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Jednání se koná 
v úterý 4. října 2016 
od 16.00 hodin
v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Českém Krumlově, 
Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte na webu:
www.ckrumlov.cz/zastupitelsvo

Jednání zastupitelstva

Josef 
Hermann

S  končícím létem 
vrcholí i  práce 
na  novém strate-

gickém plánu města, do jehož tvor-
by se aktivně zapojil nemalý počet 
krumlovských občanů. V první fázi 
se účastnili vstupního veřejného 
projednání, které vedlo ke  vzniku 
tří pracovních skupin. Ty řešily tři 
hlavní zájmové oblasti života měs-
ta, které byly označeny veřejností 
jako nejdůležitější. 

První oblastí je „Obraz města 
a  cestovní ruch, centrum, soužití 
obyvatel města a  turistů“, druhou 
„Otevřené město – participace, 
komunikace spolupráce a  pod-
pora okrajových čtvrtí i  žánrů“ 
a  konečně třetí „Pohyb a  doprava 
po  městě, propojení centra a  okolí 
– mobilita“. Výsledek práce týmů 
několika desítek lidí z řad obyvatel, 
zaměstnanců a  zastupitelů města 
se promítl do  návrhu strategického 
plánu zpracovaného hlavním kon-
zultantem celého procesu, architek-
tem Petrem Klápštěm. Tento návrh 
v  podobě padesáti stránkové pre-
zentace obdrželi na konci prázdnin 
všichni zastupitelé, členové komisí 
rady města a výborů zastupitelstva, 
aby se s ním seznámili a zaslali pří-
padné své připomínky a podněty. 

Po  zapracování obdržených při-
pomínek bude návrh strategického 
plánu zveřejněn na webových strán-
kách města a  veřejně představen 
a  projednán na  zasedání městské-
ho zastupitelstva 4. října od 16.00 
hodin. O  termínu zveřejnění stra-
tegického plánu a  možnostech jeho 
připomínkování budeme veřejnost 
včas informovat. 

Již nyní mi dovolte, abych vás 
jménem vedení města pozval 
na  výše uvedené zasedání zastupi-
telstva, na  kterém bude rozhodo-
váno o  dalším směřování a  rozvoji 
našeho krásného města.
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Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

 Na  začátku prázdnin došlo 
v  Českém Krumlově ke  změnám v  ob-
služnosti linek městské hromadné do-
pravy. Důvodem změn byla snaha města 
snížit vysoké náklady na  provoz systé-
mu městské hromadné dopravy, který 
do konce minulého roku zajišťoval včet-
ně fi nancování Jihočeský kraj. Od nové-
ho roku spadla tato povinnost na město. 
Z původních čtyř spojů zůstaly v provo-
zu dvě městské linky a jedna další na tra-
se Český Krumlov – Větřní. Nepopulár-
ním krokem bylo i zpoplatnění jízdného 
pro seniory, kteří dosud jezdili zdarma, 

neboť město jejich dopravu dotovalo ze 
svého rozpočtu.

„Jsme stále na  začátku vlastního pro-
vozování městské dopravy a  velmi nás 
mrzí, že nové jízdní řády mají řadu nedo-
statků a  že došlo k  podstatnému snížení 
komfortu cestujících oproti stavu, na jaký 
byli po léta zvyklí. Kdybychom ale necha-
li systém běžet po staru, znamenalo by to 
vynaložit z  rozpočtu o  čtyři miliony ko-
run navíc. To je příliš vysoká suma vzhle-
dem k  rozpočtovým možnostem města, 
zvláště pak při pohledu na  velmi často 
poloprázdné či úplně prázdné autobusy 
jezdící okruhy po  městě," řekl místosta-
rosta Josef Hermann.

Čtěte dále na str. 4

Úpravy tarifního systému 
městské dopravy

redakce

Z  technických důvodů bude uzavřeno 
oddělení občanských průkazů a  ces-
tovních dokladů, a  to ve  dnech 6. až 
9. září 2016. Děkujeme za pochopení. 

redakce

V    Ve  dnech 10.–11. zá-
ří 2016 se otevřou brány Pivovarské 
zahrady Eggenberg v  Českém Krum-
lově, aby již potřetí uvítaly veletrh 
pravěké a středověké kultury s názvem 
,,KRUMBENOWE – kupecká osada“. 
V  centru Krumlova tak opět vyroste 
víkendové tržiště a  dílny, kde odborní 
lektoři z oboru experimentální archeo-
logie v roli řemeslníků a kupců předve-
dou prastaré dovednosti našich předků 

od paleolitu  po raný středověk. Během 
těchto dvou dnů mohou návštěvníci 
pozorovat při práci kovolitce, ševce, 
tkadleny, kameníky, skláře, šperkaře, 
léčitele, síťaře, barvíře a další kumštýře 
z  různých období nejstarší minulosti, 
naučit se zapomenutá řemesla, obcho-
dovat a smlouvat či si prostě užívat ruch 
osady a její interaktivní program. Vstup 
do  kupecké osady KRUMBENOWE 
bude zdarma. Po dobu trvání akce je 
také zdarma vstupné do Regionálního 
muzea Český Krumlov.

Krumbenowe zve na cestu
do pravěku

Městský úřad 
informuje

redakce

Chcete mít přehled o aktuálním dění na 
Českokrumlovsku? Pro e-mailové zasí-
lání informací veřejné správy, kulturní, 
společenské, sportovní a volnočasové 
nabídky se zaregistrujte na webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/mailforum. 
Podněty pro příspěvky přijímáme na 
adrese destination@ckrumlov.cz.

Akce ve městě 

FOTO: Lubor Mrázek
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ZASTUPITELSTVO I DOTACE

Miroslav Máče
zastupitel KSČM

Ú    Ve čtvrtek 23. června 
2016 zastupitelstvo schválilo změnu č. 8 
územního plánu obce Český Krumlov 
v lokalitě Domoradice – jih, včetně roz-
hodnutí o  námitkách. Nezasvěcenému 
by se mohlo zdát toto rozhodnutí úspě-
chem města, já je považuji za předčasné 
a problémové.

Schválení změny územního plánu 
vytváří prostor pro možnou výstavbu 
rodinných domů. Nicméně s výstavbou 
a  později i  pobýváním v  dané lokalitě 
budou problémy. Předně došlo k  vy-
puštění zóny občanské vybavenosti. To 
znamená, že sídliště Mír i Domoradice 
– jih nebudou mít žádnou školku ani 
školu. Jaksi se účastníky řízení nestali ti, 
co budou v nové lokalitě bydlet, a tudíž 
dopředu nehájili své zájmy, a  ostatním 
tato skutečnost nevadí.

V  dané lokalitě zůstanou současné 
podnikatelské provozy, např. autodo-
prava a  truhlárna. Není zcela jasno, 
kdo bude budovat protihluková a  další 
opatření. Ostatně nevěřím, že opatření 
pomohou. 

Dalším možným problémem je ma-
ximální hustota domků na  rozměrově 
minimálních pozemcích. Jestliže jsme 
stavěli za socialismu paneláky na malém 
prostoru, tak dnes budeme stavět sídliš-
tě přehuštěných rodinných domků. Blíz-
kost sousedů nejspíš mnohé nenadchne. 
A  ti, co by měli na  větší pozemek, se 
budou muset přizpůsobit regulačnímu 
plánu, takže žádná výhra pro bohatší 
občany.

Podstatným omezením další vý-
stavby je účelová komunikace vedoucí 
do  objektu bývalé čistírny odpadních 
vod. Tato komunikace je soukromá, 
projíždějí jí kamiony, a  tudíž nebude 
vůle dáti ji k  dispozici občanům no-

vého sídliště. Takže bude muset stačit 
jedna příjezdová cesta, která nebude 
dostačovat. Bez druhé komunikace 
nelze spustit druhou a  další etapy vý-
stavby.

V  neposlední řadě budou výstavbě 
bránit složitá dohadovací řízení sou-
kromých vlastníků pozemků. Někteří 
vlastníci nakoupili tyto pozemky v  ne-
dávné době za  účelem zbohatnutí, jiní 
je vlastní od  nepaměti a  nemají zájem 
na  jejich prodeji. Tomu mohlo být za-
bráněno, kdyby město pořídilo tyto 
pozemky do svého vlastnictví a realizo-
valo výstavbu inženýrských sít vlastními 
prostředky.

Z  výše uvedeného je patrné, že sa-
motná možnost stavět domky daná 
územním plánem nezajišťuje výstavbu, 
pokud v  území jsou takové překážky, 
které měly být vzaty v úvahu při schva-
lování změny územního plánu zastupi-
telstvem.

Tereza Klimešová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

P   Jihočeský kraj v součas-
né době realizuje projekt „Podpora 
sociálních služeb v  Jihočeském 
kraji IV“, který je spolufi nanco-
ván z  Evropského sociálního fon-
du v  rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. Cílem projektu 
je zajistit dostupnost vybraných 
druhů sociálních služeb na  území 
Jihočeského kraje v období od 1. 4. 
2016 do 31. 12. 2018, tj. po dobu 33 
měsíců. 

Za tímto účelem vyhlásil Jihočes-
ký kraj jako realizátor projektu v led-
nu letošního roku veřejné zakázky, 
v  rámci nichž mohli poskytovatelé 
sociálních služeb v Jihočeském kraji 
podat nabídky, a získat tak fi nanční 
prostředky na  zajištění poptávané 
kapacity a kvality vymezených soci-
álních služeb. 

Město Český Krumlov v  rámci 
vyhlášených veřejných zakázek po-
dalo nabídky na  zajištění poskyto-
vání sociálních služeb Domov pro 
matky s dětmi a Dům na půl cesty. 
Nabídky byly Radou Jihočeského 
kraje schváleny jako vítězné a mezi 
městem a Jihočeským krajem došlo 
v polovině měsíce dubna k uzavření 
smluv o zajištění předmětných soci-
álních služeb. Dané sociální služby 
tak budou v období duben 2016 až 
prosinec 2018 fi nančně podpořeny 
částkou necelých 4,6 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo výstavbu 
rodinných domů v Domoradicích

Pavel Koubek
zpracovatel změny č. 8 územního 

plánu Českého Krumlova

Jana Hermanová
Odbor územního plánování a památkové péče

Změnou č. 8 územního plánu se 
sice upouští od  záměru deklarované-
ho od  roku 2006 územním plánem, tj. 
od  záměru transformace bývalého are-
álu státních lesů na občanskou vybave-
nost, avšak s  výstavbou nové základní 
školy v této ploše občanské vybavenosti 
počítáno nebylo. Územní plán vydaný 
v  roce 2006 počítá s  řešením případ-
ného zvýšení počtu žáků zvyšováním 
kapacit stávajících škol. Ostatně umís-
tění základní školy v  lokalitě Domora-
dice – jih, tedy v dopravně excentrické 
poloze vůči městu, by bylo urbanistic-
kou chybou. Pokud se týká mateřských 
škol, územní plán vydaný v  roce 2006 
předpokládá, namísto výstavby nových 
školek, rozvoj komercializace této čin-
nosti (mikroškolky, mikrojesle). Tako-
vé využití, případně i výstavbu městské 
mikroškolky, kritizovaná změna č. 8 
územního plánu umožňuje prakticky 
na kterékoli z parcel v rozvojové lokalitě 
Domoradice – jih.

