidět, jak kovář ve chvílích volna 
pracoval na návrzích nebo kde přes den 
odpočíval. Svou atmosférou dokáže naladit na 
tu správnou notu a přenést tak do minulých 
dob. Návštěvníci můžou pod zkušeným 
dozorem mistra kováře sami vzít kladivo do 
ruky a vytvořit si vlastnoruční výrobek, který si 
pak samozřejmě odnesou s sebou domů. 
  V zámecké kovárně lze najít výrobky od 
běžných předmětů každodenní potřeby až po 
vysoce kvalitní výrobky uměleckého řemesla,     
s jejichž obdobami se pak návštěvníci setkají při 
vlastní prohlídce zámku - kování na dveřích, na 
oknech, ozdobné mříže, zábradlí apod.
   V záři žhnoucích plamenů, před kterými se       
s  pokorou skloní i nepoddajný kov, prožijí 
současníci neopakovatelnou atmosféru dávné-
ho řemesla, které provází lidstvo už po tisíciletí. 

Otvírací doba: 
úterý - neděle 10.00 až 18.00 hodin
Vstupné: 
Děti do 3 let: zdarma
Děti do 15 let: 20 Kč
Plné: 40 Kč
www.zameckakovarna.cz

 

     

 

 

Text Zdena Mrázková; Českokrumlovský rozvojový fond
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www.ckrumlov.cz/osvobozeni

Ohlédnutí za oslavami 70. výročí konce II. světové války 
  Pro letošní významné jubileum 70. výročí 
konce II. světové války připravil Český Krum-
lov návštěvníkům velkolepé oslavy. Jejich 
součástí byl pietní akt u nově osazené pamětní 
desky na náměstí Svornosti, jež bude připomí-
nat hrdinství a odvahu válečných letců                
z českokrumlovského regionu. Mezi význam-
nými hosty, kteří se účastnili slavnostního 
aktu, byli také velvyslanec Spojených států 
amerických v  České republice Andrew            
H. Schapiro a generálporučík Frederick            
B. Hodges, velitel amerických vojsk v Evropě. 
„Jsem velmi rád, že celá komunita si po           
70 letech připomíná osvobození. Je to pro mne 
povzbuzující a rád budu informovat           
           
 
 

 
  

 

  

 

v USA, v jaké úctě chováte v České republice 
osvobození americkou armádou,“ komentoval  
oslavy generálporučík Hodges. Jak velvyslanec 
Schapiro tak generálporučík Hodges zapsali do 
pamětní knihy města poděkování za to, že 
mohli sdílet oslavy osvobození společně 
s Krumlováky.       
  Oslavy osvobození v  Českém Krumlově 
byly zahájeny již začátkem května v Regionál-
ním muzeum v  Českém Krumlově, a sice 
výstavou Reflexe II. světové války a osvoboze-
ní na Českokrumlovsku. Ve čtvrtek 7. května 
byla v českokrumlovské Synagoze představena 
výstava obrazů Svět očima Ruth Hálové, jež je 
poslední žijící členkou původní židovské obce 
  

 

     

 

 

v Českém Krumlově a jedno z "Wintonových    
dětí". Večer se pak odehrál v  Jezuitském sále 
hotelu Růže slavnostní koncert k  70.  výročí 
konce II. světové války.
  Druhý koncert věnovaný oslavám zazněl        
v  zámecké jízdárně v  pátek 8. května, a sice 
slavnostní koncert Jihočeské komorní filhar-
monie České Budějovice a  pěveckých sborů      
z  České republiky Karl Jenkins, The Armed 
Man (A Mass for Peace). 
   V sobotu 9. května vyrostly v areálu u Chval-
šinské silnice dva nepřátelské vojenské tábory, 
mezi nimiž vypukl ve 14.00 hodin Boj                
o Český Krumlov za účasti pěchoty, dobových 
historických vozidel a zbraní. 

