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V posledních dnech 
jsem často dota-
zován na  proble-
matiku dopravy 

v historickém jádru města. Zatížení 
úzkých uliček historického jádra 
automobilovou dopravou se neu-
stále zvyšuje a minimálně dva roky 
dostávám pravidelně e-maily, ve kte-
rých lidé poukazují na situaci v pěší 
zóně, kde každou chvíli musí uvol-
ňovat cestu jedoucímu autu. 

Provoz v  pěší zóně vnímají oby-
vatelé jako zásadní věc, kterou je 
nutné řešit a vedení města se jí také 
dlouhodobě zabývá. Proto jsme ná-
vazně na zpracování komplexní do-
pravní koncepce nechali odbornou 
firmou zpracovat dopravní studii, 
která detailně analyzuje současný 
stav provozu motorových vozidel 
v  pěší zóně a  navrhuje opatření, 
jejichž realizací by se stávající neu-
těšený stav podstatně zlepšil a došlo 
tak k celkovému zklidnění pěší zóny. 
Právě tato studie ze září minulého 
roku se stala základem pro současně 
připravovaný návrh omezení vjez-
du do  pěší zóny. Jde o  první etapu 
opatření, jejichž základním cílem 
je minimalizovat vjezd do pěší zóny 
během nejexponovanější části dne 
(cca mezi desátou a  šestnáctou ho-
dinou) a umožnit vjezd pouze byd-
lícím v centru města. 

Pracovní verze tohoto návrhu 
byla konzultována se zástupci vlast-
níků nemovitostí, provozovateli ne-
bytových prostor, provozovateli taxi 
služeb s  cílem připravit návrh tak, 
aby jeho hlavní cíl byl naplněn, ale 
aby omezení všech, kterých se do-
tkne, nebyla natolik restriktivní, aby 
"znemožnila" jejich podnikatelskou 
a  jinou činnost. Právě z  těchto dů-
vodů došlo k měsíčnímu skluzu pro-
jednání návrhu v radě města, neboť 
pracovní tým, který návrh připravu-
je, se snaží na obdržené připomínky 
reagovat a upravený návrh opětovně 
konzultovat.

Věřím, že konečná podoba změny 
provozu v pěší zóně, kterou bychom 
rádi spustili k 1. květnu, přinese ký-
žený efekt a ocení ji nakonec všichni 
"uživatelé". Po vyhodnocení realiza-
ce první etapy opatření budeme pra-
covat na  finálním projektu včetně 
využití nových technologií (mobilní 
zábrany na  vjezdech do  pěší zóny, 
digitalizace systému atp.).

čtěte také...

Jednání
zastupitelstva
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Strom Olgy Havlové
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Stavební práce 
uzavřou Mateřskou
školu Za Nádražím

Jednání se koná ve  čtvrtek 26. dub-
na 2018 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Zapojte se do projektu UNES-CO

redakce 

Rekonstrukce Z  důvodu přístav- 
by a  nástavby bude Mateřská škola, 
Český Krumlov, Za  Nádražím 223 od   
3. dubna do 31. srpna 2018 uzavřena.

Náhradní prostory pro provoz jsou 
zajištěny v  Mateřské škole Vyšehrad 
(pro děti z  červené třídy), v  Mateřské 
škole Plešivec I. (pro děti ze žluté třídy) 
a v Mateřské škole Plešivec II. (pro děti 
ze zelené třídy).

Tento náhradní provoz je zajištěn 
pouze do  30. června 2018. V  období 
od  2. do  27. července 2018 mohou 
děti navštěvovat Mateřskou školu Vy-
šehrad.

redakce

Rada města Český Krumlov 
schválila zavedení bezplatného 
jízdného v městské autobusové 
dopravě pro seniory  
nad 70 let. Jezdit zdarma  
budou od 1. dubna 2018.