Odpověď na otázku, kdo bude budo-
vat protihluková opatření, je v kritizova-
né změně č. 8 územního plánu obsažena 
v kapitolách C.03, D.05 či D.08. Je zde 
stanoveno, že jak na hranici areálu býva-
lých státních lesů (plocha drobné výro-

by a služeb VD.2), tak na hranici areálu 
Služeb města Český Krumlov (plocha 
technické vybavenosti OT), resp. 
v  jejich sousedství, kde vzniká riziko 
ovlivnění obytných ploch, musí vlast-
ník nebo provozovatel areálu realizovat 
účinná protihluková opatření splňující 
normové hodnoty hygienických před-
pisů, jejichž součástí bude i  výsadba 
izolační zeleně zachycující prach. Povin-
nost realizovat uvedená opatření bude 
souviset s  úpravami a  změnami areálu 
či jeho využívání oproti současnému 
povolenému či zkolaudovanému stavu, 
protože změna územního plánu nemá 
zpětnou platnost. 

Obava, že pozemky rodinných domů 
v lokalitě Domoradice – jih budou příliš 
malé a ti, co by měli na větší pozemek, 
se budou muset přizpůsobit regulační-
mu plánu, není opodstatněná. Regulač-
ní plán v lokalitě Domoradice jih nabízí 
celkem 132 parcel, jejichž výměra se po-
hybuje od 765 m2 do 2494 m2. Celková 
průměrná velikost parcel je 1206,4 m2, 
tj. výrazně převyšuje většinu v současné 

době parcelovaných lokalit s  pozemky 
zpravidla o velikosti 600 až 800 m2. Svůj 
pozemek tu nalezne i movitější investor, 
který může pro svou nemovitost využít 
i více než jeden pozemek. 

K obavám z rizika nesouhlasů někte-
rých vlastníků s využitím jejich pozem-
ků nezbývá než připomenout, že účelem 
územního plánování je stanovení pod-
mínek pro koordinaci základní urbanis-
tické koncepce území a to vždy v území 
dotčeném různými zájmy rozdílných 
vlastníků. Skutečné využití lokality 
podle územního či regulačního plánu 
tak vždy závisí na tom, do jaké míry se 
podaří, třeba i  postupně, dosáhnout 
rozumné shody těchto zájmů.  Využití 
a  zhodnocení pozemků je proto vždy 
závislé na tom, zda jsou dotčení vlastníci 
ochotni se dohodnout. Optimální po-
chopitelně je, když se najde developer, 
který území vykoupí, následnými inves-
ticemi zhodnotí a  k  využití je připraví. 
Role podnikatele – developera ale běž-
ně samosprávě města nepřísluší. 

Schválení změny č. 8 územního plánu 
rozhodně nelze považovat za předčasné, 
obzvláště když se město neustále potý-
ká s  nedostatkem ploch připravených 
pro novou zástavbu rodinných domů. 
Případné potíže, které budou spojeny 
s  realizací zamýšlené zástavby v  lokali-
tě Domoradice – jih, proto bude třeba 
překonat, neboť se jedná o jednu z nej-
větších a  nejpřipravenějších lokalit pro 
výstavbu rodinných domů. 

Změna 
v zastupitelstvu
redakce

Z K  22. červnu 2016 re-
zignovala na  mandát člena zastupi-
telstva města Eva Zajíčková, na  její 
místo nastoupil náhradník z kandi-
dátní listiny ODS Robin Schinko. 

Město získalo 
fi nance na provoz 
Domova pro matky 
s dětmi a Domu 
na půl cesty
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2016 září ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bohumil Florián
zastupitel Sdružení nezávislých 

– Město pro všechny

Ž   Stále stoupající 
počet turistů jen potvrzuje, jak velkou 
historickou a  kulturní hodnotu Český 
Krumlov má. Asi je zbytečné připo-
mínat, že nesmírná hodnota našeho 
města byla oceněna zápisem na  Se-
znam přírodního a  kulturního dědictví 
UNESCO a že by bylo velmi nezodpo-
vědné jakýmkoliv způsobem tuto devi-
zu ohrožovat.

Název tohoto příspěvku upozorňuje 
na skutečnost, že pro dobře prosperu-
jící město je nezbytné také kvalitní ži-
votní prostředí. Starost o něj je ostatně 
nedílnou součástí programového pro-
hlášení rady města.

Český Krumlov se může chlubit 
množstvím zelených ploch, které 
dotvářejí nezaměnitelný ráz města. 
Sluší se připomenout, že v  poslední 
době do  zeleně města přibyly za-
hrady v  areálu českokrumlovských 
klášterů, Růžová zahrada v  jižním 
meandru a svým způsobem i nově re-
konstruovaná Jelení zahrada. Využiji 
příležitosti a zmíním veřejnosti takřka 
neznámou zahradu Stanice mladých 
přírodovědců, kterou vlastní místní 
dům dětí a  mládeže. Za  plotem, ve-
doucím podél chodníku na třídě Míru, 
se skrývá významný krajinný prvek 
s  výskytem vzácných druhů rostlin, 
stejných jako na  blízkých Vyšenských 
kopcích. Je dobré připomenout také 
obnovovanou horskou zahradu v  are-
álu krumlovského zámku. To vše jsou 

nezanedbatelné příspěvky k  cennému 
přírodnímu prostředí města.

O zelené plochy v majetku města se 
stará odbor životního prostředí a  dle 
mého mínění více než dobře. Nárůst 
zelených ploch ve městě už ale překra-
čuje kapacitní možnosti zmíněného 
odboru a  umím si představit, že zde 
bude další pracovník, který se této 
problematice bude věnovat. Zeleň 
ve městě i odbor životního prostředí si 
to zaslouží.

Oblastí, která je předmětem čas-
tých diskusí a výměn názorů, je odpa-
dové hospodářství. Veřejnosti nejvíc 
na  očích jsou kontejnery na  směsný 
a  tříděný odpad a  samozřejmě jejich 
umístění. Za  velmi přínosnou pova-
žuji instalaci podzemních kontejne-
rů na  odpad na  velmi exponovaném 

stanovišti pod mostem u  domu dětí 
a mládeže i na druhém stanovišti před 
pivovarem Eggenberg. Dobře fungu-
jící ukládání a třídění odpadů v celém 
městě je podmíněno mimo jiné od-
povědným přístupem všech uživatelů, 
podnikatelů i ostatních občanů. Mám 
na  mysli především důsledné třídění, 
minimalizaci odpadu a  v  neposled-
ní řadě i  využívání sběrného dvora 
na uložení velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu.

Neodpustím si poznámku k varian-
tě osvobození obyvatel města od  po-
platků za ukládání odpadu. Zkušenosti 
z jiných měst a ze zahraničí ukazují, že 
právě zpoplatnění této služby je vhod-
ným nástrojem, který nutí lidi k odpo-
vědnějšímu přístupu k ukládání odpa-
du a jeho třídění. Je to i můj názor.

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí

a zemědělství

Gastroodpady, tzn. odpady z ku-
chyní a stravoven jsou v Českém 
Krumlově poměrně výrazným 
problémem s ohledem na množ-
ství restauračních zařízení v his-
torickém centru města.

Ž   Jejich likvi-
daci bohužel často podnikatelé řeší 
odkládáním do  nádob na  směsný ko-
munální odpad. To vede k  zásadním 
problémům při vývozu (jen málokdo 
by vydržel zápach linoucí se z nádoby 
při jejím výsypu, nemluvě o  výluhu, 
odkapávajícím z  nádob). Pro uživate-
le pak uvedené znamená nepříjemné 
vjemy s  tím spojené – zápach, zne-
čištěné kontejnery, výskyt hlodavců 
a  toulavých koček a  psů. Přitom při 
adekvátním využívání jednotlivých ná-
dob a dodržování základních postupů 
při nakládání s jednotlivými druhy od-
padu by uživatelský komfort mohl být 
na zcela jiné úrovni.

Město se o  změnu pokouší např. 
výstavbou stanovišť s  novými typy 
kontejnerů, které eliminují zápach, 
znemožňují odebírání odpadu z  ná-
dob a nejsou esteticky závadným prv-
kem veřejného prostoru. „S  ohledem 
na mnoho kladných ohlasů na nové kon-

tejnery u parkoviště P3 v blízkosti Domu 
dětí a mládeže (dále DDM) a v Pivovar-
ské ulici jsme doufali, že dojde i ke změně 
přístupu ze strany uživatelů. Věříme, že 
těch, kteří se svými odpady adekvátně 
nenakládají, je pouze hrstka a dovoluje-
me si jim připomenout jejich povinnost 
kuchyňské odpady odděleně shromažďo-
vat a  následně je likvidovat prostřednic-
tvím příslušných fi rem,“ uvedl starosta 
Dalibor Carda. Firmy si pro odpad 
přijedou až do provozovny a podnika-
tel tedy není nijak zatěžován nutností 

odpad vozit na  určené místo. Seznam 
fi rem, zajišťujících likvidaci gastro-
odpadů, je k  nahlédnutí na  stránkách 
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

V dané souvislosti je na místě upo-
zornění, že zkrmování domácím zvířa-
tům je také zakázáno.

Splachování kuchyňských zbyt-
ků do  veřejné kanalizační sítě je také 
nevhodným řešením, neboť dochází 
ke  zvýšenému výskytu hlodavců, za-
nášení kanalizačního řadu a  následně 
i výraznému omezení jeho funkčnosti. 

Z  uvedeného je zřejmé, že používání 
kuchyňských drtičů odpadů v  provo-
zovnách je zakázáno.

