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slovo starosty

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 25. květ-
na 2017 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Jednání
zastupitelstva

Dalibor Carda

Strategický plán, kte-
rý skloňujeme od mi-
nulého roku, přichází 
s  první vlaštovkou, 

tou je schválení participativního roz-
počtu zastupitelstvem města. To zna-
mená, že malá část rozpočtu se použije 
na  projekty, se kterými přichází sami 
občané v jednotlivých částech města.

Přidáváme se tak k dalším městům, 
která dávají lidem možnost „sáhnout 
si“ do plánování v místě, kde žijí. 

Pro letošní rok je z  rozpočtu vyčle-
něno 550  000 Kč, což je malá částka, 
jedná se ale o  pilotní projekt a  „testo-
vací“ provoz. V průběhu letošního roku 
chceme oslovit občany jednotlivých částí 
města, aby si navrhli, co by chtěli udělat 
za  peníze, které dostanou k  dispozici. 
Následně hlasováním bude vybrán 
jeden projekt, který bude realizován. 
V případě, že se tento nový způsob při-
dělení fi nancí osvědčí, budeme alokaci 
peněz pro tuto část rozpočtu postupně 
zvyšovat tak, aby obyvatelé mohli více 
zasahovat do území, kde bydlí. Tímto 
krokem chceme obyvatele vtáhnout 
do dění a společného života ve městě. 

Aktuálně pracujeme na  organizaci 
celého projektu a  brzy dáme obyva-
telům města vědět pomocí informač-
ních a  sdělovacích prostředků, odkdy 
a na jaké místo mohou zasílat své ná-
vrhy.

Přijďte férově posnídat
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Egon Schiele Art Centrum
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S Město Český Krumlov zve 
srdečně občany a podnikatele na setkání 
s představiteli města, které se uskuteční 
11. května 2017 od 17.00 hodin v Měst-
ské knihovně v Horní ulici. Zajímá vás, 
co se v Českém Krumlově chystá v ná-
sledujících letech? Chcete vedení města 
sdělit své názory nebo máte dotazy, jež 
byste jim rádi položili? Využijte tak této 
příležitosti a přijďte diskutovat o tom, co 
vás zajímá!

Město věnuje prapor 
Zásahové jednotce Policie ČR

Setkání vedení 
města s občany

Radka Ondriášová
Odbor fi nancí

I Jedním z  nejdůležitějších 
bodů na březnovém zasedání zastupitel-
stva města byla změna rozpočtu, která 
řešila fi nancování přípravy a  realizace 
nových investičních akcí pro rok 2017. 
Díky dobrému hospodaření v roce 2016 
si město vytvořilo fi nanční rezervu 
10 926,13 tis. Kč, která je využita na za-
jištění přípravy a realizace dalších inves-
tičních akcí. Z  obrovského zásobníku 
akcí a  záměrů byly navrženy projekty, 
jejichž realizace je dlouhodobě pláno-
vaná a směřují ke zlepšení kvality života 
v našem městě.

Březnové zastupitelstvo tedy rozhod-
lo mj. o  přípravě a  realizaci těchto akcí 
pro rok 2017: zpracování projektové 
dokumentace na  zhotovení výlepových 
ploch v centru města (300 tis. Kč), do-
pracování projektové dokumentace 

na projekt „Revitalizace vrcholové partie 
Křížové hory“ (170 tis. Kč), zpracování 
projektové dokumentace úpravy vstupu 
a vstupní haly budovy městského úřadu 
(53 tis. Kč), projektové dokumentace 
na  zlepšení neutěšeného stavu dopravy 
na  silnici k  zámecké zahradě – lokalita 
Vodotrysk (378,8 tis. Kč), projekt strate-
gie řízení městského úřadu (500 tis. Kč), 
propojení městského kamerového sys-
tému (97,5 tis. Kč), zhotovení projektu 
opravy místní komunikace – revitalizace 
„Myší díry“ (139,2 tis. Kč), rozšíření sil-
nice I/39 včetně mimoúrovňového pře-
vedení chodců pod Porákovým mostem 
(350,9 tis. Kč). Téměř 600 tis. Kč bylo 
vyčleněno na  zpracování projektu revi-
talizace hřbitova a objektů smuteční síně 
a  zázemí, tak aby v  následujících letech 
mohla být tato revitalizace provedena. 
Nemalá část prostředků je určena na ře-
šení svahových nestabilit ve městě.

                                           Čtěte dále na str. 2

Sedmnáct milionů korun 
na nové investice

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, která od roku 2013 
sídlí v Českém Krumlově, bude mít nový slavnostní prapor. Zhotovit jej nechalo město 
Český Krumlov. „Pořízení praporu vnímáme jako symbol sepjetí veřejné správy s touto 
důležitou složkou Policie ČR a jako výraz ocenění její náročné práce,“ uvedl tajemník 
městského úřadu Radim Rouče (na fotografi i). Slavnostní předání se uskuteční v rámci 
oslav osvobození 6. května 2017 v 11.00 hodin na náměstí Svornosti. Foto: Petra Nestávalová

redakce

P Poslední květnová středa je 
vyhlášena dnem roztroušené sklerózy. 
Po  celé České republice se konají akce 
na  podporu léčby této nemoci a  lidí jí 
postižených. Roztroušená skleróza je 
chronické autoimunitní onemocnění, 
při kterém lidský imunitní systém napa-
dá centrální nervovou soustavu. Nemoc 
postihuje zejména mladé dospělé od 
20 do 40 let. 

Barvou roztroušené sklerózy je zele-
ná, symbolizuje naději. Sounáležitost 
s nemocnými bude proto vyjádřena na-
svícením dominantních budov v obcích 
právě touto barvou. 

K  tomuto aktu, kdy se problematika 
spojená s  roztroušenou sklerózou do-
stává do povědomí společnosti, se přidá 
i Český Krumlov, který do zelena oblék-
ne dominantu města – kostel sv. Víta. Dě-
kujeme všem obyvatelům za podporu.

Kostel sv. Víta 
v zelené barvě
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redakce

D Každý rok vyčleňuje město 
Český Krumlov z  rozpočtu fi nance 
na  podporu aktivit, které zkvalitňují 
život města, jeho obyvatel i návštěvní-
ků. Peníze plynou na program podpo-
ry kultury, volnočasové aktivity dětí 

a mládeže, sociální služby – fi nance pro 
tyto tři oblasti rozdělilo zastupitelstvo 
města na minulém jednání. O dotacích, 
které se týkají podpory sportu a zahra-
niční spolupráce, zastupitelé rozhod-
nou na dalším zasedání. Letos byl nově 
do rozpočtu zařazen program podpory 
studentů z nízkopříjmových rodin, kte-

rý bude vyhodnocen na  konci letních 
prázdnin.