 

     

 

 

Foto Lubor Mrázek 

Pamětní deska na náměstí Svornosti

Starosta Dalibor Carda s Ruth Hálovou Velvyslanec USA Schapiro se zdraví s Krumlováky

Oficiální hosté oslav Boj o Český Krumlov

Generálporučík Hodges při zápisu do pamětní knihy města
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PLACENÁ INZERCE

Druhý ročník Open Air Foto Festivalu představí netradiční pojetí závislosti
  Český Krumlov se opět stane Mekkou 
fotografického umění. Ve dnech 5. až 7. 
června se zde uskuteční druhý ročník Open 
Air Foto Festivalu, tentokrát na téma Člověk 
a závislost.   
   Originální koncept festivalu, při kterém jsou 
expozice zasazeny přímo do scenérie historic-
kého centra města, v němž se mísí profesioná-
lové spolu s  fotografy-amatéry, činí z  Open 
Air Foto Festivalu skutečný fenomén. Úvodní 
den bude věnován zejména vzdělávání 
a centrem dění se stane SUPŠ sv. Anežky 
České. Festival zahájí světově proslulý fotograf 
Robert Vano se svým premiérovým worksho-
pem Dva v jednom. Focení aktů a glamour 
představí Tereza z Davle. Žánr fashion bude 
pod taktovkou Lukáše Dvořáka, glamour 
povede Filip Matušinský. Lidské tělo v pohybu 
vám přiblíží věhlasná Tamara SofiG Černá a 
kouzla kyanotypie vám odtajní Gabriela 
Kolčavová, dobový portrét představí Štěpánka 
Stein. Jak se pracuje se světlem, vám ukáže Jan 
Pohribný, nebude chybět ani letecká fotografie 
Libora Sváčka, beseda cestovatelky Lenky 
Klicperové nebo škola stylingu se Stanem 
Steinerem. Festival se pochlubí i hvězdnou  
 

         

 
  

 

  
 
 

  

finalistkami Czech Beauty se uskuteční v klubu 
City Lounge, portrét v Museu Fotoateliér 
Seidel. Industriální prostory naleznete 
v  Hradební ulici včetně Ukradené galerie, 
umělecký akt v  Prokyšově sále, fashion 
v Městském divadle, moderní sporty v Městském 
parku nebo svatební workshop v Myší díře. 
  Sobotní večer bude v  Městském divadle 
patřit slavnostnímu vyhlášení výherců soutěží 
ART ROOM, světové soutěže Photo Award 
anebo předání cen Fotograf roku 2014 časopi-
su Foto Video. 
 Kompletní program a další informace 
o Open Air Foto Festivalu naleznete na 
www.foto-festival.cz.

 

zahraniční účastí. Představí se britský streeto-
vý fotograf světového věhlasu Alex 
Lambrechts nebo Daria Ilow z  Polska či 
Nadia Norskott z Norska. Z projekcí stojí za 
zmínku X-photographers, Czech Press Photo, 
představení mladých česko-slovenských 
talentů či projekce vysokých škol s fotografic-
kým oborem.
  V letošním ročníku festival obsadí zejména 
druhý a třetí meandr, kromě prověřených 
atraktivních lokalit zavítají umělecké produkce 
a fotoscény i do dalších míst. Nově se jako 
výstavní a relaxační prostor představí Synagoga, 
v  ulicích města se setkáte s akrobaty nového 
cirkusu Cirkus jinak, rajcovní glamour s
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www.ckrumlov.cz/akce

Concertino Praga
   V Českém Krumlově opět zazáří vycházející 
hvězdy hudebního nebe. Již tradičně proběhne 
v našem městě koncert laureátů mezinárodní 
hudební soutěže Concertino Praga. Tato 
soutěž Českého rozhlasu propaguje klasickou 
hudbu a seznamuje veřejnost s nejlepšími 
domácími i zahraničními interprety nastupu-  
 

 
  

 

  