Základním důvodem pro stanovení 
přesného systému pro nakládání s tím-
to druhem odpadu je nebezpečí šíření 
infekcí.

Kontejnery jsou výhradně určené 
pro příslušné druhy odpadů - např. od-
kládáním stavební suti došlo v posled-
ních 14 dnech k opakovanému poško-
zení nových nádob u DDM. Znamená 
to nejen zvýšené náklady z  rozpočtu 
města, ale i omezení kapacity stanovišť 
po dobu opravy a s tím související ne-
gativní jevy výše zmiňované.

K odkládání ostatních odpadů, např. 
vysloužilých elektrozařízení (lednice, 
mikrovlnné trouby, sporáky apod.) 
a objemného odpadu (nábytek) slouží 
služby sběrného dvora (otevírací doba: 
pondělí a středa 14.30 - 18.00 hod, so-
bota 10.00 - 16.00 hod.)

„Jak jsme již opakovaně upozorňovali, 
stanoviště jsou monitorována kamero-
vým systémem a uživatelům, kteří nasta-
vená pravidla nedodržují, hrozí fi nanční 
sankce. Dalším opatřením, jehož cílem je 
zajistit pořádek a  čistotu v  okolí nádob 
bude i  namátková kontrola původců, 
resp. obsahu jimi odkládaných odpadů. 
Žádáme tedy podnikatele, aby své za-
městnance, kteří s  odpadem nakládají, 
řádně instruovali,“ místostarosta Josef 
Hermann.

Pěkné životní prostředí 
– brána k prosperitě města

Odpadový zpravodaj – kuchyňské zbytky

FOTO: Petra Nestávalová
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Ivana Ambrusová
Domy s pečovatelskou službou

DPS Domy s  pečovatelskou službou 
(DPS) poskytují sociální služby senio-
rům a  zdravotně postiženým občanům 
nejen v  Českém Krumlově, ale i  obča-
nům v rámci Jihočeského kraje. Sociální 
služby jsou poskytovány tak, aby co nej-
více vycházely z  individuálních potřeb 
klientů, co nejefektivněji řešily jejich stá-
vající situaci, podporovaly soběstačnost 
a posilovaly sociální začlenění umožňují-
cí setrvání v přirozeném prostředí.  

Kromě správy DPS, jehož součástí je 
pět budov zahrnujících 55 bytů, posky-
tuje společnost pečovatelskou službu, 
tísňovou službu, odlehčovací službu, 
provozuje půjčovnu kompenzačních po-
můcek a Senior klub Rozvoj, který slouží 
ke  kulturním a  vzdělávacím aktivitám 
občanů.

Pečovatelská služba je poskytována 
klientům v DPS a klientům žijícím v Čes-
kém Krumlově a  v  obcích vzdálených 
do 15 km. Pečovatelská služba je určena 
seniorům, chronicky nemocným, oso-
bám se zdravotním postižením a  rodi-
nám, jimž se narodily tři a více dětí. Pe-
čovatelská služba se snaží o to, aby klient 
mohl co nejdéle setrvávat v  domácím 

prostředí. Pomáhá mu s chodem domác-
nosti, s běžnými úkony osobní péče, s hy-
gienou, zajištěním stravy, doprovodem 
k lékaři apod. 

Odlehčovací služba slouží těm, kteří se 
ocitli v tíživé sociální situaci a nemohou 
setrvat v  domácím prostředí.  Zároveň 
poskytuje odlehčení rodinám a  pečují-
cím osobám.  Služba je zajištěna nepře-
tržitě. Cílem služby je klienta co nejvíce 
aktivizovat, podporovat zlepšení kondi-
ce a  jeho sebeobslužnost. To je úkolem 
odborného pracovníka, který je součástí 
rehabilitačního programu. Součástí od-
lehčovací služby je i stacionář pro osoby 
s  mentálním a  fyzickým postižením. 
Klienti jsou zde vedeni k rozvíjení prak-
tických dovedností, sebeobslužnosti, 
komunikačních schopností a  tvořivosti. 
Novinkou odlehčovací služby je startova-
cí byt, kde se klienti připravují na návrat 
do domácího prostředí a vyzkouší si, zda 
zvládnou pobyt doma.

Tísňová služba je určena klientům, 
kteří jsou doma a  potřebují v  případě 
potřeby pomoc. Tzv. tlačítko nebezpečí 
je napojeno na centrální dispečink. V pří-
padě nouze klient tlačítko zmáčkne a pra-
covníci mu poskytnou pomoc.

Rok 2015 byl ve  znamení několika 
událostí. Společnost navštívila minist-

ryně práce a  sociálních věci Michaela 
Marksová, uskutečnilo se výjezdní zase-
dání členů výboru České asociace pečo-
vatelské služby spojené s  diskusí hostů 
a  poskytovatelů sociálních služeb. Při 
příležitosti Dne otevřených dveří si 
mohli zájemci prohlédnout objekt DPS 
a  seznámit se s  chodem společnosti, 
fotografi emi a výrobky seniorů i pracov-
níků. V  neposlední řadě proběhl další 
program Akademie třetího věku, které-
ho se zúčastnilo 56 seniorů. V září 2015 
byla zahájena rekonstrukce Senior klubu 
a jeho znovuotevření je plánováno na ří-
jen 2016.

Pečovatelská služba se v  Českém 
Krumlově poskytuje od  pondělí do  ne-
děle, v době od 7.00 do 19.00 hodin v do-
mácnosti uživatele. V okolních obcích je 
služba poskytována od pondělí do pátku, 
v době od 7.00 do 15.30 hodin. 

Pobytová odlehčovací služby a  tísňo-
vá péče jsou poskytovány nepřetržitě 24 
hodin denně. Ambulantní odlehčovací 
služba je poskytována od pondělí do pát-
ku od  7 hodin ráno. Rádi do  kolektivu 
denní ambulantní služby přijmeme nové 
klienty, kteří mohou trávit čas v průběhu 
dne různými sociálními a  aktivizačními 
činnostmi s profesionálním pracovníkem. 
Služba nabízí plno zajímavých činností.

Pokračování ze str. 1

Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

D Po  zavedení změn měli 
cestující možnost připomínkovat nový 
systém, což obyvatelé města náležitě 
využili. Odbor dopravy a  silničního 
hospodářství tyto podněty shromaž-
ďuje a  ve  spolupráci se smluvním pře-
pravcem ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice a.s. vyhodnocuje. Přepravce 
městu doporučil, aby podkladem pro 
provedení výraznějších změn v podobě 
zásadních zásahů do  jízdních řádů, byl 
sběr dat a  informací o  jeho fungování 
za období alespoň čtvrt roku. Než k ta-
kové zásadní změně dojde, rada města 
na  svém pondělním zasedání rozhodla 
o  několika dílčích opatřeních, kterými 
by mělo dojít alespoň k  částečnému 
zlepšení nedostatků nových jízdních 
řádů a  zmírnění jeho dopadu na  kom-
fort cestujících, zejména pak seniorů.

Od  poloviny srpna mohou cestující 
využít tzv. elektronickou dopravní kar-
tu, která jejímu držiteli umožní za vstup-
ní jízdné hrazené prostřednictvím této 

karty po  stanovenou dobu libovolně 
přestupovat bez dalších doplatků jízd-
ného. Ty byly důvodem největších stíž-
ností cestujících.

„Snížili jsme věkovou hranici pro 
uplatnění slevy na seniorské jízdné o pět 
let ze 70 na 65 let, a pro tyto cestující za-
vádíme dopravní kartu, která jim umožní 
bezplatný přestup z  jedné linky na  další 
po  dobu 45 minut od  nástupu, doposud 
totiž při každém přestupu znovu platili 
pět korun jízdného," uvedl starosta Da-
libor Carda.

Dopravní karta je elektronický jízd-
ní doklad, který funguje jako elektro-

nická peněženka pro úhradu jízdného 
na všech příměstských linkách provo-
zovaných ČSAD AUTOBUSY Čes-
ké Budějovice a.s. včetně městských 
doprav v  Písku, Milevsku, Vimperku 
a v Českém Krumlově. Cestující pou-
ze nabije v  předstihu požadovanou 
částku hotovosti na kartu, a dále ces-
tuje pohodlně autobusy na  linkách 
bez potřeby hotovosti. Při platbě jízd-
ného v hotovosti bez karty však není 
možné tento bezplatný přestup zajis-
tit. O kartu si mohou zájemci zažádat 
na infocentru na autobusovém nádra-
ží, dobití karty lze uskutečnit na před-

prodejním místě nebo ve všech vozi-
dlech dopravce.

Cestující může kartu použít i  jako 
elektronickou peněženku pro úhradu 
jednorázového jízdného pro spolu-
cestujícího. Dalším plusovým bodem 
je bezpečnost dopravní karty, při na-
hlášení její ztráty je karta zablokována 
a  zůstatek hotovosti převeden na  nově 
vydanou kartu. Rada města rozhodla, že 
náklady na  pořízení elektronické karty 
od přepravce uhradí za seniory (obyva-
tele Českého Krumlova) město z  roz-
počtu jako kompenzaci za jejich zvýšené 
náklady po změně jízdních řádů. 

Ostatní cestující si mohou do-
pravní kartu pořídit do konce tohoto 
kalendářního roku za  zvýhodněnou 
cenu 50 Kč a  zajistit si tak bezplatný 
přestup. Od nového roku bude pořizo-
vací cena karty 100 Kč. 

V  současné době odbor dopravy 
spolupracuje s dopravcem na zpřehled-
nění jízdních řádů, na rozlišení vozidel 
tak, aby na  první pohled bylo zřejmé, 
který autobus jede v  režimu městské 
dopravy a který obsluhuje příměstskou 
oblast.

13. 9. 2016
Pravidelná přednáška 
v mimořádném provedení
Lipno – krajina pod hladinou 
Setkání s  autory nové knihy fotografi í 
a  textů z  Lipenska připomínající dáv-
nou dobu, kdy Vltava ještě tekla v me-
andrech. Mimořádně na  dvou místech 
v  Centru porozumění a  ve  fotoateliéru 
se návštěvníci setkají s autory knihy při 
promítání fotografi í a povídání o knize. 
Přednáška slibuje zážitek nejen z  foto-
grafi í, ale i zasvěcený výklad o místech, 
kde se prohání jen ryby pod vodou. Re-
zervujte si místo na hudicak@seidel.cz

24. 9. 2016 
Muzejní noc
Museum Fotoateliér Seidel otevře dveře 
na noční prohlídky o sobotní, krumlov-
ské muzejní noci od 19.00 hod. Poslední 
prohlídka v 23.00 hod. 