Systém dotací je otevřen všem sub-
jektům bez ohledu na jejich právní sub-
jektivitu a oblast činností. 

Organizace, projekty a  jednotlivé 
částky, které byly rozděleny, naleznete 
na www.ckrumlov.cz/obcan

Město podpoří dotacemi přes sedmdesát 
projektů v kultuře, sociálních službách 
a volnočasových aktivitách dětí mládeže 
Přes jeden milion korun na kulturu, téměř jeden milion korun do sociálních služeb a 120 tisíc korun 
na volnočasové aktivity dětí a mládeže putuje organizacím, které přispívají k rozvoji života v Českém 
Krumlově. Na posledním jednání tak rozhodlo zastupitelstvo města na základě doporučení odborných 
hodnotících komisí. 

V letošním roce budou 
v průběhu letních měsíců 
realizovány první dva 
projekty spolufi nancované 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu 
(dále jen „IROP“). 

Tereza Klimešová
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

 
D Prvním úspěšným projektem 
je „Rekonstrukce tř. Míru v  Českém 
Krumlově se zaměřením na  zvýše-
ní bezpečnosti pro pěší“, výzva č. 18 
IROP – Podpora bezpečnosti do-
pravy a  cyklodopravy. Rekonstrukcí 

dojde ke  zlepšení technických a  bez-
pečnostních parametrů dotčených 
komunikací a  zlepšení bezpečnosti 
dopravy pro pěší. Komunikace bu-
dou řešeny bezbariérově, čímž bude 
umožněn bezpečný pohyb i  handica-
povaným osobám. Zároveň díky zříze-
ní nových osvětlených přechodů pro 
chodce a  míst pro přecházení, oddě-
lením chodníků od  samotné komuni-
kace zeleným pásem, kde bude možné 
v  budoucnu vysázet městskou zeleň, 
dojde ke  zvýšení bezpečnosti pohybu 
nejen pěších účastníků provozu, ale 
i  ke  zvýšení bezpečnosti automobilo-
vé dopravy. Rovněž novým řešením 
nástupních míst městské hromadné 
autobusové dopravy (zastávka „Že-

lezniční stanice“ a  „Růžek“) je cílem 
zlepšení dopravy cestujících, zvýšení 
bezpečnosti a  komfortu nastupování 
všech cestujících na zastávkách. 

Druhým úspěšným projektem je 
„Zateplení panelového domu Lipo-
vá 161, Český Krumlov“, výzva č. 37 
IROP – Energetické úspory v  byto-
vých domech II. Po  zateplení panelo-
vého domu dojde ke  snížení konečné 
spotřeby energie, což má pozitivní vliv 
na životní prostředí a obyvatelé domu se 
mohou těšit na komfortnější podmínky 
bydlení. Panelový dům v  Lipové ulici 
č. p.  161 je jedním z  posledních byto-
vých domů v Českém Krumlově, který 
nebyl rekonstruován od svého postave-
ní v roce 1987. Spotřeba energie by měla 
po  dokončení rekonstrukce klesnout 
až o  40 % a  emise CO2 budou sníženy 
o 17 t za rok.

redakce

P Na základě uzavřeného me-
moranda mezi městem Český Krumlov 
a  Fondem dalšího vzdělávání vznikla 
na městském úřadě platforma pro pod-
poru zaměstnanců veřejné správy v dob-
rovolnických aktivitách. Cílem projektu 
„Dobrovolnictví ve  veřejné správě" je 
vytvoření systému dobrovolnických 

programů v rámci veřejné správy, jejichž 
prostřednictvím by mělo být podporo-
váno informální vzdělávání zaměstnan-
ců, mělo by dojít ke  zvýšení efektivity 
organizace, měla by se zvýšit organizač-
ní kultura atp. 

Zapojení přinese zaměstnancům 
hlubší znalosti, kompetence a  porozu-
mění problematice i  specifi kům práce 
s klienty. Ve svém důsledku pak povede 

k  vyšší efektivitě veřejné správy, pozi-
tivním změnám v  organizační kultuře 
a rozvine spolupráci se sociálními part-
nery. Konec projektu je naplánován 
na rok 2019, poté by měli být účastníci 
schopni sami v  systému pokračovat 
a  svým zaměstnancům dobrovolnictví 
dále nabízet a  podporovat je v  něm. 
Více o  projektu na  webových strán-
kách www.fdv.cz/dobrovolnictvi

Radka Ondriášová
Odbor fi nancí

F V souvislosti s připravo-
vanou realizací kanalizace v místní 
části Nové Dobrkovice byly vyčle-
něny další prostředky na  výstavbu 
opěrných zdí a veřejného osvětlení, 
konkrétně 2 700 tis. Kč.

Na  Plešivci U  Zelené ratolesti 
před čp. 233–238 budou upravena 
parkovací místa, odvodnění a  na-
pojení na  komunikaci za  předpo-
kládaných 3 778,3 tis. Kč, na sídlišti 
pak je naplánována oprava schodi-
ště za  mateřskou školkou Plešivec 
čp. 279 za 1 050,8 tis. Kč, v objek-
tu základní školy na Plešivci se pak 
počítá s  opravou rozvodů vody 
a zpracováním projektu na vybudo-
vání školní družiny (využitím staré 
kotelny).

V  oblasti dopravy je plánována 
projektová příprava cyklostez-
ky Chvalšinská – Jelení zahrada 
(574,8 tis. Kč), projekt dopravní-
ho řešení tzv. sportovního polo-
ostrovu (54,5 tis. Kč), projektová 
dokumentace parkoviště u zimního 
stadionu, lávky v  Jelení zahradě 
(169,4 tis. Kč), rekonstrukce mos-
tu dr.  E. Beneše (423,5 tis. Kč), 
rekonstrukce místní komunikace 
a inženýrských sítí Pod sv. Duchem 
(689,7 tis. Kč), autobusových 
zastávek na  Budějovické ulici 
(405,4 tis. Kč)

K  dalším významným akcím 
rozpočtu 2017 patří zhotovení 
projektu na  rekonstrukci objektu 
Prelatury (302,5 tis. Kč) a budovy 
Špičák 114 (102,9 tis. Kč), opra-
va objektu Jižních teras – V. etapa 
(225,1 tis. Kč), koncepce rozvo-
je areálu plaveckého bazénu 
(232 tis. Kč), vybudování vrtu 
na plaveckém stadionu (440 tis. Kč).