 

jící generace mladých hudebníků. Nejúspěš-
nější z nich, které vybírá mezinárodní porota, 
absolvují koncert v pražském Rudolfinu 
a následně koncertní turné po jižních  Čechách. 
To je pro ně často významnou událostí v  počát-
ku jejich umělecké kariéry.  Tento rok se 
koncert laureátů uskuteční 22. června od 17.00           

 

     

 

 

hodin v Maškarním sálu  českokrumlovského 
zámku. V rámci koncertu zazní skladby 
Johannese Brahmse, Ludwiga van Beethove-
na, Bedřicha Smetany a dalších.  
  Více informací na webových stránkách 
soutěže www.rozhlas.cz/concertino a ve 
vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

 

     

 

 

 Revitalizace památek v programovém období 2014 - 2020
   V rámci nového programového období 2014 
- 2020 bude možné prostřednictvím Integro-
vaného regionálního operačního programu 
(IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční 
prostředky na realizaci projektů zaměřených 
na revitalizace památek, které jsou zařazeny na 
seznamech Ministerstva kultury ČR, tedy 
památek zapsaných na Seznam světového 
dědictví UNESCO, památek zařazených na 
Indikativní seznam světového dědictví 
UNESCO v  kategorii kultura, národních 
kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek 
evidovaných v  Indikativním seznamu národ-
ních kulturních památek k  1. lednu 2014.  
 
  

 

  

 

V případě Českého Krumlova je na Seznamu 
světového dědictví UNESCO zapsané celé 
historické centrum města, jehož hranice 
korespondují s městskou památkovou rezervací.    
 V  současné době realizuje společnost 
Omnium, o.s., ve spolupráci s  Odborem 
projektového řízení Ministerstva kultury ČR 
dotazníkovou akci za účelem zjištění absorpč-
ní kapacity, určení alokace a zaměření jednot-
livých výzev z IROP, specifický cíl 3.1.  
  Pokud jste vlastníkem výše popsané památky 
(současně nejste fyzickou osobou nepodnika-
jící) a uvažujete o čerpání dotace z  IROP, 
specifický cíl 3.1, na její obnovu, prosíme vás

 

     

 

 

Změna úředních hodin Odboru 
dopravy a silničního hospodářství
Od 1. června 2015 dochází ke změně úředních hodin Odboru 
dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravně správních 
agend dle následujícího rozvrhu:  

PO 7.30 - 17.00
ÚT 7.30 - 11.00
ST 7 30 - 17.00

ČT zavřeno
PÁ 7.30 - 12. 00

 

     

 

 

o vyplnění dotazníku, který najdete na interne-
tových stránkách 
http://omniumos.cz/irop-2014.html. 
 Vyplněné dotazníky zasílejte nejpozději do 
10. června 2015 na emailovou adresu 
info@omniumos.cz. 
 Smyslem dotazníkového šetření je získat 
přehled o aktuální absorpční kapacitě v České 
republice a podklad pro nastavení odpovídají-
cích parametrů výzev a vyjednání alokace 
maximální výše finančních prostředků v rámci 
IROP, specifický cíl 3.1.  
 V případě potřeby dalších informací se obracejte 
na kontaktní osobu: Jakub Děd, tel.: 739 385 928.

 

     

 

 

Text Štěpánka Kučerová; oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

Text  Concertino Praga

  Čtenáři Novin města Český Krumlov mohou soutěžit celkem 
o 4 vstupenky do 4 muzeí s kartou  Český Krumlov Card.              
S kartou můžete zdarma navštívit Hradní muzeum a věž, Regio-
nální muzeum v Českém Krumlově, Museum Fotoateliér Seidel 
či Egon Schiele Art Centrum. Platnost karet je do prosince 
2015, podrobnosti na www.ckrumlov.cz/card.
  Soutěžní otázka: Ve kterém roce byl objekt na I. zámeckém 
nádvoří upraven na kovárnu? 
   Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do       
19. června 2015. Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno                  
a telefonní kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí budou 
vylosováni 2 výherci, každý obdrží 2 karty. Český Krumlov Card 
do soutěže věnovala vyjmenovaná muzea. Děkujeme.  
 