24.–25.9. 2016
Svatováclavské fotografování 
v Museu Fotoateliér Seidel
Na vyhledávané fotografování o prvním 
podzimním víkendu zvou pracovníci 
muzea se svými fotoaparáty. U  obou 
akcí rezervace na webu www.seidel.cz

Změny v městské autobusové dopravě

Museum 
Fotoateliér Seidel

Výroční zpráva Domů s pečovatelskou službou

Jízdenka JIKORD+  Od 1. 7. 2015 je v platnosti 
jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí 
v uvedeném dni na vybraných linkách na území 
Jihočeského kraje. Po  prokázání platné jízdenky 
JIKORD plus je přeprava cestujících bezplatná. 
Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu 
kol a zavazadel. 
Zvláštní jízdné 50%: děti 6–15 let, druhé a další 
dítě do  6 let, dopravné za  psa: pes umístěný 
ve  zvláštní schráně, či v  příručním zavazadle, 
je účtován dle tarifu pro zavazadla. 
Seniorské jízdné (pro občany starší 70 let) 
na průkaz vystavený a potvrzený dopravcem 5 Kč. 
Žákovské jízdné  na žákovské průkazy vystavené 
a  potvrzené dopravcem 37,5% obyč. jízdné žáci 
do 15 Iet, 75 % obyč. jízdné studenti od 15 do 26 1et. 
Všechny ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Ceník jízdného MHD Český Krumlov
platný od 1. 7. 2016 na linkách 335001 a 335002
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1–4 10 5 2 3 7

5–7 13 6 3 4 9

8–10 17 8 4 6 12

11–13 21 10 5 7 15

14–17 25 12 6 9 18

18–20 28 14 7 10 21

21–25 32 16 8 12 24
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DEN S HANDICAPEM I NOVÁ KNIHA

Libor Frýba, Kiwanis klub

V sobotu 10. září se již po třinác-
té otevřou některé galerie, mu-
zea a turisticky zajímavá místa 
Českého Krumlova lidem, kte-
rým nejrůznější formy handicapu 
obyčejný výlet zcela neumožňují.

S     S  myšlen-
kou pozvat do  města tělesně i  duševně 
postižené spoluobčany, děti bez ob-
vyklého rodinného zázemí a  společně 
s  nimi širokou veřejnost, přišli před 
téměř patnácti lety krumlovští členové 
Kiwanis klubu. Začalo to výrobou spe-
ciální turistické mapy, skončilo to akcí, 
která v  té době neměla v  republice ob-
dobu a  kterou vysoce hodnotili i  četní 
zahraniční návštěvníci. Dnes, jak tvrdí 
letošní prezident klubu Miroslav Valha, 
je podobných akcí více než dost a  ně-
které dokonce kolidují v  termínech. 
Českokrumlovský  „Den s handicapem 
– den bez bariér“ však má stále dobrou 

pověst a spoustu příznivců. Přesto došli 
kiwaniéři k názoru, že je třeba akci ma-
linko posunout dopředu, což přineslo 
zcela zásadní změny.

Hlavní program a centrum dění se již 
nebude odehrávat na náměstí Svornosti, 
ani na  prvním zámeckém nádvoří, ale 
v  nově zrekonstruovaných klášterech. 
Ty jsou jistě hlavním lákadlem a  mají 
rozhodně co nabídnout, ale nejsou zda-
leka jedinou novinkou. Státní hrad a zá-
mek představí účastníkům zámeckou 

kovárnu a také knížecí konírny, regionál-
ní muzeum pak pořádá ve  stejném ter-
mínu v  Pivovarské zahradě procházku 
středověkem „Krumbenowe – kupecká 
osada“. Všechny akce jsou jako obvykle 
zdarma.

O ty v minulosti nejžádanější atrakce 
však návštěvníci také nepřijdou. Jako 
jindy bude připravena speciálně upra-
vená II. prohlídková trasa zámku, vory 
a  raft y pro krátkou plavbu po  Vltavě 
i  návštěva tajemného podzemí grafi to-

vého dolu. Celý program i  rezervační 
formuláře jsou k dispozici na stránkách 
www.ckrumlov.cz/handicap2016. Re-
zervovat si své místo na  prohlídce či 
na  voru je jistě rozumné, zkrátka však 
nepřijdou ani ti, kteří se objeví až v den 
konání u informačního stánku pořadate-
lů v klášteře.

Ještě jedna zcela nová a  zásadní 
změna čeká letošní ročník. Pořadatelé 
a  generální partner akce město Český 
Krumlov se společně rozhodli pozvat 
i  naše seniory. Možná i  právě proto, že 
některé z  novinek letošního programu 
nemohli vidět ani ti z  nich, kteří žijí 
ve městě dlouhá léta.

„Na  seniory se moc těšíme a  jejich 
zapojení do  komunálního veřejného 
života by mělo být přirozené. Pokud 
však přesto mají obavy ze zvládnutí 
některých atrakcí, mám nyní na  mysli 
například vory, mohu je ubezpečit, že 
asistentů, kteří pomohou, bude opět více 
než dost,“ dodává s  úsměvem Miro-
slav Valha.

redakce

K   Za  účasti vydavatele a  autorů 
knihy, fotografů, sponzorů, starosty 
obce Lipno nad Vltavou, ale i  lipen-
ských pamětníků proběhl ve  čtvrtek 
4. srpna 2016 v Lipně nad Vltavou křest 
nové knihy unikátních fotografi í Lipno 
– krajina pod hladinou.

Kniha ukazuje zmizelou podobu 
Vltavy a dávné šumavské přírody, měst 
a obcí na území dnešního Lipenska před 
výstavbou přehrady. Prostřednictvím 
280 unikátních snímků převážně 
z  Fotoateliéru Seidel, ale i  od  dalších 
fotografů, můžeme nahlédnout do míst, 
která jsou dnes skryta pod hladinou. 
Snímky pocházejí z  let 1872–2015. 
Mnohé z  nich jsou publikovány po-
prvé, jiné jsou sice již známé, ne však 
v předkládané kvalitě a souvislostech. 

Lipenská krajina měla štěstí na  řadu 
znamenitých fotografů. Nejprve přichá-
zeli a fotili lidi, vesnice, památky a kraji-
nu, protože to bylo jejich živností. Ne-
tušili, že zachycují scenérie, jež jednou 
pohltí jezero. Nezáměrně tak vytvořili 
celé svitky fotoreportáží ze zaniklého 
světa pod budoucí hladinou. Po genera-
ci těchto většinou německých fotografů 
přišli čeští, kteří se už vědomě snažili 
na svých snímcích zachovat obraz zdejší 
krajiny, protože věděli, že Lipno brzy vše 
zatopí. 

Při sestavování knihy se například 
podařilo nalézt a sestavit dosud nezná-
mé panorama krajiny kolem Horní 
Plané, nechybí nejstarší dochovaný 
snímek grafi tových dolů z roku 1872, 
nejstarší pohlednice se zachycením 
Černé v Pošumaví z roku 1899, jediný 
Seidelův snímek starého Lipna či uni-
kátní panoramatické záběry dokumen-
tující postupující zátopu Frymburka. 

Na  portrétech Fotoateliéru Seidel 
můžeme pohlédnout do  tváře zdejším 
osobnostem – hudebníkům, spiso-
vatelům, aristokratům, politikům, ale 
i  obyčejným lidem, kteří pracovali 
na nádraží v Nové Peci, žili tam, kde 
dnes stojí Marina, kudy pluje vlta-
vický či hornoplánský přívoz, kde je 
frymburské přístaviště, ale i  jinde… 
Nečekaným dobovým barevným ak-
centem jsou diapozitivy ze 40. let 20. 
století z  Frymburska. Velmi atraktivní 
částí jsou dobové snímky ze stavby 

přehrady a hydroelektrárny, fotogra-
fi e prvních zájezdů na  Lipno, první 
plavby parníku na hladině nového jeze-
ra a další… Nechybí ani řada precizních 
leteckých snímků oblasti srovnávajících 
současnou podobu Lipenska s krajinou 
před napuštěním přehrady. 

Fotografové zachytili portrét a  tvář, 
dochované texty zase myšlenky a  duši. 
Proto jsou v  knize umístěny rovněž 
ukázky ze vzpomínek fotografovaných 
osob a  z  jejich literárního díla, které je 
zachyceno na  stránkách elektronické 
knihy Jihočeské vědecké knihovny: 
Kohoutí kříž. 

Tři autoři (Petr Hudičák, Zdena 
Mrázková a Jindřich Špinar) přistou-
pili ke knize se snahou zaměřit svůj po-
hled k  tématu, které napadne většinu 
lidí, když se rozhlédnou po široké ploše 
Lipna. Co zůstalo skryto pod vodou? 
A jak to bylo s lidmi, kteří tu žili? S po-
mocí snímků známých i zapomenutých 
fotografů se autoři ponořili pod hladi-
nu současnosti, aby se pokusili něco 
„vylovit“ z minulosti a ukázat to všem, 
které to zajímá. Kniha zaujme i  svým 
grafi ckým zpracováním provedeným 
s  velkým respektem k  práci dávných 
fotografů, které je výsledkem práce 
renomovaného Tomáše Halamy. Vy-
dání knihy doprovází i  kalendář Mu-
sea Fotoateliér Seidel na rok 2017 – 
rovněž s dobovými snímky z Lipenska. 
V  kalendáři jsou k  vidění ty velkofor-
mátové fotografi e, které se do knihy 
již nevešly. 

Jak uvedl jednatel ČKRF (vydavatel 
knihy), Miroslav Reitinger: „Kniha 
Lipno – krajina pod hladinou je dalším po-
činem v  řadě knih vydaných Českokrum-
lovským rozvojovým fondem, majitelem 
a  provozovatelem Musea Fotoateliér Sei-
del. Snahou společnosti je představovat dílo 
fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní 
expozice, výstav, přednášek a v neposlední 
řadě i vydáváním publikací prezentujících 
dílo obou českokrumlovských fotografů – 
Josefa a Františka Seidela.“

Den s handicapem po třinácté a trochu jinak 

Lipno – krajina pod hladinou

Soutěž 
Rádi byste vlastnili knihu Lipno – 
krajina pod hladinou? Odpovězte 
na  otázku: Jaké místo je vyfotogra-
fované na  obálce knihy?“ a  může 
být vaše! Správné odpovědi zasílejte 
na  noviny@mu.ckrumlov.cz do  20. 
září 2016, do  e-mailu prosím uveďte 
vaše jméno a  adresu. Knihu získají tři 
vylosovaní šťastlivci.