Celkem jsou v  rozpočtu na-
plánovány další investiční akce 
a  velké opravy za  17  936 tis. Kč. 
Financování těchto akcí je zajiš-
těno jednak z uvedené rezervy té-
měř 11 mil. Kč vzniklé z dobrého 
hospodaření loňského roku a dále 
z  přepokládaných zvýšených da-
ňových příjmů města.

Díky dobrému 
hospodaření 
je více peněz 
na rekonstrukce

Zaměstnanci úřadu se zapojují do projektu
Dobrovolnictví ve veřejné správě

Dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu
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Schválením projektu 
participativního rozpočtu 
zastupitelstvem udělal Český 
Krumlov další krok směrem 
k většímu zapojení veřejnosti 
do rozhodování o životě 
ve městě a připojil se k desítce 
dalších českých měst, které 
tímto způsobem realizují 
spoustu projektů ve městě.

Radka Ondriášová
Odbor fi nancí

Co je to vlastně 
participativní rozpočet? 
Je to jeden ze způsobu, jak zapojit 

a  vtáhnout větší počet občanů města, 
organizací působících ve  městě a  pod-
nikatelů do  dění, zlepšení komunikace 
a  vytvoření sounáležitosti s  městem 
i  mezi sebou. Město ve  svém rozpočtu 
vyčlení určitou fi nanční částku, občané 
pak podávají své návrhy, co by se za tyto 
peníze mělo ve  městě v  následujícím 
roce vylepšit. O  realizaci konkrétních 
projektů pak rovněž rozhodnou samot-
ní občané hlasováním.

Smyslem participativního rozpočtu je 
vtáhnout obyvatele do dialogu o utváře-
ní místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou 
možnosti města i  jak se mohou na tvo-
ření města podílet. Důležitou součástí 
participativního rozpočtu jsou veřejná 
setkání a  debaty o  návrzích, na  nichž 
mohou vzniknout nové sousedské vzta-
hy i příjemná atmosféra ve městě. 

V  letošním roce nás čeká sběr pro-
jektových námětů, jejich posouzení 
z  hlediska realizovatelnosti a  nakonec 
hlasování, ze kterého vzejdou projekty 
k realizaci.

Město Český Krumlov s realizací par-
ticipativního rozpočtu začíná a pro prv-
ní pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitel-
stvo města vyčlenit částku 500  000 Kč 
na  projekty. Bonusem pak je dalších 
50 000 Kč.

Území města bylo rozděleno do 
9 částí, pro které pak byla z onoho půl 
milionu vyčleněna konkrétní částka 
podle předem stanoveného klíče. Se-
stává z  pevné částky 20 000 Kč, k  níž 
je připočtena proměnná částka podle 
počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je 
následující: viz tabulka.

V pilotním roce bylo z participativní-
ho rozpočtu vyčleněno centrum města, 
území městské památkové rezervace. 
Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován 
prostřednictvím jiných zdrojů, např. 
programu regenerace městských památ-
kových zón a rezervací.

Jak to celé funguje?
Poté, co proběhne „kampaň“, ve  které 

bude veřejnost seznámena s  participativ-
ním rozpočtem, bude zahájen sběr pro-

jektových námětů, tedy toho, co chtějí 
obyvatelé  ve své části města udělat. Např. 
upravit posezení mezi domy, doplnit dět-
ské hřiště o seniorské fi t prvky, aby si při 
hlídání vnoučat mohli zacvičit, zřídit ko-
munitní zahrádku nebo také uspořádat 
letní posezení se sousedy. Přípustné jsou 
tedy projekty investičního charakteru, ale 
i  komunitní aktivity, které pomohou se 
více seznámit s lidmi v okolí. Náměty bude 
možné zasílat prostřednictvím webo-
vého formuláře, příp. i  v  tištěné podobě 
na  městský úřad. Náměty pro jednotlivé 
části mohou navrhovat jakékoliv fyzické či 

právnické osoby bez ohledu na trvalé byd-
liště. Toto je plánováno na období května 
až června letošního roku. 

Po  ukončení sběru projektových 
námětů se uskuteční veřejné setkání 
zejména s  předkladateli námětů, kteří 
je zde představí, objasní, příp. se mohou 
spojit při obdobných záměrech s další-
mi předkladateli, tak aby si nevytvářeli 
zbytečnou konkurenci.  

Letní měsíce má městský úřad na po-
souzení námětů z hlediska jejich realizo-

vatelnosti, tj. soulad s uzemním plánem, 
posouzení majetkových vztahů, fi nanč-
ní náročnost atd., v září se pak uskuteční 
další setkání, na kterém již budou před-
staveny projektové náměty, které prošly 
touto kontrolou realizovatelnosti.

Měsíc říjen mají předkladatelé svých 
projektových námětů na  propagaci, 
získání spoluobčanů k  podpoře svých 
projektů. Samotné hlasování proběhne 
v  1. polovině listopadu. Účastnit se ho 
mohou v  jednotlivých částech města 
vždy pouze ti, kteří zde jsou hlášeni k tr-
valému pobytu. V letošním roce se usku-
teční „ruční“ hlasování, tzn. že hlasovací 
lístek bude možno odevzdat v budovách 
radnice a  městského úřadu a  příp. dal-
ších místech ve městě. Samozřejmě jsme 
v době moderních technologií prověřo-
vali možnost elektronického hlasování, 
ale fi nanční náročnost těchto produktů 
nás odradila a  raději tyto prostředky 
vkládáme přímo do  realizace projekto-
vých námětů participativního rozpočtu.

Poté, co budou hlasováním vybrány 
„vítězné“ projekty, budou předloženy 
zastupitelstvu a zapracovány do návrhů 
rozpočtu. Realizaci investičních akcí za-
jistí příslušný odbor městského úřadu, 
komunitní, volnočasové projekty apod. 
si realizuje předkladatel a příslušný od-
bor městského úřadu zajišťuje fi nanco-
vání akce.

A odměna? 
Kromě toho, že se v dané části města 

zrealizuje projekt dle přání obyvatel, tak 
ta část města, kde se do hlasování zapojí 
procentuálně nejvíce obyvatel, získá ješ-
tě navíc 50  000 Kč na  realizaci dalších 
projektů.