Jízdné Seniorské jízdné bylo v  Čes-
kém Krumlově v  poslední době před-
mětem mnoha stížností a  debat, které 
představitele města vedly k  projedná-
vání zavedení bezplatné přepravy ces-
tujícím nad 70 let. „Vyhodnotili jsme 
možnost návratu k  modelu bezplatné 
městské dopravy pro seniory, která fun-
govala v minulosti. K tomuto kroku jsme 
také přistoupili na základě dobrých eko-
nomických výsledků, kdy město může 
vynaložit více peněz právě do  dopravy,“ 
uvedl místostarosta Josef Hermann. 
Na bezplatné jízdné tak půjde z měst-
ské kasy cca sto tisíc korun za  rok. 
Celkově provoz městské hromadné do-

pravy stojí Český Krumlov ročně čtyři 
a půl milionu korun.

Ceník stanovuje pro osoby nad 
65 let snížené jízdné v  částce 5 korun  
v 1. tarifním pásmu a 6 korun ve 2. pásmu. 
Při přestupu z jedné linky na druhou do  
45 minut od prvního odbavení se při po-
užití Dopravní karty neplatí opakovaně 
jízdné a  vystavení Dopravní karty mají 
senioři s  trvalým bydlištěm v  Českém 
Krumlově zdarma. Cestující ve  věku 
nad 70 let budou mít od  1. dubna 
2018 po  předložení průkazu od  do-
pravce městskou dopravu zdarma. 

Na dalších postupech, které zefektiv-
ní městskou dopravu tak, aby ji využí-
valo více lidí, se neustále pracuje. „Pro-
bíhají jednání s  odborníky o  možnostech 
navržení nového a  na  míru postaveného 
řešení městské autobusové dopravy,“ dodá-
vá místostarosta. Dopravce zároveň zva-
žuje návrat původního systému okružní 
linky a jeho zahrnutí do stávajícího sys-
tému tak, aby cestující mohli projet celé 
město bez přestupů. 

Senioři budou mít městskou
dopravu zdarma

Šumavské příběhy Emila Kintzla 

V Českém Krumlově vzniká jedinečný projekt UNES-CO umělkyně Kateřiny Šedé, která 
netradičním způsobem uchopila problematiku vylidňujících se center měst a  jejich odci-
zování obyvatelům. Projekt bude reprezentovat Českou republiku na 16. mezinárodním 
bienále architektury v Benátkách.                                                                Čtěte dále na str. 5

Kresba projektu UNES-CO
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Lenka Kolářová
oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

Investice Po získání finančních pro-
středků z Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) na zateplení budovy 
městského úřadu město získalo i finanč-
ní prostředky na výměnu oken v budově 
základní školy T. G. Masaryka. Finanční 
prostředky budou poskytnuty Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj 
v rámci OPŽP a prioritní osy 5.1, která 
podporuje snížení energetické nároč-
nosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie.

Projekt spočívá ve  výměně stávají-
cích okenních otvorů a  repasi stávají-
cích dveřních otvorů. Na  projekt byla 
získána dotace ve  výši 6.266.878,40 Kč 
(40 %) z celkových nákladů činících cca 
15.667.196,00 Kč. Ukončení realizace 
projektu by mělo proběhnout do konce 
roku 2019.

redakce

V  polovině února začaly stavební prá-
ce na  dlouho plánované rekonstrukci 

místních komunikací a inženýrských sítí 
v Nových Dobrkovicích. Stavba se týká 
vybudování kanalizační a  vodovodní 
sítě, budou tu postaveny nové opěrné 

zdi, které budou současně zajišťovat 
bezpečný průjezd po  místních komu-
nikacích. Ty budou opraveny v  plném 
rozsahu po  dokončení výstavby kana-
lizačních stok, vodovodu, veřejného 
osvětlení a  přípojek. Předpokládané 
výdaje se pohybují v částce 24 milionů 
korun. 

Stavba bude probíhat v plánovaných 
pěti etapách, o  přesných termínech 
a  předpokládané délce trvání budou 
obyvatelé informováni prostřednictvím 
letáků, na  webových stránkách města 
www.ckrumlov.cz.