FOTO: Lubor Mrázek

FOTO: Libor Sváček
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redakce

B Pro žáky, studenty i rodiny 
s  dětmi byla vydána brožura s  názvem 
Renesance v  Krumlově aneb Spěchej 
pomalu za trubačem a medvědem. Zají-
mavé příběhy a architekturu doby rene-
sance v  Českém Krumlově tak mohou 
děti i  jejich rodiče poznávat zábavnou 
formou při dokreslování, plnění úkolů 
a hledání odpovědí v uličkách Českého 
Krumlova. 

Brožura má dvě části, první zavede 
účastníky do Starého města, kde se učí 
poznávat prvky renesanční architektury, 
seznamují se s pojmy atika, arkýř, ostění, 

sgrafi to, portál, prampouch či šambrána, 
dozvídají se o  kamenických značkách, 
o  době posledních Rožmberků, Vilé-

ma z Rožmberka a Petra Voka, s jejichž 
panováním je spojena doba největšího 
rozkvětu Českého Krumlova. Druhá 
část putování vede do městské části zva-
né Latrán, je více zaměřena na příběhy, 
pověsti a tvůrčí úkoly. 

Didaktickou brožuru vydal česko-
budějovický Národní památkový ústav 
ve spolupráci s Českokrumlovským roz-
vojovým fondem díky fi nanční podpoře 
Ministerstva kultury z  programu Pod-
pora pro památky UNESCO v českém, 
anglickém a německém jazyce. Brožura 
je neprodejná. Zájemci si mohou vy-
zvednout brožuru zdarma v Infocent-
ru Český Krumlov.

Martina Bodláková
Bára Hudečková
Zažít Krumlov jinak

S  Zveme vás na druhý ročník 
sousedské slavnosti Zažít Krumlov ji-
nak, která proběhne v  sobotu 17. září 
2016 od  11.00 hod. až do  večerních 
hodin v  Masné ulici. I  letos se můžete 
těšit na  bohatý program přichystaný 
Krumlováky. Na  ulici budou k  vidění 
živá hudební a  literární vystoupení, be-
sedy s krumlovskými osobnostmi, bur-
za knih (můžete nosit staré knihy a vy-

měnit za  jiné), workshopy, zkrášlovací 
salón, dětský koutek a  další. Budete se 
moci občerstvit domácími kulinářský-

mi výtvory nebo i  přispět vaší vlastní 
specialitou, k dispozici bude také široká 
nabídka nápojů od  míchaných drinků 
po výbornou kávu z místní pražírny. 

Stále ještě je možné se přihlásit 
s  vlastním příspěvkem do  programu, 
samozřejmě ale budeme rádi, když se 
přijdete jen tak podívat, posedět, odpo-
činout si nebo si popovídat s ostatními 
Krumlováky.  Moc se na všechny těšíme!

Kontakt: zazitkrumlov@gmail.com, 
info o  programu: www.facebook.com/
zazitkrumlovjinak. Akce se koná za pod-
pory města Český Krumlov.

novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na  měsíc září jsme pro vás při-
pravili další novinky z  fondů naší 
knihovny. Pevně věříme, že si vy-
berete. A  pokud vám tato nabídka 
nestačí a chcete se podívat na další 
novinky, navštivte web www.knih-
-ck.cz a vyberte si z našeho on-line 
katalogu. Přejeme příjemné chvíle 
při čtení.

Mišani, Dror: 
Případ pohřešovaného
Detektivní román současného iz-
raelského autora svými literárními 
hodnotami převyšuje obvyklou 
úroveň tohoto žánru. Kniha získala 
řadu ocenění, a to i jako dílo krásné 
literatury.

Jones, Shann Nix: 
Tajemství vysmáté kozy
Kniha založená na  deníkových zá-
piscích autorky přináší dojemný 
a  inspirativní příběh ženy, která 
po  čtyřicítce změní život – opustí 
velkoměsto a usadí se na farmě.

Greenwald, Tommy: 
Charlie Joe Jackson radí: 
Stop čtení
Autor při výchově svých synů do-
spěl k názoru, že jedinou možnos-
tí, jak je přimět ke  čtení, je napsat 
knihu o tom, jak se čtení vyhnout. 
Výsledkem je zábavná knížka pro 
děti ve věku 9-13 let.

Fišarová, Michaela: 
A-Ž půjdeš do školy
Knížka pro předškoláky a prvňáčky 
přibližuje věci a  pojmy, se který-
mi se ve  škole setkají. Vysvětlení 
jednotlivých předmětů doprovází 
krátký, poučný příběh.

Horáková, Pavla – Kamen, Jiří: 
Přišel befel od císaře pána
Unikátní kompozice z  deníků, 
pamětí a  korespondence českých 
vojáků z první světové války, dopl-
něná svědectvím jejich příbuzných 
v  zázemí a  deníkem novináře Jana 
Herbena.

www.knih-ck.cz

Zuzana Křápková
oddělení kancelář starosty

F  Počátkem měsíce srpna se 
vydaly českokrumlovské soubory Fio-
rett o a Krumlovští pištci do slunné Itá-
lie, aby se zúčastnily tradičního festivalu 
Giostra Cavalleresca ve městě Sulmona. 
21členný tým hudebníků, taneční-
ků a  milovníků historických kostýmů 

reprezentoval město Český Krumlov 
v průvodech v zemětřesením zničeném 
horském městečku L´Aquila, potěšil 
svým představením obyvatele vísky 
Pett orano a  svůj pobyt v  Itálii završil 
vystoupeními v  rodném městě básníka 
Publia Ovidia Nasó v  Sulmoně. Fes-
tivalu se zúčastnily soubory z  ostrovů 
Zakyntos, Kytira, Korfu, ze San Marina, 
z  německého Burghausenu a  dalších 

spřátelených měst Sulmony. Krumlov-
ským však patřil nejen obdiv za  krásné 
dámy v  historických kostýmech, ladné 
pohyby tanečníků a pestrý program, ale 
také uznání za  dlouholetou spolupráci 
s  městem Sulmona. Krumlovští měli 
tu čest zahájit celý program festivalu 
Giostra na  náměstí Garibaldi, kde byla 
vytvořena aréna určená k rytířským zá-
vodům na  koních, jimiž festival každo-
ročně vrcholí. Organizátoři festivalu při-
pravili pro účastníky krásný program se 
zastávkami v  národním parku Abruzzo 
či ve  výrobně proslulých sulmonských 
konfet. Během festivalu byla navázána 
četná přátelství a  družba s  pořadateli 
historických festivalů, a  tak se mohou 
soubory těšit na pozvání k účasti na fes-
tivalu na ostrově Zakyntos. 

Město Český Krumlov děkuje 
za  pěknou reprezentaci u  italských 
sousedů.

Přijďte Zažít Krumlov jinak podruhé!

Po stopách renesance uličkami Krumlova

Krumlovští pištci a Fiorett o zazářili v Itálii

Pojďme společně hledat stopy renesanční architektury a umění v Českém Krumlově – prohlídky města pro rodiny s dětmi 
9. září 2016, 15.30 – 17.00, 17.00 – 18.30 hod. (zdarma, více informací, rezervace na www.ckrumlov.cz/ehd) 

FOTO: Renata Pyšíková
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Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

H  Kláštery ře-
holních řádů minoritů 
a  klarisek byly založeny 
v  roce 1350 z  iniciativy 

rožmberských panovníků. V ještě nedo-
končených klášterních areálech se bra-
tři minorité usadili v  roce 1357, sestry 
v roce 1361.

 S klášterními areály se obecně počíta-
lo již při vyměření půdorysu nově zaklá-
daných větších měst. V Českém Krum-
lově byly postaveny až o více než sto let 
později po jeho založení na volném pro-
stranství latránského předměstí. Jedním 
z  důvodů pozdního vzniku mohla být 
i malá rozloha Vnitřního Města, kam se 
klášterní areál prostě nevešel. Jinak byla 
existence městských klášterů spojena 
především s  potřebou duchovního ve-
dení velkého množství nových obyvatel 
města, pocházejících převážně z venko-
va. Volba zdejšího sdruženého kláštera 
minoritů a  klarisek byla jistě ovlivněna 
absencí ženského kláštera v  rožmber-
ském dominiu, jehož existence byla také 

potřebnou součástí důstojné prezentace 
předního vladařského rodu.

Minorité byli zaměřeni na duchovní 
vedení obyvatel města, ale i klarisek. Ve-
dle fyzické práce na zahradě se věnovali 
také iluminační tvorbě a hudbě (doklá-
dá to např. dochovaná hudební kruch-
ta s  původními lavicemi a  varhanami 
z  roku 1692, které jsou zřejmě vůbec 
nejstarším funkčním hudebním nástro-
jem na jihu Čech). Komunita řeholníků 
se postupně rozrůstala, až dosáhla v roce 
1739 počtu 32 členů.  Českokrumlovský 
klášter jako sídlo jedné z kustodie České 
provincie minoritů řídil chod dalších 
klášterů ve  Stříbře a  Horažďovicích. 
Spolu s  několika dalšími konventy zde 
bylo zřízeno středisko pro fi lozofi cká 
studia. Po  státním zásahu v  roce 1950 
byl klášter po  téměř 600 let trvající 
existenci zrušen. Na  počátku 90. let 
20. století se po krátké epizodě opětné-
ho osazení kláštera minorité rozhodli 
z  důvodu nedostatku fi nančních pro-
středků předat v  roce 1998 klášter Ry-
tířskému řádu Křížovníků s  červenou 
hvězdou, který později celý areál dlou-
hodobě pronajal městu Český Krumlov. 

Konvent zdejších klarisek měl na roz-
díl od  minoritů poměrně rozsáhlé 
hospodářské zázemí, díky němuž byly 
schopné významným podílem záso-
bovat komunitu minoritů potravinami 
jako protislužbu za  duchovní služby. 
Vlastnily hospodářské dvory, mlýny. 
Na  počátku 15. století mohly klarisky 
čerpat ze stálých platů poddaných z 29 
vesnic. Samotný klášterní areál na Latrá-
nu také disponoval hospodářským zá-

zemím, např. v 18. století zahrnoval pi-
vovar, vinopalnu, sýpku, pekárnu, stáje 
pro koně a chlévy pro dobytek, haltýře 
(sádky). Sestry se nemohly aktivně zú-
častňovat liturgických obřadů, ale vedle 
kontemplace (denních modliteb) se vě-
novaly také organizaci svého hospodář-
ství, vyšívání, iluminační tvorbě, práci 
na zahradě. Klášter také zajišťoval v rám-
ci zdejšího regionu výchovu dívek a žen 

z předních šlechtických rodů. Podobně 
jako u minoritů zde od středověku po-
stupně narůstal počet řeholnic, v  po-
lovině 18. století obývalo klášter téměř 
40 sester.