Na podzim začne rekonstrukce autobusového nádraží

Do vlastních projektů občanů město vloží půl milionu

lokalita počet obyvatel 
stav k 20. 3. 2017

rozpočet
(po zaokrouhlení)

Domoradice 2240 79 830,00
Horní Brána 2168 77 905,00
Latrán 523 33 968,00
Nádražní Předměstí 2729 92 890,00
Nové Dobrkovice 133 23 550,00
Nové Spolí 592 35.810,00
Plešivec 3015 100 530,00
Slupenec 84 22 243,00
Vyšný 497 33 274,00
Celkem 11981 500 000,00
vnitřní město + Latrán v městské 
památkové rezervaci 713

město Český Krumlov 12694  

Tomáš Palouda
Českokrumlovský rozvojový fond

R Na  konci března 
získal Českokrumlovský rozvojový fond 
(ČKRF) dotaci z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu ve  výši 
42,5 mil. Kč na rekonstrukci dopravní-
ho terminálu. Může tak začít plánovaná 
a  očekávaná oprava autobusového ná-
draží, které je dlouhodobě v  neutěše-
ném stavu. 

„Od tohoto okamžiku je možné plně 
rozvinout konkrétní náplň vlastní re-
konstrukce. Vznikne autobusové nádra-

ží v moderní podobě, s centrálními kry-
tými osvětlenými perony, s přehledným 
navigačním a  informačním systémem 
a s novými přístupovými trasami,“ uvedl 
jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. Na-
víc prostor doplní asi 100 parkovacích 
míst pro auta, což umožní vznik záchyt-
ného parkoviště P+R (park + ride, tj. 
„zaparkuj a jeď).

Samotnou kapitolou v celém projek-
tu je budova nádraží. Poskytnutá dota-
ce se na  tuto stavbu nevztahuje, a  její 
rekonstrukce bude hrazena zatím plně 
z prostředků ČKRF. Stejně jako pro au-
tobusové nádraží, tak také pro budovu 

byl hlavním mezníkem rozsah poskyto-
vané dotace pro vlastní plochu nádraží. 
Teprve od něj se rozvíjí náplň pro ten-
to objekt a  rozsah jeho rekonstrukce. 
Záměrem, který nyní začíná přecházet 
do  projektových prací, bude zřízení 

funkčního, příjemného, moderního ob-
jektu s  víceúčelovými funkcemi, který 
bude stavět na  stávajících dispozicích 
budovy s jejich mírnou úpravou. 

Projekt zahrnuje také rekonstrukci 
inženýrských sítí. Předpokladem je sou-
běžné dokončení prací na rekonstrukci 
objektu i vlastního dopravního terminá-
lu na podzim 2018.

Stavební práce jsou naplánovány tak, 
aby mohly probíhat bez přerušení pro-
vozu pouze s jistými omezeními jednot-
livých úseků stávajícího autobusového 
nádraží, což nepochybně ocení jak ces-
tující, tak i dopravci.

Foto: archiv města Český Krumlov
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  měsíc květen 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 webové stránky 
www.knih-ck.cz a  vyberte si z  na-
šeho on-line katalogu. Přejeme pří-
jemné chvíle při čtení.

Vásquez, J. G.: Reputace
Román významného kolumbij-
ského prozaika přináší působivé 
zamyšlení nad dvojsečnou mocí 
médií i lidské paměti. Kniha získala 
ve světě řadu literárních ocenění.

Mazný, P. a kol.: 
Tajemství šumavských vod II.

V dalším díle o šu-
mavských vodních 
tocích vás autoři 
pozvou na  bře-
hy Otavy, Teplé 
a Studené Vltavy či 

Schwarzenberského kanálu. Dopl-
něno historickými snímky i součas-
nými fotografi emi.

Cohen, J. – Copperman, E. J.: 
Otázka ztracené hlavy
Vtipná detektivka s  trochou nad-
sázky a  černého humoru. Hlavní 
hrdina – amatérský detektiv trpí-
cí Aspergerovým syndromem – 
umožní čtenáři pohled na netradič-
ní vnímání okolního světa.

Ferrante, E.: 
Geniální přítelkyně
První díl čtenářsky úspěšné tetralo-
gie. Na  pozadí přátelství vzájemně 
odlišných žen se odehrává historie 
italské společnosti od  poválečné 
chudoby až k ekonomickému zázra-
ku šedesátých let 20. století.

De Jong, D.: 
Pole je tento svět
Příběh evropských běženců za 
2. světové války v severní Africe nutí 
k  úvahám nad situací současných 
uprchlíků. Kniha byla doporučena 
k  veřejnému čtení v  projektu Noc 
literatury. 

www.knih-ck.cz

Jan Vozábal
Městské divadlo 

a Kláštery Český Krumlov

D První organizační jednotkou 
je Městské divadlo, které kromě progra-
mů na  vlastní scéně zajišťuje i  další ak-
tivity, z nichž největší je spolupořádání 
projektu Českokrumlovské slavnosti 
společně s  městem Český Krumlov 
a Českokrumlovským rozvojovým fon-
dem. 

Městské divadlo připravilo v  minu-
lém roce 80 představení, které navští-
vilo 14 389 diváků, přičemž průměrná 
návštěvnost činila 83,1 %, tedy 233 
návštěvníků na  akci. Divadlo nabízí 
celkem tři cykly předplatného, kterého 
využívá 417 pravidelných návštěvníků. 
Dramaturgie divadla je zaměřena přede-
vším na  činoherní divadelní inscenace, 
představení pro děti a mládež, koncerty, 
ale v nabídce naleznete i jiné specifi cké 
žánry. Divadelní klub Ántré uspořádal 
35 vlastních aktivit, především koncertů 
a heren pro děti. Fotogalerie Fotoklubu 
Český Krumlov ve foyer divadla prezen-
tovala 12 výstav fotografi ckého umění.

Kromě těchto vlastních aktivit po-
skytuje divadlo své prostory pro kultur-
ní a společenské akce a je spolupořada-
telem dalších aktivit ve městě, například 
dětských přehlídek a  soutěží. V  roce 

2016 bylo divadlo spolupořadatelem 
23 akcí, v  prostorách divadla proběhlo 
42 pronájmů pro kulturní akce, 39 dní 
sympozií a  konferencí a  262 zkoušek 
českokrumlovských souborů a  zájmo-
vých sdružení.

Od roku 2006 zajišťuje divadlo sprá-
vu sálů Prelatury, poskytuje prostory 
pořadatelům kulturních a  společen-
ských akcí a  zajišťuje další související 
služby. V  roce 2016 byl Prokyšův sál 
a další reprezentativní prostory využity 
pro uspořádání akcí v rozsahu 124 dní.

Celkově byly výše uvedené spravo-
vané prostory využity pro pořádání 
617 kulturních a  společenských aktivit 
nejrůznějšího charakteru.

Projekt Českokrumlovské slavnos-
ti, jehož je divadlo spolupořadatelem, 
zahrnuje čtyři významné městské akce 
– Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté 
růže, Svatováclavské slavnosti a Advent 
a Vánoce v Českém Krumlově. Městské 
divadlo zajišťuje dramaturgii a produkci 
těchto akcí, jejich technické a  organi-
zační zajištění a další související služby. 
Tyto akce v  minulém roce navštívilo 
47 500 návštěvníků.