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Rada města Český Krumlov (dále jen 
RM) projednala na  posledních jedná-
ních mimo jiné tyto body:

Projektové dokumentace
pro vydání stavebního
povolení a rekonstrukci
mostu Dr. Edvarda Beneše
RM schválila: 

a) zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu na  služby pro realizaci díla 
Zpracování projektové dokumenta-
ce pro vydání stavebního povolení 
a  projektové dokumentace pro pro-
vádění stavby Rekonstrukce mostu 
Dr.  Edvarda Beneše, včetně zajištění 
inženýrské činnosti;

b) výzvu k podání nabídky na plnění ve-
řejné zakázky malého rozsahu;

c) složení komise pro otevírání obálek 
a pro posouzení a hodnocení nabídek.

Vyhlášení konkurzního řízení
na ředitele/ku Základní školy
Český Krumlov, Plešivec 249
RM vzala na  vědomí oznámení 

o vzdání se vedoucího pracovního místa 

ředitelky Základní školy, Český Krum-
lov, Plešivec Mgr. Jaroslavy Neumanno-
vé a schválila vyhlášení konkurzního ří-
zení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ky ZŠ na Plešivci.

Filmové natáčení pohádky
Z pekla do pekla
RM souhlasila s filmovým natáčením 

pohádky "Z pekla do pekla", které pro-
běhlo v  Českém Krumlově v  polovině 
března. Jedná se o  absolventský film 
studentů 5. ročníku Filmové akademie 
Miroslava Ondříčka (FAMO) v Písku.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o na-
táčení studentského nekomerčního 
filmu, které navíc pouze minimálně za-
sáhlo do běžného života města, RM sou-
hlasila s prominutí poplatku dle Pravidel 
pro výběr nájemného za  užití ploch 
města pro účely filmového natáčení.

Snížení energetické
náročnosti budovy
městského úřadu
RM schválila výběr účastníka zadá-

vacího řízení v  rámci veřejné zakázky 
na  stavební práce na  zateplení budovy 
městského úřadu. Nabídka společnos-
ti ACG-Real s.r.o. byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější podle 
výsledku hodnocení nabídek, bude s ní 
proto uzavřena smlouva o dílo.

Nástavba Mateřské školy
Za Nádražím
RM schválila výběr účastníka zadá-

vacího řízení v  rámci veřejné zakázky 
na  stavební práce na  přístavbě, nástavbě 
a stavební úpravy Mateřské školy Za Ná-
dražím. Jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek byla 
vyhodnocena společnost ACG-Real s.r.o.

Dohoda o spolupráci 
při organizování vánočního
trhu 2019–2026
RM schválila uzavření Dohody o spo-

lupráci při organizování Vánočního trhu 
v Českém Krumlově se Sdružením ces-
tovního ruchu Český Krumlov, z.s.

Historické trhy v Českém
Krumlově v roce 2018
RM schválila:

 podmínky a  pravidla konání histo-
rických trhů během akcí pořádaných 
městem Český Krumlov v roce 2018;

 vyhlášení výběrového řízení na  pro-
nájem pozemků za  účelem zajištění 

občerstvení a  gastronomických slu-
žeb při historických trzích na akcích 
pořádaných městem Český Krumlov 
v roce 2018;

 uzavření smlouvy s  Haničkou Pe-
lzovou, IČ: 73506150 na  zajištění 
organizace historických trhů v  Čes-
kém Krumlově, které proběhnou  
o Velikonocích, Kouzelném Krumlo-
vu, Slavnostech pětilisté růže a Svato-
václavských slavnostech. 

Dotace na sousedskou
slavnost u příležitosti 650 let
 osady Domoradice
RM schválila mimořádnou dotaci 

na náklady sousedské akce u příležitosti 
výročí 650 let od vzniku osady Domora-
dice. Podpora sousedských akcí a aktivit 
mimo centrum města patří mezi priority 
Strategického plánu města.