V  rámci josefínských reforem byl 
v  roce 1780 zdejší klášter klarisek zru-
šen. V následujících staletích pak žádný 
klášter této řehole v Čechách neexisto-
val. Teprve v  polistopadovém období 
se skupina sester z  Čech a  Slovenska 
po  několikaletém pobytu v  klášteře 
v  německém Paderbornu rozhodla za-
ložit klášter chudých sester svaté Klary 
v Brně-Soběšicích.

V rámci Dnů evropského dědictví 
se 10. září 2016 setkají v klášteře zá-
stupci klarisek i minoritů po více než 
230 letech. Ve  svých přednáškách nás 
seznámí se současným řeholním  ži-
votem ve  svých konventech.  Naopak 
s  klášterním životem klarisek v  obdo-
bí středověku nás blíže seznámí He-
lena Soukupová, přední odbornice 
na  problematiku sdružených klášterů. 
Na  varhany v  klášterním kostele zahraje 
Martin Horyna, který zde také 70. a 80. le-
tech sloužil při mších jako varhaník.

Život minoritů a klarisek v Českém Krumlově

FOTO: Jiří Bloch
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Dny evropského dědictví v Českém Krumlově

redakce

K Festival barokních umění 
Český Krumlov se těší rostoucímu zá-
jmu milovníků historické hudby z  celé 
Evropy, výmluvným důkazem jeho kva-
lit jsou vyprodané sály a nadšené ohlasy. 
IX. ročník se uskuteční od 16. do 18. zá-
ří 2016.

Titulem novodobé světové premiéry 
v  rámci IX. ročníku Festivalu barok-
ních umění Český Krumlov bude opera 
od  Antonia Caldara L’ASILO D’AMO-
RE (Útočiště Amorovo), Festa Teatrale 
na libreto Pietra Metastasia, kompono-
vaná v  roce 1732 pro Český Krumlov 
a  poprvé uvedená téhož roku v  Linci. 
Novodobá světová premiéra zazní u pří-
ležitosti výročí 250 let od  otevření Zá-
meckého divadla v  Českém Krumlově 
(1766).

Program IX. ročníku nabízí i  dal-
ší pozoruhodné koncerty, například 
Madrigaly alžbětinské Anglie v  podání 
souboru Societas Incognitorum (Brno)  
či komorní hudbu francouzského ba-
roka pod názvem Ve stínu krále Slunce 

v  podání souboru Le Jardin des Arts 
(Maďarsko). Chybět nebude ani oblíbe-
ný barokní ohňostroj a barokní ilumina-
ce v zámecké zahradě.

Předprodej vstupenek na  Festival 
barokních umění Český Krumlov 
2016 je realizován prostřednictvím 
webu www.ckrumlov.cz/opera a  dá 
se očekávat značný zájem. „S  kaž-
dým ročníkem zaznamenáváme stále 
větší návštěvnost, v  roce 2015 byla 
téměř všechna představení vyprodá-
na, novodobá světová premiéra opery 

L‘Amore in Musica Antonia Boroniho 
dokonce dlouho dopředu. Těší nás, že 
se českokrumlovský Festival barokních 
umění stává pojmem, novodobé pre-
miéry barokních oper v  kvalitě, v  jaké 
je uvádíme, jsou událostí, na  kterou se 
zkušení a  poučení hosté těší celý rok,“ 
konstatoval ředitel festivalu Jiří Ki-
prý a  upřesnil, že zisk ze vstupného 
pokryje přibližně polovinu z  třímili-
onového rozpočtu festivalu, zbytek je 
hrazen z veřejných zdrojů a sponzor-
ských darů.

Soutěž CK Card
S
Čtenáři No-
vin města 
Český Krum-
lov mohou 
soutěžit cel-
kem o 4 vstu-
penky do mu-

zeí s kartou Český Krumlov Card. 
S  kartou můžete zdarma navštívit 
Hradní muzeum a  věž, Regionál-
ní muzeum v  Českém Krumlově, 
Museum Fotoateliér Seidel, Egon 
Schiele Art Centrum a nově i Kláš-
tery Český Krumlov. Platnost karet 
je do prosince 2016, více na www.
ckrumlov.cz/card. 
Soutěžní otázka: „Jaká část lido-
vého kroje se nazývá kordulka?“
Správné odpovědi zasílejte na  no-
viny@mu.ckrumlov.cz do  20. září 
2016. Do  e-mailu prosím uveďte 
vaše jméno a adresu. Ze zaslaných 
správných odpovědí budou vy-
losováni 2 výherci, každý obdrží 
2 karty. Český Krumlov Card 
do soutěže věnovala vyjmenovaná 
muzea. Děkujeme!

Festival barokních umění

Přednášky a exkurze

Úterý 6. 9., 18.00 hod.
Za historií 
Českého Krumlova
Společná procházka městem s  výkla-
dem Mgr.  Marie Kalistové. Pořádá 
Městská knihovna v Českém Krumlo-
vě. Sraz je na nádvoří knihovny v Hor-
ní 155.

Pátek 9. 9., 
15.30 a 17.00 hod.
Renesance v Krumlově 
aneb Spěchej pomalu 
za trubačem a medvědem
Prohlídky města pro rodiny s  dět-
mi od  8 let. Sraz u  Infocentra Český 
Krumlov, náměstí Svornosti. Rezerva-
ce v Infocentru Český Krumlov nebo 
na www.ckrumlov.cz/ehd.
 
Sobota 10. 9., 
Kláštery Český Krumlov
Přednáškový cyklus: 
Život v klášteře minoritů
10.30 hod., Sestra M. Benedicta Liš-
ková, sestra M. Grata Fujeríková
Život v klášteře klarisek v současnosti 
(klášter klarisek Brno-Soběšice)

11.30 hod., minorité z kláštera sv. Ja-
kuba na Starém Městě pražském
Bratři minorité v dnešní době (klášter 
minoritů sv. Jakuba Praha)

13.30 hod., Helena Soukupová, Ži-
vot v  krumlovském klášteře klarisek 
ve  středověku + komentovaná pro-
hlídka bývalého kláštera klarisek

14.30 hod., Martin Horyna, Hudba 
v krumlovském klášteře – představení 
nejstarších funkčních varhan v jižních 
Čechách + krátká hudební ukázka

Možné rezervace v  Návštěvnickém 
centru na Klášterním dvoře.
e-mail: informace@divadlock.cz, 
tel.: 725 554 705

Akce, výstavy a expozice

Pátek 9. 9., 17.00 hod., 
Kláštery Český Krumlov, 
Nádvoří klarisek
Příběhy krumlovských 
klášterů – vernisáž 
výstavy
Výstava bude po  celou dobu trvání 
zdarma přístupná veřejnosti.

Sobota 10. 9., 
10.00 – 18.00 hod., 
Kláštery Český Krumlov
Život a umění 
v krumlovských klášterech
Prohlídkový okruh zdarma zpřístup-
něn dne 10. září. Volné vstupenky 
nutno vyzvednout v den akce na po-
kladně v Návštěvnickém centru.

Sobota 10. 9. – neděle 
11. 9., 11.00 – 17.00 hod., 
Klášterní dvůr
Řemeslná ulička
Ukázka řemesel s možností 
výroby vlastního výrobku

Sobota 10. 9. – neděle 
11. 9., Pivovarská zahrada
Kupecká osada Krumbenowe 
aneb Veletrh pravěké 
a středověké kultury
Pořádá Regionální muzeum v  Čes-
kém Krumlově. Akce se koná za pod-
pory města Český Krumlov. Více in-
formací na  www.muzeumck.cz nebo 
na Facebooku.

Sobota 10. 9. – neděle 
11. 9., 9.30 - 17.00 hod., 

Historické sály bývalé 
Prelatury, Horní ulice 155
České korunovační
klenoty na dosah
V  rámci Dnů evropského dědictví 
je poskytována sleva ze vstupného. 
Vstupné po  slevě: dospělí, senioři, 
studenti VŠ, ZTP/P = 50 Kč/os.; stu-
denti SŠ, děti ZŠ a MŠ = 25 Kč/os.

Sobota 10. 9., 9.00–12.00, 
12.30 - 17.00 hod.,
Regionální muzeum v Českém 
Krumlově, Horní 152
V rámci Dnů evropského dědictví dne 
10. září vstup do expozic zdarma.

Sobota 10. 9. – neděle 
11. 9., 9.00 - 18.00 hod.,
Museum Fotoateliér 
Seidel, Linecká 272
50% sleva ze vstupného

Sobota 10. 9. – neděle
11. 9., 9.00 – 18.00 hod.
Synagoga Český Krumlov, 
Za Soudem 282
vstup zdarma
Vstupné zdarma, výjimky uvedeny.
Další info na www.ckrumlov.cz/ehd

FOTO: Karel Smeykal FOTO: Libor Sváček
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Pane senátore, řekněte nám 
na začátek, co je každodenní 
náplní vaší práce?

Hlavním obsahem mé senátorské 
práce je nepochybně schvalování záko-
nů. Za  stejně důležitou součást své se-
nátní činnosti ale považuji také práci pro 
svůj volební region. Velmi často se jedná 
například o  zprostředkování kontaktu 
mezi pražskou byrokracií a lidmi či insti-
tucemi v mém volebním obvodu. Kdy-
bych měl poukázat na  typický příklad 
takového „kontaktu“, tak jsem před ně-
kolika lety přivezl z  Prahy do  Českého 
Krumlova zodpovědné činovníky, které 
jsme spolu s  panem starostou provedli 
zchátralými hokejovými šatnami a  toto 
seznámení „na vlastní oči“ spolu s dob-
rou prací hokejového oddílu přispělo 
k  získání dotace na  nové šatny. V  kaž-
dém projektu jsem tak součástí týmu 
lidí, kteří se o věc starají.

Na řešení jakých problémů se 
tedy v Českém Krumlově podí-
líte?