  

 

  

 

Vyhrajte vstupné do muzeí



Vzniká přelomový dokument pro české školy
   Žákům se speciálními vzdělávacími potře-
bami pomůže Katalog podpůrných opatření, 
který je právě dokončován v projektu Systémo-
vá podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.
  Katalog podpůrných opatření navazuje na 
novelu školského zákona, kterou letos schválil 
Parlament a podepsal prezident. Novela 
přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Nově zavádí tzv. 
systém podpůrných opatření. Ten více zohled-
ní skutečné dopady postižení či znevýhodnění 
dětí do vzdělávání. Pomoc, která bude dětem 
určená, se bude nově dělit do pěti stupňů.
„Tento způsob podpory umožní rychleji 

 

 
  

 

  

 

a efektivněji reagovat na potřeby žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraz-
nil Jan Michalík z  Univerzity Palackého, 
hlavní řešitel projektu Systémová podpora 
inkluzivního vzdělávání v ČR, v  jehož rámci 
vzniká i Katalog podpůrných opatření. Projekt 
je podpořen z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. Na Katalogu se 
kromě UP a společnosti Člověk v tísni podílejí 
také Asociace pracovníků speciálně pedago-
gických center a Česká odborná společnost 
pro inkluzivní vzdělávání. Týmy tvořené 
90 odborníky vypracovaly katalog pro 
6 „základních“ zdravotních postižení a znevý-

 

     

 

 

hodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, 
narušenou komunikační schopnost a poruchy 
autistického spektra a pro žáky se sociálním 
znevýhodněním. Materiál nabízí více než  370 
karet podpůrných opatření pro přímou práci 
se žáky. Katalog podpůrných opatření bude 
vydán do konce června 2015 a rozšířen mezi 
školy v celé ČR.
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání 
v ČR, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003

 

     

 

 

Text Barbora Prudilová; Člověk v tísni

Výměna parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením
 Parkovací průkaz pro vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou vydává 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Český Krumlov na základě 
přiznaného průkazu osob se zdravotním 
postižením (OZP). Platnost parkovacího 
průkazu je totožná s platností průkazu OZP. 
Všechny průkazy osob se zdravotním postiže-
ním platí maximálně do 31. prosince 2015. 
Z tohoto důvodu je nutné si po výměně 
průkazu osob se zdravotním postižením, který 

 

 
  

 

  

 

zajišťuje  Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště 
Český Krumlov, vyměnit i parkovací průkaz.

 Úřední hodiny Městského úřadu Český 
Krumlov, Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, Kaplická 439, Český Krumlov - 
přízemí: pondělí, středa 7.30 - 11.00 a 12.00 - 
17.00 hodin a úterý, čtvrtek, pátek 7.30 - 8.30 
hodin. Kontaktní osoba: Eva Pražmová, 
tel.: 380 776 405, 
e-mail: eva.prazmova@mu.ckrumlov.cz.

 

     

 

 

Potřebné doklady:
• průkaz osob se zdravotním postižením 
(ZTP, ZTP/P)
• rozhodnutí o přiznání průkazu osob se 
zdravotním postižením
• občanský průkaz
• původní parkovací průkaz
• jedna fotografie
• přítomnost oprávněné osoby nebo zák. 
zástupce či opatrovníka (rodný list dítěte, 
listina o ustanovení opatrovnictví)

 

 

     

 

 