Výsledek výběrového
řízení na pořízení
kontejnerů na bioodpad
RM schválila výběr nejvhodnější na-

bídky v rámci veřejné zakázky na rozšíře-
ní separace složek odpadů, kterou je na-
bídka uchazeče Meva – CB s.r.o. za cenu 
1.885.700 Kč bez DPH.

Začaly práce v Nových Dobrkovicích

Krátké zprávy z jednání Rady města

Výměna oken 
v budově ZŠ 
T. G. Masaryka

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově
Otevřeno Název mateřské školy Uzavřeno

2. 7. 2018 – 27. 7. 2018

MŠ Tavírna 119

30. 7. 2018 - 24. 8. 2018
MŠ Plešivec II/391

MŠ Vyšehrad 168 
(i pro děti z MŠ Za Nádražím)

30. 7. 2018 – 24. 8. 2018

MŠ Za Soudem 344

2. 7. 2018 – 27. 7. 2018MŠ Plešivec I/279

MŠ T. G. Masaryka 199

27. 8. 2018 – 31. 8. 2018
přípravný týden

Všechny MŠ mimo MŠ Za Nádražím 223
MŠ Za Nádražím uzavřena 

celé prázdniny

Foto: město Český Krumlov
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Nové vedení Doposud byl řízením 
společnosti pověřen jeden ze tří jednate-
lů Miroslav Reitinger, který fond úspěš-
ně řídí posledních 21 let. Z  pohledu 
značného nárůstu administrativy i vlast-
ních řídících činností spojených s  no-
vými výzvami je však současné vedení 
firmy personálně poddimenzované.

V souladu s tímto záměrem bylo za-
hájeno v  říjnu 2017 hledání vhodných 
kandidátů na tuto pozici. Pro výběr ře-
ditele byla angažována renomovaná per-

sonální agentura Grafton Recruitment 
s.r.o. Ta využívá svých bohatých zku-
šeností a  osvědčených postupů, mezi 
které patří především přímé oslovování 
potenciálně vhodných kandidátů, ale 
i inzerce ve vhodných distribučních ka-
nálech.

Výběrové řízení na  nového provoz-
ního ředitele firmy proběhlo tříkolově. 
Přihlásilo se celkem 34 osob, které spl-
ňovaly zadané požadavky a  personální 
agentura Grafton Recruitment s.r.o. 
provedla jejich pre-screening. Sedm 
uchazečů bylo přizváno k  individuál-

nímu odborně vedenému pohovoru 
za přítomnosti výběrové komise. Do zá-
věrečné fáze v lednu 2018 postoupili dva 
uchazeči. Výběrová komise ve  složení: 
Miroslav Reitinger (jednatel ČKRF), 
David Šindelář (jednatel ČKRF), Mar-
tin Lobík (člen rady města), Radim 
Rouče (tajemník městského úřadu), 
Dalibor Carda (starosta města) a Hana 
Vodičková (Grafton Recruitment) pak 
na  základě výsledků objektivního po-
souzení kompetencí, schopností a  vý-
sledků psychometrických testů obou 
kandidátů doporučila pro funkci pro-
vozního ředitele Českokrumlovského 
rozvojového fondu Petra Trojáka. 

Toto doporučení bylo projednáno 
na valné hromadě fondu 29. ledna 2018, 
schválení bylo v  souladu se stanovami 
společnosti v  kompetenci jednatelů. 

Nástup nového ředitele do funkce bude 
k 1. dubnu 2018.

Ing.  Petr Troják se narodil v  roce 
1984, vystudoval ČVUT v Praze, stroj-
ní fakultu, obor Výrobní inženýrství. 
Byl zaměstnán u  tří obchodních firem 
– nejprve jako konstruktér, pozdě-
ji jako zkušební či aplikační inženýr, 
projektový manažer, vedoucí techno-
logického centra a  od  roku 2015 jako 
výkonný ředitel společnosti s  dvaceti 
zaměstnanci. Má také okrajovou zkuše-
nost ze stavebnictví. Má již zkušenosti 
s vedením obchodní společnosti, je to 
mladý akční člověk, který se nebrání 
změnám, charismatický, inovativní, 
zdravě asertivní, dokáže zaujmout 
druhé a  motivovat je k  plnění úkolů, 
cílů i výzev a má všechny předpoklady 
zvládnout roli ředitele. 