Tak jako naprostá většina politi-
ků, včetně současného pana ministra, 
dlouhodobě usiluji o  zachování otáči-
vého hlediště v  zámecké zahradě. Je to 
neustálý spor s  fundamentalistickými 
památkáři, kteří tlakem na  UNESCO 
chtějí hlediště odstranit či vymístit. Po-
važuji otáčivé hlediště za obrovský kul-
turní fenomén a jeho uzavření by podle 
mne znamenalo pro Český Krumlov 

významnou ztrátu. Po celou dobu svého 
senátního mandátu také spolupracuji 
s organizátory Mezinárodního hudební-
ho festivalu Český Krumlov, podporuji 
českokrumlovský Mezinárodní dětský 
folklorní festival sester Maříkových 
nebo Barokní noci Haničky Pelcové. 
Každoročně podporuji také fi lmový 

festival Jeden svět nebo Rallye Český 
Krumlov. Jako dlouholetý starosta mám 
také zkušenost s  budováním cykloste-
zek, proto se spolu se starosty podílím 
na přípravě cyklostezky vedené v  těsné 
blízkosti Vltavy, a to z Lipna do České-
ho Krumlova, a  dále do  Zlaté Koruny. 
Jsme zatím u  projektu, ale když se to 
povede, bude to pecka. 

Jak vidíte tolik diskutovaný 
rozvoj turismu v Českém Krum-
lově?

Myslím, že obec Lipno, s  jehož sta-
rostou dlouhodobě spolupracuji, může 
být dobrým příkladem řešení, jaké by 
mohlo pomoci také Krumlovu. Jde o to, 
vytvořit turistům další atraktivní cíle, 
tak aby došlo k  jejich rozptýlení také 
mimo historické centrum města, a  to 
se tak mohlo o  něco více navrátit jeho 

obyvatelům. Ještě v minulém volebním 
období jsem nechal zpracovat studii 
„Reintegrace Českého Krumlova“, urba-
nistický a sociologický návrh, jak právě 
tohoto kroku docílit. Nicméně, tento 
úkol je pro město a  všechny politiky 

a je samozřejmě úkolem dlouhodobým. 
Nikdo například nepochybuje o  tom, 
že Český Krumlov potřebuje venkov-
ní koupaliště. A  například Kájov nebo 
Boletice jsou podle mého názoru zatím 
nedoceněné turistické cíle.

Opět se blíží senátní volby, před 
těmi minulými jste občanům 
Českokrumlovska, Prachaticka 
a Českobudějovicka poslal poš-
tou přehled své senátorské čin-
nosti. Plánujete to i letos?

Ano, přijde mi to správné, aby člověk 
složil účty z  toho, co dělá. Nazval jsem 
to „senátorská inventura“ a je to přehled 
těch nejvýznamnějších aktivit, se který-
mi jsem lidem, spolkům či obcím v mém 
volebním obvodu pomohl, protože prá-
vě v tom vidím hlavní smysl senátorské 
práce.                                                            (lp)

TOMÁŠ JIRSA K ČESKÉMU KRUMLOVU PATŘÍ

Na vernisáži výstavy Mysterium Šumava 
v Egon Schiele Art Centru v roce 2015 
společně s ředitelkou Hanou Jirmusovou 
Lazarowitz a s poslancem Karlem 
Schwarzenbergem

Na tradičním krumlovském festivalu 
komorní hudby v loňském roce. 

FOTO: Lubor Mrázek

FOTO: archiv ESAC

FOTO: Marta Zechová
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Veteránské skvosty

Petra Hlachová
Bohemian Gran Fondo

Prvního října 2016 se Český 
Krumlov stane již potřetí cent-
rem amatérské silniční cyklistiky. 

Z  Pět tratí Bohemian Gran Fondo 
má jednu společnou charakteristiku – 
patří svým profi lem k  nejtěžším tratím 
ve své délkové kategorii u nás. Nově za-
řazená trať – 5K MONUMENT – je, jak 

její název napovídá, jednou z nejtěžších 
evropských tratí pro amatérské cyklisty 
vůbec a její parametry, 221 km a 5282 m, 
představují skutečnou výzvu pro ty, kteří 
jsou připraveni podobné výzvy přijmout. 

Všechny tratě procházejí mimořád-
ně krásnou a  zachovanou přírodou 
Šumavy, Blanského lesa a horního toku 
Vltavy. Cílem všech jezdců BGF 2016 
je dokončit svou trať v předepsaném ča-
sovém limitu. Každá trať navíc obsahuje 
několik měřených úseků (v  prudkých 

či táhlých stoupáních), které rozhodují 
o  pořadí v  individuálních či týmových 
soutěžích BGF 2016. 

Vedle sportovních cílů má Bohemian 
Gran Fondo i svůj společenský cíl, kte-
rým je podpora projektů zaměřených 
na  problematiku rakoviny prsu. V  loň-
ském roce organizátoři darovali na kon-
to charitativního partnera, Projektu 35, 
100 tis. Kč.

Všichni, kdo dokončí své tratě 
na  BGF 2016, se tedy stanou skuteč-
nými bohémy – ve smyslu sportovním, 
ale i  ve  smyslu vyjádřené solidarity. 
Část jejich startovného tvoří společný 
charitativní dar a  všichni tak pomohou 
naplnit mott o akce – RA CE TO HELP, 
HELP TO WIN. Podrobnosti a  regis-
trace na  www.bohemiangranfondo.cz. 
V rámci BGF se v českokrumlovských 
klášterech uskuteční v pátek 30. září od 
18 hod. přednáška o současných tren-
dech v diagnostice a o nejnovějších mož-
nostech léčby rakoviny prsu.

Dominika Janigová
Český ostrovní dům

P  „Český ostrovní dům“ je 
název architektonického projektu, je-
hož hlavním cílem je akcelerovat nástup 
udržitelných technologií do domácnos-
tí a  budov. Úvodní myšlenka projektu 
tkví ve snaze posunout vývoj soběstač-
né architektury a  dokázat, že existují 
možnosti, jak budovat šetrné stavby, jež 
zachovávají současnou životní úroveň, 
jsou krásné a  zároveň šetrné k  přírod-
ním zdrojům. Autorem projektu je čes-
kokrumlovský rodák Pavel Podruh ml., 
který prostřednictvím architektonické 
soutěže propojil nejrespektovanější 
technické a  architektonické odborní-

ky s  nadějnými studenty architektury 
a  stavebnictví. Formou dvoukolové 
soutěže, která probíhala pod záštitou 
fakulty stavební ČVUT v Praze, VŠTE 
v Českých Budějovicích a University of 
Cambridge, vzniklo pět výjimečných 
soběstačných konceptů, tzv. ostrovních 
budov. „Budova, která je kompletně odpo-
jena od inženýrských sítí, je ve své podstatě 
technologickým a estetickým oříškem, jed-
noduše je to obrovská výzva. Proto bylo 
nutností, aby na  něm pracoval tým těch 
nejlepších odborníků a my měli velké štěs-
tí, že je náš projekt skutečně přitáhl. Je to 
velmi náročné a fascinující téma zároveň,“ 
popisuje Pavel Podruh. 

Pokud půjde vývoj podle plánu, 
na  jaře 2018 začnou stavební práce 

prvních dvou prototypních staveb 
projektu Český ostrovní dům. „Pře-
devším chceme být užiteční. Po  malých 
krůčcích bychom rádi pomohli na  svět 
moderním, soběstačným a  vysoce šetr-
ným budovám nové generace. Začínáme 
ale velmi pokorně, v  malém a  s  velkým 
osobním riskem. Vnímám, že tak tro-
chu pukají ledy a že i velké, nadnárodní 
společnosti podstupují určitou evoluci 
myšlení. Za to jsem moc rád a věřím, že 
je to velký příslib do budoucnosti. Projekt 
vnímám jako cestu, jak popularizovat 
udržitelnost a přiblížit ji blíže veřejnému 
zájmu. Úroveň lidského poznání je již 
tak daleko, že není důvod dále poško-
zovat prostředí, ve kterém žijeme. Nejde 
o ekologii, ale spíše o selský rozum a uva-
žování o dalším vývoji. Věřím, že bychom 
mohli zasít semínko zájmu,“ dodává Pa-
vel Podruh.

Český ostrovní dům by skutečně 
mohl příznivě přispět k  vývoji v  naší 
architektuře. Projekt má před sebou 
ještě spoustu práce, ale nelze mu upřít 
obdivuhodnou odvahu a zápal. A pokud 
i  ve  vás zažehl inspiraci a  chuť zapra-
covat na  svém obydlí, pak začíná plnit 
své cíle. Všechny soběstačné koncepty 
a vice informací je možné nalézt na in-
ternetových stránkách www.ceskyost-
rovnidum.cz.

V Českém Krumlově vznikl unikátní projekt 
zabývající se architekturou budoucnosti

Znovu, zase do kopce a opět bohémsky

P   Nablýskané stroje, které 
psaly automobilovou historii, budou 
v pátek 9. září 2016 k vidění v českokrum-
lovských ulicích. Sedmý ročník South Bo-
hemia Classic, mezinárodní setinové ra-
llye pro klasická a sportovní vozidla, sem 
zavede přes 100 posádek ze šesti zemí.

Veterány začnou do  centra přijíždět 
přes Latrán až na  náměstí Svornosti 
zhruba ve 20.20 hod. Tady se divákům 
představí například značky Jaguar, 
Maserati, Ferrari, Porsche nebo Mer-
cedes-Benz. Po  krátké přestávce s  mo-
derovaným programem je čeká test 
přesnosti v Kájovské ulici. Trať soutěže, 
která startuje v  17.30 hod. v  Českých 
Budějovicích, měří přes 420 kilometrů 
a  kromě jižních Čech se podnik usku-
teční také v Rakousku a Německu. V so-
botu účastníci zavítají na Šumavu. Více 
na www.southbohemiaclassic.cz.

Pavel Kacerovský, ČK motorsport

redakce

S  V únoru tohoto roku byly na šesti 
místech v katastru města umístěny šedé 
kontejnery na  vyřazené drobné elekt-
rospotřebiče. Se sběrem této komodity 
město nemělo žádnou zkušenost, a  tak 
očekávání nebyla velká. „V  červnu při 
vývozu jsme byli mile překvapeni, celkem 
bylo svezeno více než 1 100 kg,“ uvedl sta-
rosta Dalibor Carda.