Druhou organizační jednotkou jsou 
Kláštery Český Krumlov, které byly 
po  dlouhodobé rekonstrukci otevřeny 
pro veřejnost v listopadu 2015. Městské 
divadlo je významným partnerem měs-

ta Český Krumlov pro zajištění provozu 
a programových činností a významnou 
měrou se podílí na naplnění indikátorů 
a  povinností vyplývajících z  dotačních 
podmínek revitalizace klášterů.

Kláštery Český Krumlov jsou v rámci 
České republiky unikátním trojklášte-
řím, které sestává z bývalého kláštera mi-
noritů, bývalého kláštera klarisek a kon-
ventu bekyň. Pro lepší ilustraci poslouží 
několik čísel: areál Klášterů obsahuje cca 
6 000 m2 podlahových ploch, 9 000 m2

zahrad a  900 m2 vnitřních nádvoří. 
Všechny tyto prostory jsou využívány 
pro schválené programové činnosti 
partnerů.

Organizační jednotka Městského 
divadla v  Klášterech zajišťuje provoz 
6 expozic sdružených do 4 expozičních 
částí, pořádá kulturní akce – koncerty, 
divadla, odborné přednášky, worksho-
py, řemeslné a  tvořivé dílny, krátkodo-
bé výstavy, tematické komentované 
prohlídky a  další aktivity pro občany 
a návštěvníky města. V prvním roce pro-
vozu Kláštery přivítaly celkem 44  819 
návštěvníků, uspořádaly 122 kulturních 
a vzdělávacích akcí a poskytly prostory 
pro dalších 16 akcí.

V příštím roce oslaví Městské divadlo 
25 let od zahájení činnosti v nové budo-
vě v Horní ulici.

Naši nabídku naleznete na interneto-
vých stránkách www.divadlo.ckrumlov.cz
a www.klasteryck.cz

Srdečně vás zveme na  všechny naše 
aktivity a  svým divákům a  návštěvní-
kům děkujeme za přízeň!

Martin Zeman
Filmový klub kina Luna Český Krumlov

K Filmový klub kina Luna připravil 
pro návštěvníky projekci dokumentár-
ního fi lmu Slepý Gulliver, doplněnou 
o diskuzi s fi lmařem, cestovatelem a spi-
sovatelem Martinem Ryšavým. Ten 
je držitelem ocenění Magnesia Litera 
za  knihu roku 2009 (Cesty na  Sibiř) 
a 2011 (Vrač). Je autorem řady pozoru-
hodných fi lmových dokumentů, z nichž 
zatím největšího úspěchu dosáhly fi lmy 
Medvědí ostrovy (Český lev za  nejlep-
ší dokument roku 2010) a  Afoňka už 

nechce pást soby (Nejlepší český do-
kument roku 2004 na  MFDF Jihlava). 
V  dokumentu Slepý Gulliver, který 
Martin Ryšavý přijede do  Krumlova 

představit, je hlavním hrdinou sám au-
tor: je svědkem událostí na ukrajinském 
Majdanu, Transsibiřskou magistrálou se 

vydává přes Rusko, plaví se po řece Ko-
lymě, potkává kočovné pastevce sobů, 
vojáky, mystiky, umělce a učence. Snaží 
se porozumět aktuálnímu stavu dvou 
momentálně znepřátelených zemí bý-
valého sovětského impéria. Rámcovou 
situaci fi lmu tvoří režisérův rozhovor 
s  pražským optikem Jakubem Th urim, 
natočený během vyšetření režisérova 
zraku. Spolu s cestopisným materiálem 
dává nahlédnout do vědomí cestovatele 
bloudícího ve  vzpomínkách a  stopách 
smyslových vjemů z  výprav do  vzdále-
ných končin a hledajícího způsob, jak je 
pochopit, uspořádat a sdělit.

Městské divadlo Český Krumlov 
připravilo v roce 2016 program 
pro 106 717 návštěvníků
Městské divadlo je městskou obecně prospěšnou společností, 
založenou v roce 1996, jejímž posláním je pořádání kulturních 
akcí pro širokou veřejnost. Tato obecně prospěšná společnost je 
rozdělena na dvě organizační jednotky.

Hostem kina Luna bude Martin Ryšavý

Termín konání akce: 
3. květen 2017, 

20.00 hodin
Kino Luna Český Krumlov

Vstupné: 110 Kč 
(předprodej v kině)
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Kateřina Viktorová
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

F Již po  šestadvacáté se 
na  Mezinárodním hudebním festivalu 
Český Krumlov mezi 14. červencem 
a 5. srpnem 2017 představí špičky sou-
časné hudební scény. Spojení krásných 
melodií s  magickou atmosférou Čes-
kého Krumlova zaručuje jedinečný 
letní zážitek. Na celkem 19 koncertech 
vystoupí přední zahraniční i čeští inter-
preti. Festival zůstává věrný své drama-
turgické tradici a  opět nabídne klasic-
kou hudbu, šanson, muzikál i crossover. 
Jeho dominantou je zahajovací operní 
galakoncert, který bude tentokrát patřit 
dvěma operním hvězdám – okouzlující 
sopranistce Angele Gheorghiu a sympa-
tickému tenoristovi Ramónu Vargasovi. 
Doprovodí je PKF – Prague Philharmo-
nia pod vedením Leoše Svárovského. 
Program koncertu se opírá o repertoár, se 
kterým oba pěvci sklízejí úspěchy po ce-
lém světě. Zazní světoznámé árie a duety 
z oper Bohéma, Traviata, Romeo a Julie, 
Madama Butt erfl y, Carmen a dalších.