redakce

Hotel Na radnici často přichází dota-
zy, jak město řeší neutěšený stav hotelu 
Vyšehrad, který je v  soukromém vlast-
nictví, možnosti samosprávy jsou tedy 
značně omezené. Stavební úřad v  mi-
nulých letech opakovaně řešil v případě 
hotelu Vyšehrad jak protiprávní užívání 
objektu, tak také stavebně technický stav 
související s neprováděnou údržbou. 

Opatření, která vlastník provedl 
na  základě výzev stavebního úřadu, se 
míjela účinkem, neboť zabezpečení 
vstupů bylo ve  většině případů násilně 
odstraněno a následně opět budovu uží-
vali squatteři. Průběžnou údržbu budo-
vy k zamezení dalšího znehodnocování 
konstrukcí vlastník neprováděl, za  což 
byl i pokutován. 

Vzhledem ke  zhoršení celkové si-
tuace vydal stavební úřad v  souladu 

se stavebním zákonem rozhodnutí, 
kterým nařídil vlastníkovi splnit po-
vinnosti vedoucí k  nápravě stavu. 
Proti tomuto rozhodnutí se vlastník 
odvolal a  věcí se dál zabýval odvolací 
orgán Krajský úřad Jihočeského kraje 
v Českých Budějovicích. Město nadále 
v situaci jedná a hledá východiska, jak 
zlepšit neutěšenou situaci v této lokali-
tě, například vydáním obecně závazné 
vyhlášky.

Nový ředitel Českokrumlovského 
rozvojového fondu
S ohledem na rozvoj firmy v uplynulých letech i plánované 
budoucí úkoly a projekty bylo v loňském roce rozhodnuto 
ve vedení Českokrumlovského rozvojového fondu o posílení 
managementu firmy obsazením obnovené pozice výkonného 
ředitele společnosti. 

Vyšehrad řeší stavební úřad, město i kraj

redakce

Úklid Po  roce se opět Český Krum-
lov zapojuje do dobrovolnické úklido-
vé akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Zveme tak všechny, kterým záleží 
na prostředí, v němž žijí a jsou ochotni 
přiložit ruku k  dílu, na  společný úklid 
našeho města. Uklízet budeme neváb-
ná zákoutí města i  jeho bezprostřední 
okolí. Míst k úklidu je mnoho, nicméně 
uvítáme informace obyvatel o  dalších 
lokalitách, které si úklid zaslouží.

Z  důvodu zajištění dostatečné-
ho množství úklidového materiálu 
žádáme všechny účastníky, aby se 
na  akci registrovali. V  registraci je 
také třeba uvést počet účastníků 
a  dětí, pro které připravíme odpo-
vídající velikost pracovních rukavic 
a sladkou odměnu. 

Přihlášky a podněty zasílejte na  adre-
su: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz 
(tel. 380 766 550, 602 703 908). Pro-
síme o uvedení telefonického kontaktu 
a  specifikaci vašich příp. podnětů, žá-
dostí a přání, tj. info o výskytu černých 
skládek, preferujte-li úklid v  určité 
městské části apod. 

Sraz účastníků je 7. dubna v 9.00 ho-
din před budovou Městského divadla 
v Českém Krumlově!

Ukliďme Krumlov

redakce

Studie Na konci února byly veřejnosti 
představeny územní studie lokality Vy-
šný, které budou po  dokončení jedním 
z důležitých podkladů pro nový územní 
plán Českého Krumlova. Dokumentace 
a prezentace analytické fáze studií, které 
se týkají prostranství a  kasáren ve  Vyš-
ném, jsou k dispozici na webových strán-
kách města www.ckrumlov.cz/obcan.  