Text Eva Pražmová; oddělení sociálních služeb a prevence

Mateřské centrum Míša slaví 10 let od svého založení
  Mateřské centrum (dále jen MC) Míša 
vzniklo v květnu 2005, kdy několik maminek 
na rodičovské dovolené hledalo vyžití pro sebe 
a své děti. Zaplnění mezery pro tuto sociální 
skupinu se osvědčilo, MC Míša funguje již 
10 let. Po celou dobu vedou MC Míša dobro-
volnice na rodičovské dovolené bez nároku na 
finanční odměnu. Když odcházejí zpět do 
práce, vedení centra předávají dalším. Za deset 
let se tedy vystřídaly: Hana Malečková, Jana 
Štroblová, Vladimíra Bauerová, Ilona Pučilo-
vá, Gabriela Šubrtová, Leona Kunešová, 
Michaela Radimská, Gabriela Skorunková, 
Michaela Mondeková, Jaroslava Rosická, 
Marcela Rizáková a nynější vedení Markéta 
Kašková, Lucie Stupková a Hana Šustrová. 
Mateřské centrum Míša je v  Č. Krumlově 
důležitý a neopomenutelný sociální článek. Za 
deset let prošly mateřským centrem stovky 
dětí a maminek a aktivně využívaly  připrave-  

 

 
  

 

  

 

ný program. Maminkám   pomáhá mateřské 
centrum především v sociálním začlenění, děti 
se (leckdy prvně) učí, jak vycházet se svými 
vrstevníky a celkově poznávat svět a nové 
možnosti. Chod mateřského centra vychází 
z  principů mateřských center (MC Míša je 
zařazeno v  Síti mateřských center ČR) 
a program je na daném vedení. Momentálně 
mohou maminky využít program každé úterý 
dopoledne a k  tomu odpolední venkovní 
aktivity v Č. Krumlově a blízkém okolí (např. 
projížďky na koních, akce na dopravním hřišti, 
opékání buřtíků, návštěva hasičů či medvědů). 
Centrum často přidává i mimořádné aktivity - 
např. aktuální kurz společnosti SCIO: Jak se 
efektivně učit se svými dětmi (2. června 2015 
od 16 hodin) nebo autobusové zájezdy pro 
celé rodiny (nejbližší v  září 2015). Mateřské 
centrum Míša oslavilo svoje kulaté výročí 26. 
dubna 2015 v  DDM Č. Krumlov svou  

 

     

 

 

narozeninovou oslavou, kde nechyběl velký 
narozeninový  dort, klaun se soutěžemi 
a zábavou, malování na obličej a dárky pro 
všechny děti. Program zpříjemnilo i vystoupe-
ní DFS Jitřenka a proslov starosty města 
Dalibora Cardy. Celkem se zúčastnilo 
180 osob.
  Více informací o Mateřském centrum Míša 
naleznete na www.mcmisa.estranky.cz.

 

     

 

 

Text Hana Šustrová; Mateřské centrum Míša Foto archiv centra
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www.ckrumlov.cz/obcan

Cena města Český Krumlov za rok 2014
kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu 
zaznamenávajícího novodobou historii města 
Český Krumlov.
 Oceněným i nominovaným budete moci 
osobně poblahopřát na slavnostním předání 
cen, které se uskuteční ve čtvrtek 18. června 
2015 od 18 hodin v Synagoze Český Krumlov.
Více na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

 

• Jan Pils, člen FK Slavoj, dříve jako hráč            
a trenér, za přínos k rozvoji sportu v Českém 
Krumlově;
• Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města Český 
Krumlov, jejímž velitelem byl v letech 2004 - 
2014;
• Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti 

 

     

 

 

 

Program Comenius pokračuje
  Téměř celý týden strávili vybraní studenti 
českokrumlovského gymnázia se svými 
italskými partnery. Setkání se uskutečnilo     
v rámci projektu Comenius - Wege in 
Europa.
  Od září 2013 běží na Gymnáziu Český 
Krumlov projekt Comenius – Evropské cesty. 
Cílem projektu je posílit evropský profil školy, 
vychovat žáky v aktivní a sebevědomé 
euro-občany, vést je k pochopení potřeby  
        
 
 

 
  

 

  

 

se uskutečnilo na konci října 2013, kdy do 
Českého Krumlova dorazili gymnazisté 
z Francie a Německa, další cesta zavedla 
v  březnu 2014 krumlovské studenty do Pasova, 
březen 2015 se nesl ve znamení hned dvou cest, 
jedna skupina vyrazila do Paříže, druhá 
skupina přivítala v Krumlově italské partnery.
Celé znění příspěvku najdete na 
www.ckrumlov.cz/noviny pod červnovým 
číslem Novin.