Klasika na zámku
Z  velkých osobností klasické hudby 

se na 26. festivalovém ročníku představí 
například violoncellista Mischa Maisky, 
spolu s ním vystoupí v Maškarním sále 
klavíristka Shiran Wang. Španělský kla-
vírista Javier Perianes rozezní Zámeckou 
jízdárnu za  doprovodu Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu pod taktov-
kou Manuela Hernándeze-Silvy. „Mág 
houslí a violy“ Julian Rachlin, který na-
víc vzbuzuje velký zájem i jako dirigent, 
vystoupí rovněž v  Zámecké jízdárně 
s kanadskou violistkou Sarah McElravy 

za  doprovodu Jihočeské fi lharmonie. 
Tento koncert je tradičně věnován čle-
nům Klubu přátel MHF Český Krum-
lov. Festival vzdá rovněž poctu několika 
umělcům, jejichž výročí si v  roce 2017 
připomínáme. 450. výročí narození 
skladatele Claudia Monteverdiho uctí 
Cappella Mariana koncertem z  jeho 
tvorby a  hold jednomu z  nejvýznam-
nějších trumpetistů 20. století Maurici 
Andrému vzdají v  Klášterním kostele 
trumpetista Marek Zvolánek a varhaník 
Pavel Svoboda. S komorními programy 
vystoupí i  Bohuslav Matoušek s  Jaku-

bem Junkem a orchestrem Virtuosi Pr-
agenses, houslový talent Da Yoon You, 
Petr Nouzovský s  Miriam Rodriguez 
Brüllovou, Jesús Castro Balbi a komorní 
tělesa Škampovo kvarteto, Smetanovo 
trio či Schola Gregoriana Pragensis.

Letní koktejl 
hudebních žánrů 
Festival nabídne i  osvěžující popu-

lární žánry, jako je rendez-vous s  fran-
couzským šansonem v podání zpěvačky 
Radky Fišarové. Originální kombinaci 
klasické hudby s  příměsí jazzu a  popu 
představí Janoska Ensemble. V  Pivo-
varské zahradě bude irským večerem 
s  ochutnávkou irské whisky provázet 
skupina Altan. Chybět nebude ani ame-
rický muzikál v  autentickém podání 
broadwayských muzikálových hvězd. 
Pro návštěvníky závěrečného večera 
s titulem „Noc barokních mistrů“, který 
se uskuteční v  zámecké zahradě, bude 
připravena „iluminace zahrady“, koncert 
souboru Barocco sempre giovane se 
sólovým trumpetistou Markem Zvolán-
kem a slavnostní ohňostroj.

redakce

S Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit o  čtyři karty 
Český Krumlov Card. Karta poskytuje 
volný vstup na výstavy a do expozic cel-
kem pěti památek v centru města. Kon-
krétně do  Hradního muzea a  zámecké 
věže, Regionálního muzea v  Českém 
Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel, 
Egon Schiele Art Centra, vybraných ex-
pozic Klášterů Český Krumlov.

Platnost karty je 12 měsíců od první-
ho využití, nejdéle však do konce roku 
2018, více na www.ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: Kdo je autorem 
obrazu "Obluda čeká, obluda má 
čas"? Správné odpovědi zasílejte na no-
viny@mu.ckrumlov.cz do  20. května 
2017. Do  e-mailu prosím uveďte vaše 
jméno a adresu. Ze zaslaných správných 
odpovědí budou vylosováni dva výher-
ci, každý obdrží dvě karty. Český Krum-
lov Card do soutěže věnovala vyjmeno-
vaná muzea a instituce. Děkujeme.

V Českém Krumlově vystoupí Angela Gheorghiu 
s Ramónem Vargasem, Mischa Maisky, 
Julian Rachlin a další známá jména

Soutěž o Český 
Krumlov Card

redakce

V „Tak jako každoročně, bude 
i v roce 2017 naším cílem představit umění 
české a  zahraniční, propojené historicky, 
geografi cky a částečně tematicky,“ říká ředi-
telka muzea Hana Jirmusová Lazarowitz. 
Zvolenými zahraničními umělci jsou 
M. S. Bastian & Isabelle L., švýcarští 
umělci střední generace, pracující po-
sledních patnáct let společně. Jejich ko-
řeny a inspirace zahrnují život a vzdělání 
ve  svobodném a  úspěšném Švýcarsku, 
dlouhodobé pobyty v Paříži a New Yorku, 
cesty kolem světa, ale zároveň výrazný ob-
div k českým animovaným fi lmům z doby 
před rokem 1989 a také k osudu a tvorbě 
českých umělců Pavla Brázdy (nar. 1926) 
a Věry Novákové (nar. 1928). 

Manželé Pavel Brázda a  Věra Nová-
ková byli z politických důvodů vyhozeni 
„v  první vlně“ z  Akademie výtvarných 
umění v  Praze (v  roce 1949), přesto se 

i nadále bytostně věnovali umělecké tvor-
bě, aby byli po čtyřiceti letech postupně 
znovuobjevováni v  rámci Českosloven-
ska, resp. České republiky a velice pozvol-
na též v rámci Evropy a světa. 

„Tři samostatné výstavy (M. S. Bastien & 
Isabelle.L., Věra Nováková, Pavel Brázda) 
ukáží tři příběhy umělců žijících a tvořících 
v naprosto odlišných systémech, ale čerpají-
cích z  obdobných zdrojů lidské každoden-
nosti, kde hravost, humor a komiksové prvky 
dokáží i  beze slov srozumitelně poukázat 
na absurditu i krásu 20. století,“ přibližuje 
Hana Jirmusová Lazarowitz.

Výstavy Pavla Brázdy a  Věry Nová-
kové představují retrospektivy s  cílem 
seznámit Evropu s umělci, jejich pohnu-

tým osudem a  dílem, které v  50. letech 
20. století nepochybně předběhlo svoji 
dobu, jenže v době svého vzniku nedostalo 
příležitost být představováno a vystavováno.

Paralelně probíhající výstava M. S. Ba-
stiana a  Isabelle L. tak na  jedné straně 
doplní informaci o  stavu umění v  Ev-
ropě 20. století, o  snaze hledat inspiraci 
na obou stranách železné opony, o význa-
mu a vlivu umění bez ohledu na politické 
uspořádání a sociální situaci, zdůrazní vý-
znam hloubky díla, jež dokáže sumarizo-
vat umělecké i životní zkušenosti a které 
se dokáže „prodrat“ přes hranice.

Otevřeno denně 10.00 – 18.00 hodin. 
Více informací na  webových stránkách 
www.schieleartcentrum.cz

Osudy a dílo v Egon Schiele Art Centru
Od poloviny dubna jsou v Egon Schiele Art Centru na ploše 3 000 m2 otevřeny nové výstavy umělců 
z České republiky a Švýcarska. Na fasádě objektu Široká 72 byla také odhalena nová Krumlovská 
madona od Romana Týce. 