 Je vidět, že jsou občané města od-
povědní a  třídění odpadů přijali jako 
běžnou součást svého denního života. 
Firma, která svezená elektrozařízení 
zpracovává, vrací zpět do  výrobního 
cyklu 98 % vytříděného materiálu. Še-
tří se tak obnovitelné i  neobnovitelné 
zdroje a  snižuje zátěž pro životní pro-
středí.

Třídíme elektro

Sbor dobrovolných hasičů 
města Český Krumlov 

srdečně zve na 

8. ročník 
hasičské soutěže 

O pohár města 
Český Krumlov 

který se bude konat 
1. října 2016 
od 10.00 hod. 

na parkovací ploše fi rmy Vidox 
u Porákova mostu

Český ostrovní dům, navrhl Petr Čmelík a Martin Stark

FOTO: archiv Bohemian Gran Fondo
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Pyšíková, Karel Smeykal, Libor Sváček, Marta Ze-
chová.
© Copyright město Český Krumlov, 2016

 POŽADUJEME
 možnost pracovat na tři směny
 dobrý zdravotní stav
 práce na hlavní pracovní poměr

NABÍZÍME
 nástupní mzda 16  000  – 19 000 Kč (dle praxe a zkušeností)
 náborový příspěvek 3 000 Kč
 13. a 14. plat
 možnost ubytování ve fi remním ubytovacím zařízení 
 5 týdnů dovolené, bohatý bonusový program 
 příspěvek na dopravu 
 perspektivní a zajímavá práce, kvalitní zaškolení
 individuální rozvoj, pravidelné odborné vzdělávání
 příspěvek na životní pojištení a penzijní připojištění
 závodní restaurace s dotovaným stravováním

Schwan Cosmetics CR hledá

OPERÁTORKA /OPERÁTOR VÝROBY

Bližší informace:

 volejte zdarma 800 050 220
 contact@schwancosmetics.cz

Schwan Cosmetics CR, s. r. o.
Průmyslová 176, Český Krumlov

Dále hledáme SEŘIZOVAČE, SKLADNÍKY, KOUČE VÝROBY (MISTRA), 

TECHNIKA KVALITY PŘEDVÝROBY, PROJEKTOVÉHO PRACOVNÍKA 

VÝSTUPNÍ KONTROLY a další. Aktuální pozice: www.jobs.cz

Festival vína 
letos již od 21. října

Karel Čáslava
Schwan Cosmetics CR

I   Jeden z  nejvýznamněj-
ších zaměstnavatelů českokrumlov-
ského regionu a  největší světový vý-
robce dřevěných kosmetických tužek 
Schwan Cosmetics CR zahájil stavbu 
nové výrobní haly. Ta po  svém do-
končení nabídne sto padesát nových 
pracovních míst. Celkový počet za-
městnanců společnosti tak vzroste až 
na osm set.

Výstavba nové haly by měla být do-
končena do konce roku 2017 a bude stát 
přes 372 milionů korun. V prvních třech 
měsících roku 2018 bude provedena in-
stalace strojů a technologií, a bude zahá-
jen zkušební provoz. Celková investice 
Schwan Cosmetics CR do  vybudování 
nového závodu tak přesáhne částku půl 
miliardy korun.

Nová výrobní hala s  pokročilými 
technologiemi a  unikátním strojovým 
vybavením vyroste v areálu společnosti 
vedle stávající budovy, o  kterou se dělí 
jak výroba, tak i  administrativní pra-
covníci a  vedení společnosti. „Stavba 
nové haly je navržena na  severozápad-
ní straně stávající haly se zastavěnou 
plochou 4130 m2, bude tvořena žele-
zobetonovou konstrukcí a  částečně za-
puštěna do svažitého terénu,“ přibližuje 
koncepci stavby vedoucí projektu Vác-
lav Štefánek. „Podlahy obou částí na sebe 
budou navazovat a  umožní tak plynule 
přecházet z jedné budovy do druhé. Nová 
budova přitom nabídne o  několik stupňů 
vyšší standard provozní hygieny. Její horní 
podlaží bude plně prosklené a umožní ná-
vštěvám i  pracovníkům nádherný výhled 
do celého okolí. Střechy jsou navrženy jako 
zatravněné a zajistí, aby budova nerušila 
okolní ráz krajiny.“ 

Schwan Cosmetics CR staví 
výrobní halu, která nabídne 
150 nových pracovních míst

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

F  5. ročník Festivalu vína 
Český Krumlov se uskuteční od  21. 
října do  26. listopadu 2016. V  pro-
gramu nebude chybět Slavnostní 
otevření Svatomartinského vína 
v  sobotu 11. 11. 2016 v  11.11 hod. 
na  náměstí Svornosti, ani Zámecká 
slavnost vína 19. listopadu 2016, kte-

rá slibuje opravdu bohatou degustač-
ní a  prodejní přehlídku vín. Festival 
doprovází po  celou dobu jeho trvání 
program Víno & Gastronomie & Kul-
tura, který nabízí možnost dozvědět 
se více o vínu a setkat se se znalci vína. 
Vstupenky lze zakoupit v  Infocentru 
Český Krumlov, příp. on-line na www.
ckrumlov.cz/tickets . Více o  progra-
mu Festivalu vína Český Krumlov 
na www.festivalvinack.cz.
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www.ckrumlov.cz/obcan

září 2016SLAVNOSTI

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
 

23.  25. 9. , 28. 9. 2016

 

17.45 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ – zahájí starosta města Dalibor Carda
18.00–19.45  VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...
20.30–22.00 MICHAL PROKOP, LUBOŠ ANDRŠT, JAN HRUBÝ TRIO

10.00–18.00 MOŽNOST NÁVŠTĚVY EXPOZIČNÍCH OKRUHŮ, vstupné
9.00–19.30 Oddychové centrum – KAVÁRNIČKA U KLARISEK – dobroty ze švestek

16.30–18.30    MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL – krátké taneční ukázky 

19.30                KOSTÝMOVANÁ NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA s průvodcem 
  Zdarma, v češtině, cca 60 minut, rezervace nutná  

16.00–19.00 ROZTANČENÉ MĚSTO – taneční vystoupení účastníků MFF 

19.00  FOLKLORNÍ VEČER – hrají muziky folklorních souborů, účastníků MFF

10.00–18.00  ZÁMECKÁ KOVÁRNA – prohlídka, ukázky kování, vlastní výroba 
  (zpoplatněno)  

14.00–18.00    SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ KNIHOVNOU 

10.00–18.00 XVI. MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
10.00–17.00  SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK – registrace v Infocentru na náměstí
18.00 SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK – společné setkání a fotografování 
18.15 SCHWARZENBERSKÁ GRANÁTNICKÁ GARDA 
  Slavnostní předání porteppe z rukou starosty
19.15–20.45 CIMBALLICA – melodie ovlivněné filmovými skladateli
21.30–23.00  FOLIMANKA BLUES

11.00–18.00  ŘEMESLNÁ ULIČKA – ukázky řemesel s možností výroby vlastního  
  řemeslného výrobku
10.00–18.00 MOŽNOST NÁVŠTĚVY EXPOZIČNÍCH OKRUHŮ, vstupné 
9.00–19.30 Oddychové centrum – KAVÁRNIČKA U KLARISEK – dobroty ze švestek 

11.00–16.00    MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL – krátké taneční ukázky 

11.00–16.00 MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL – krátké taneční ukázky
17.00–18.00 BENGA ČAVE – českokrumlovský romský taneční soubor

10.00–17.00 DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S JEDNOTOU – hry pro děti 

9.00–16.00 SVATOVÁCLAVSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ – rezervace nutná

13.00–19.00   VINNÝ DVŮR  – Ukázky zpracování vinné révy – Miroslav Valha (13.00,  
  15.00, 17.00); ochutnávka vinného moštu, burčáku a moravských vín
 14.00, 16.00    Hrají Zrcadla

 
v 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 hodin  –  plavby s „Nálodním divadlem“  
v rámci pravidelných  plaveb VOROPLAVBA.CZ (zpoplatněno) 

  
Podrobnosti výše v programu   

SVATOVÁCLAVSKÁ NOC 

• REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ, Horní 152 
Hraje Krumlov Classic Guitar Duo

• EGON SCHIELE ART CENTRUM, Široká 71
• STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV – Hradní muzeum a věž,  

Konírna (18.00-23.00) 

• KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV – prohlídky „Život a umění v krumlovských 
klášterech“, výstavy „200 let Hořických pašijových her“, „Znovuzrození 
českokrumlovských klášterů“ 

• R. GALERIE, Dlouhá 30 – hraje Lakomá Barka

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Horní 155
• MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL, Linecká 272 (prohlídky s průvodcem) 

14.30 PROHLÍDKY MĚSTA s průvodcem – zdarma, v češtině,  
 cca 90 minut, rezervace nutná 

11.00–16.00  ŘEMESLNÁ ULIČKA – ukázky řemesel s možností výroby  
  vlastního řemeslného výrobku
10.00–18.00 MOŽNOST NÁVŠTĚVY EXPOZIČNÍCH OKRUHŮ, vstupné  
9.00–19.30 Oddychové centrum – KAVÁRNIČKA U KLARISEK – dobroty ze švestek 

10.00–18.00 PROHLÍDKY MUZEA VLTAVÍNŮ – 50% sleva na vstupné 

PROHLÍDKY PODZEMÍ GRAFITOVÉHO DOLU – děti zdarma, rezervace nutná 

Prohlídka důlního díla pod částí historického centra města, rezervace nutná 

 – podrobnosti výše v programu   

 – podrobnosti výše v programu 

 – podrobnosti výše v programu  

13.00 a 15.00 MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY KOSTELA A KAPLE SV. VÁCLAVA  
  s odborným výkladem Mgr. Petra Pavelce, ředitele NPÚ v Č. B. 
18.00 SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ

10.00–18.00 MOŽNOST NÁVŠTĚVY EXPOZIČNÍCH OKRUHŮ 
10.00–16.00 200 LET HOŘICKÝCH PAŠIJOVÝCH HER 
16.00 DERNISÁŽ VÝSTAVY 200 let hořických pašijových her 
16.30 PROMÍTÁNÍ FILMU HOŘIČTÍ NĚMCI VČERA A DNES  
  a závěrečná diskuze s režisérem 
19.30 JAROSLAV KRČEK & MUSICA BOHEMICA 
  Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie (vstupné) 

10.00–17.00 SVATOVÁCLAVSKÝ DEN LOVCŮ MAMUTŮ V DOBRKOVICKÉ JESKYNI

18.00   PODVEČERNÍK – tradiční hudebně zábavný pořad v rytmu swingu

 