 

jednotné Evropy kvůli zachování míru               
a stability v Evropě, ale zároveň je vést 
i k  uvědomění si vlastní regionální a národní 
identity v rámci EU. Co spojuje Českou 
republiku, Německo, Francii, Itálii? Čím si 
tyto země byly blízké v minulosti? Čím jsou si 
blízké nyní? Na tyto, ale i na mnoho dalších 
otázek se pokoušejí nalézt odpověď při 
objevování evropských cest studenti současné 
kvinty a třídy 3.S.  První mezinárodní setkání 

 

     

 

 

Text Filip Putschögl; oddělení kancelář starosty

Text Ilona Šulistová; Gymnázium Český Krumlov (kráceno)

Dopravní uzavírky a  omezení
   Do 15. června 2015 bude uzavřena Pivovar-
ská ulice v prostoru bezprostředně sousedícím 
s areálem klášterů, tj. za schodištěm na parko-
viště Pod poštou až po restauraci Eggenberg. 
Přístup ke schodišti na parkoviště P2 
a schodiště samotné bude otevřeno. Důvodem 
uzavírky je výstavba kanalizační šachty 
v komunikaci. Stavebníkem je firma POHL 
cz, a.s., odpovědnou osobou Karel Sládek, tel.: 
725 919 881.
   Uzavřena bude železniční trať v úseku 
České Budějovice - Český Krumlov (Černý 
Kříž - Volary), a sice do 29. června 2015. 
Budete-li mít jakýkoli dotaz nebo připomínku 
k uvedeným opatřením, můžete se obrátit na 
pana Miroslava Troupa z Českých drah, a.s.,  
  
        
 
 

 
  

 

  

 

zajištěný přístup ke svým nemovitostem. 
Práce bude provádět IRO stavební s.r.o. 
Odpovědná osoba: Jaroslav Běhounek, tel.: 
720 995 292.
  Po dobu rekonstrukce areálu klášterů bude 
nutné z bezpečnostních i provozních důvodů  
uzavřít průchod nádvořím  mezi objekty 
bývalého kláštera klarisek, propojující ulici 
Latrán s ulicí Pivovarskou. Uzavírka této 
spojky zkracující cestu mezi zámkem a parko-
vištěm P2 je plánována po celou dobu rekon-
strukce, tedy až do 30. června 2015.

   Aktuální informace k dopravním omezením 
najdete na www.ckrumlov.cz/obcan pod 
bannerem DOPRAVNÍ OMEZENÍ.

 

tel.: 972 544 386, email:  troup@gr.cd.cz. 
České dráhy, a.s., se Vám omlouvají za vzniklé 
komplikace a děkují za pochopení.
   Do konce června 2015 bude ve dvou etapách 
zcela uzavřena ulice Vyšehradská, a to 
z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí 
a místní komunikace.  Práce bude provádět: 
Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby, tel.: 
602 469 025. Objízdná trasa není stanovena.  
Přístup k nemovitostem zůstane zajištěn. 
  Rovněž z důvodu rekonstrukce místní komu-
nikace a inženýrských sítí bude do 30. června 
zcela uzavřena ulice v místní části Nové 
Dobrkovice od č. p. 68 do místa přejezdu 
vlečky. Objízdná trasa není stanovena, vlastní-
ci nemovitostí v dotčeném území budou mít 
 

 

     

 

 

 Zastupitelstvo města na svém dubnovém 
jednání rozhodlo o udělení Ceny města Český 
Krumlov za rok 2014. Z dvanácti nominova-
ných vybrali zastupitelé čtyři osobnosti, které 
převezmou uznání v podobě dlažební kostky 
se skleněnou kapkou: 
• Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu 
turistů START, za zásluhy o rozvoj turistiky;
 

 
  

 

  

 
 