Angela Gheorghiu             Foto: Cosmin Gogu Ramón Varga                   Foto: Adolfo Butrón
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Yveta Stýblová
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Český Krumlov

Č  Oblastní spo-
lek Českého červeného kříže Český 
Krumlov spolu s  místními skupinami 
působícími v našem okrese (MS Čes-
ký Krumlov, Brloh, Frymburk, Hořice 
na  Šumavě, Horní Planá, Zlatá Koru-
na a  Junioři Č. K.) již tradičně nabízí 
zajištění zdravotnického dozoru při 
různých sportovních, společenských 
a kulturních akcích. Zaměřuje se také 
na  pořádání školení v  první a  předlé-
kařské pomoci pro zaměstnance fi rem, 
za  zvýhodněnou cenu pro neziskové 
organizace a školy a v neposlední řadě 
i  pro zájemce z  řad široké veřejnosti. 
Nabídka kurzů je od  základních zna-
lostí první pomoci až po akreditované 
kurzy pro zdravotníky letních táborů, 
lyžařských kurzů a  ostatních zotavo-
vacích akcí. V  případě přednášek pro 
školy je vždy obsah přizpůsoben pro 
děti různého věku.

Okresní školicí středisko opět 
pořádá o  letních prázdninách po-

bytový tábor pro děti. Těší nás vel-
ký zájem o  místa na  táboře, a  pro-
to proběhnou v  letošním roce 
turnusy dva. Oba se budou konat 
v  měsíci srpnu, bližší informace na-
leznete na  internetových stránkách 
www.cckck.cz

Mezi naše větší akce se v  letošním 
roce jistě zařadí stěhování Ošacova-
cího střediska. 2. května 2017 oteví-
ráme Ošacovací středisko v  nových 
prostorech. Z  autobusového nádraží 
v  Českém Krumlově se přestěhujeme 
do  přízemí budovy v  areálu bývalého 
Ambitu, nyní areál GKD. Hlavním 
úkolem Ošacovacího střediska je zajiš-

tění ošacení, obuvi a bytového textilu 
sociálně slabším občanům na  zákla-
dě doporučení vydaného Městským 
úřadem – Odborem sociálních věcí 
a  zdravotnictví. Pro tyto občany je 
poskytnuté zboží zdarma. Je zde ale 
i  možnost velmi levně zakoupit po-
užité oblečení. Uvítáme také, pokud 
se nám rozhodnete věnovat jakékoliv 
čisté a  nepoškozené oblečení, byto-
vý textil apod. Ošacovací středisko je 
otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 
do  15.00 hod., s  polední pauzou 
od  11.00 do  11.30 hod., tel. kontakt 
739 139 564.

Z  materiální pomoci nabízíme za-
půjčení vysoušečů vlhkosti zn. KROLL 
T20 (kapacita vysoušení 40 l/24 hod.) 
za cenu 1 000 Kč/měs., nepožadujeme 
kauci. Dále zapůjčíme mechanické 
invalidní vozíky pro dospělé i  děti za 
6 Kč/den.

Bližší informace o  naší činnosti 
získáte na  www.cckck.cz případně 
nás můžete kontaktovat na  e-mail: 
ceskykrumlov@cervenykriz.eu nebo 
na tel. čísle: 739 661 561.

redakce 

R Od  1. května 2017 
do  26. února 2018 bude Regionální 
muzeum v Českém Krumlově z důvodu 
stavební rekonstrukce uzavřeno. 

Akce KRUMBENOWE a  DEN 
LOVCŮ MAMUTŮ v  Dobrkovické 
jeskyni, které se konají mimo budovu 
muzea, proběhnou podle plánovaného 
harmonogramu. Aktuality naleznete na  
www.muzeumck.cz, Facebooku a Insta-
gramu. Muzeum děkuje za  pochopení 
a  těší se na  vás v  nové výstavní sezó-
ně 2018.

Řešíte vysoké náklady na energiích? • Máte špatné zku-
šenosti s dodavateli energií? • Chcete zjistit, zda Vám 
Váš dodavatel nabízí nejlepší podmínky na trhu?

  
Využijte energetické soutěže a servisu od Terra Group. 
Přes   68 tis. domácností a 5 280 firem ve více než 570 obcích  
a městech již snížily své náklady na energiích právě díky našim  
energetickým soutěžím. Nyní máte možnost ušetřit i Vy.
 
Neváhejte a zapojte se do celorepublikového projektu, který právě 
vstupuje do Českého Krumlova!
 
Naším cílem je již od roku 2009 maximální spokojenost v  oblasti 
garantovaných cen a férových podmínek dodávek elektřiny a plynu 
pro občany i firmy. Váš osobní Energetický poradce jednoduše šetří 
Váš čas i peníze. Pomůže Vám s orientací ve fakturách, vysvětlí  za 
co platíte, poradí jak ušetřit a zároveň pomůže s nastavením správné 
sazby či přepisem.
 
Individuální přístup a řešení máme skutečně pro každého, protože 
ceny pro Vás každé 2 roky soutěžíme a jako bonus za Vás zařídíme 
veškeré potřebné formality. 
 
Jsme pořadatelem energetické soutěže a garantem kvality!

JAK ZJISTIT KOLIK UŠETŘÍM?
• Domluvte si schůzku s  Energetickými poradci na tel. 733 595 912 
(p.Vikukel) nebo na tel. 606 434 512 (p. Pravdová)
• Pro Firmy a korporace máme výhradně individuální řešení na  
základě posouzení Energetickým poradcem Terra Group,  
p. Šťastným (tel. 608 982 453) 
• Na webu www.terragroup.cz/obcanum, kde najdete další informace 
Jsme na straně odběratelů a bojujeme proti podomnímu prodeji! Proto jsou 
schůzky s našimi poradci vždy předem telefonicky dohodnuty!

Terra Group pomáhá šetřit občanům a firmám 
Českého Krumlova čas i peníze

Regionální 
muzeum uzavře 
brány na deset 
měsíců

O Českém červeném kříži

Foto: archiv muzea
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redakce

N Na  konci března navštívil 
Český Krumlov velvyslanec Republi-
ky Singapur Jeho Excelence Tan Soo 
Khoon. Důvodem jednání na  radnici 
byla první z inspekčních cest pro přípra-
vu návštěvy singapurského prezidenta 
v květnu tohoto roku v České republice.

Kromě jiného diskutoval velvyslanec 
se starostou Daliborem Cardou na téma 

vzdělávání. Do školství jde v tomto ma-
lém ostrovním státu s 5,5 miliony oby-
vatel cca 20 % státního rozpočtu, nejvíce 
peněz jde na  obranu, pak na  školství 
a vzdělávání. Singapurští studenti dlou-
hodobě dosahují nejlepších výsledků 
ve  čtení, matematice a  přírodních vě-
dách v  porovnání se studenty z  celého 
světa. Dále se velvyslanec zajímal také 
o zaměstnanost a ekonomiku v Českém 
Krumlově.

redakce

FAIR TRADE  Nenechte si ujít sen-
zační příležitost strávit příjemné dopole-
dne s kamarády, rodinou nebo sousedy 
a  podpořit myšlenku fair trade a  odpo-
vědné spotřeby. Naskládejte si do košíku 
fairtradové, místní i bio dobroty a posní-
dejte taky. Přidejte se tak k  tisícům lidí 
na  celém světě, kteří 13. května oslaví 
Světový den pro fair trade. Nevíte si rady, 
co si s  sebou na  férový piknik přinést? 
Fairtradové dobroty se rády kamará-
dí s  těmi lokálními. Můžete si upéct 

buchtu z  fairtradového kakaa a  cukru, 
biomouky, medu od  místního včelaře 
a  vajíček od  souseda a  k  tomu si uvařit 
do  termosky fair trade čaj nebo kávu. 
Nebo stačí chleba namazaný marmelá-
dou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou 
čokoládovou pomazánkou nebo sýrem 
od  místního farmáře. Férová snídaně 
v Českém Krumlově se koná od 10.00 ho-
din v  městském parku pod organizační 
taktovkou českokrumlovských skautů 
a za podpory města Český Krumlov. Dal-
ší info: htt p://www.ferovasnidane.cz/
co-s-sebou-na-snidani

Férová snídaně NAZEMI

Singapurský velvyslanec 
navštívil Český Krumlov

Foto: Petra Nestávalová
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Pavel Kacerovský
ÚAMK Automotoklub 

Rallye Český Krumlov

R Město bude v  květnu hostit 
druhou nejstarší automobilovou soutěž 
na území České republiky. Pětačtyřicátý 
ročník Rallye Český Krumlov se usku-
teční ve dnech 19. a 20. května. Centrem 
mezinárodního motoristického podni-
ku bude opět parkoviště v Jelení zahra-
dě, kde kromě pivního stanu vyroste 
pódium s  velkoplošnou obrazovkou, 
a především startovní a cílová rampa.

Na  startu tradiční soutěže, která je 
zařazena do  evropského šampionátu 
FIA Central Rally Trophy a  TrueCam 
Mistrovství ČR v  rally, nebude chybět 
kompletní tuzemská špička seriálu sou-
dobých i historických vozů, organizátoři 

z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český 
Krumlov a týmu ČK motorsport rovněž 
očekávají účast několika zahraničních 
pilotů.

Poprvé se závodní speciály objeví 
v Českém Krumlově v pátek 19. května 
kolem 16.30 hod., kdy v Jelení zahradě 
proběhne slavnostní start. Sobotní pro-
gram tam začne už před třetí hodinou 
odpolední koncertem českobudějovic-
ké rockové kapely Denyho parťáci. Ná-
sledovat bude dojezd do cíle těch posá-
dek, které úspěšně zdolají náročnou trať 
šestnácti rychlostních zkoušek, módní 
přehlídka butiku Hala Bala a  vystou-
pení zpěváka Pavla Maršíka. Živo bude 
na  parkovišti pod zámkem až do  22. 
hodiny, kdy nabitý program slavnost-
ního vyhlášení vítězů 45. Rallye Český 
Krumlov vyvrcholí ohňostrojem. A kdo 

nebude mít stále dost, může navštívit 
hudební klub City Lounge v  Hradební 
ulici. Tam až do rána bude probíhat ofi -
ciální Rallye Aft erparty.

Souběžně s klasickou rallye se o tře-
tím květnovém víkendu na  jihu Čech 
uskuteční 6. New Energies Rallye Český 
Krumlov, jediná tuzemská akce svého 
druhu pro příznivce elektromobility 
a  vozidel spalujících stlačený zemní 
plyn. Unikátní projekt, jehož primárním 
cílem je prezentace nových technologií 

v  automobilovém průmyslu, podpo-
ra kvality životního prostředí a  rozvoj 
cestovního ruchu, je stejně jako vloni 
součástí seriálu mistrovství světa FIA 
Electric and New Energy Champion-
ship. Krumlovští uvidí vozidla s  alter-
nativním pohonem na vlastní oči hned 
několikrát. Start i cíl všech etap se ode-
hraje na rampě v Jelení zahradě a během 
každé noci od čtvrtka až do soboty bu-
dou elektromobily dobíjet v prostorách 
Pivovarské zahrady.

Podrobné informace o  programu 
českokrumlovských soutěží se budou 
průběžně objevovat na ofi ciálních inter-
netových stránkách www.rallyekrumlov.
cz a www.rallye-newenergies.cz.

Obě akce se konají pod záštitou sta-
rosty města Český Krumlov Dalibora 
Cardy.

redakce Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny byla 16. března 2017 
obec Hořice na Šumavě stanovena městysem. Našim nedalekým sousedům gra-
tulujeme!

Zbyněk Škodáček
CARTHAMUS a. s.

S Energoblok v  Domoradicích 
spouští v současné době systém na sle-
dování emisí pachových látek. Jedná se 
o norský systém Purenviro TOM, který 
automaticky zaznamenává proudění 
větru a  vyhodnocuje rozptyl zápachu 
do okolí. Obyvatelé v okolí Energoblo-
ku tak mají možnost zapojit se do moni-
toringu zápachu a přispět k identifi kaci 
jeho možných zdrojů. 

„Rozhodli jsme se investovat do sys-
tému, který pomůže identifi kovat zdroj 
zápachu v okolí Energobloku,“ vysvětlu-
je předseda představenstva společnosti 
CARTHAMUS a.s., Jindřich Beznoska 
a dodává: „Byli bychom moc rádi, kdyby 
se do  sledování kvality ovzduší v  okolí 
Energobloku zapojilo co nejvíce obča-

nů. Jde nám o společnou věc, a to mini-
malizovat dopady činnosti Energobloku 
na životní prostředí.“

Prostřednictvím intuitivního systé-
mu Purenviro TOM mohou občané 
v mapě velice jednoduše označit místo, 
kde zaznamenali zápach. Systém stěžo-
vateli odpoví zpět, jaké jsou na základě 
aktuálních povětrnostních podmínek 
možné koncentrace pachových látek 
v  místě, kde se v  daném okamžiku na-
cházel a zda je možné, aby zdrojem zá-
pachu byl Energoblok, anebo se jedná 
o jiný zdroj pachu. 

Stížnost na  zápach lze provést 
přes webovou adresu htt ps://online.
purenviro.com/add_complaint.php, 
také přes mobilní aplikaci v  telefonu, 
anebo přes QR kód, které jsou ke stažení 
na www.carthamus.cz, kde naleznete více 
informací.

Rallye Český Krumlov oslaví půlkulaté jubileum

Obyvatelé z okolí Energobloku 
v Domoradicích mohou pomoci 
s identifi kací zápachu

Hořice na Šumavě městysem