K  obsahu obou studií může veřej-
nosti zasílat připomínky do  7. dubna 
2018 na  adresu jana.hermanova@
mu.ckrumlov.cz, tel. 380  766  704. 
Doručené připomínky budou předány 
zpracovatelům studií, aby je mohli zo-
hlednit při zpracování další, tj. návrho-
vé fáze obou studií.

Připomínkujte územní studie Vyšného

Vyznačená lokalita Vyšného v Českém Krumlově
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na měsíc duben jsme pro vás opět 
připravili další novinky z fondů naší 
knihovny, tentokrát se zaměřením 
na  stolní společenské hry. Pevně 
věříme, že si vyberete. A pokud vám 
tato nabídka nestačí a chcete se po-
dívat na  další novinky, navštivte 
web www.knih-ck.cz a  vyberte si 
z našeho on-line katalogu. Přejeme 
příjemné chvíle při hraní.

Angličtina? Brnkačka!
Didaktická hra pro děti, které se začí-
nají učit angličtinu, ale i pro pokroči-
lejší, kteří si chtějí zopakovat anglická 
slovíčka. K obrázku, znázorňujícímu 
význam slovíčka, se přiřazuje odpo-
vídající anglický text. Při správné vol-
bě se rozsvítí zelené světélko. 

Dobble – ZOO
Série pěti her k procvičení postřehu 
a  rychlosti zároveň přispívá k  lepší 
komunikaci oka a  mozku. Hra je 
vhodná pro děti od 6 let.

4 přírodovědné hry
Stolní hry pro malé školáky i  před-
školáky pomáhají zábavnou cestou 
k učení přírodopisu a angličtiny. Při 
hraní vzniká prostor i  pro vytváření 
vlastních příběhů.

I know all in
Kvízová hra s velkou dávkou napětí. 
Obsahuje 900 otázek ve  4 kategori-
ích a navíc umožňuje sázky na úspěš-
nost spoluhráčů. Určeno hráčům 
od 12 let.

V kapse! Zvířata
Hra vychází z  principu her „V  kost-
ce!“, ale je v menším, karetním balení. 
Karty umožňují dvě různé varianty 
her – „Hru na paměť“ nebo „Hledej 
rozdíly“. Na kartách jsou navíc různé 
zajímavosti o zvířatech.

Vesmír – mysli a spojuj!
Vzdělávací karetní hra pro děti od   
8 let. Hráči uplatní své znalosti pla-
net, měsíců a hvězd Sluneční sousta-
vy, ale k  vítězství budou potřebovat 
i trochu štěstí.

www.knih-ck.cz

Kateřina Viktorová
Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov

Festival Mezi 20. červencem  
a  11. srpnem nabídne Mezinárodní  
hudební festival Český Krumlov celkem 
19 hudebních produkcí různých žánrů, 
na nichž vedle interpretů ze špičky sou-
časné zahraniční a  tuzemské hudební 
scény představí i  mladé talentované 
umělce.

Festival zahájí výtvarně pojatá hu-
dební féerie. Druhý festivalový večer 
bude patřit dvěma světovým pěveckým 
hvězdám, které spojuje Metropolitní 
opera a další prestižní pódia, tenoristovi 
Piotru Beczałovi a  sopranistce Sondře 
Radvanovsky. Doprovodí je PKF – Pra-
gue Philharmonia pod vedením Leoše 
Svárovského. 

Z dalších velkých osobností klasické 
hudby na  letošním ročníku vystoupí 
například vynikající španělský klavírista 
Javier Perianes nebo korejská violonce-
llistka Mee-Hae Ryo. 

Festival vzdá rovněž poctu několi-
ka osobnostem, jejichž výročí si v  roce 
2018 připomínáme. Devadesáté výročí 
úmrtí Leoše Janáčka uctí Wihanovo 
kvarteto koncertem z jeho tvorby, hold 
významné české hudební osobnosti 

Emilu Friedmannovi Kossuthovi, od je-
hož narození uplyne v  příštím roce sto 
deset let, vzdá německá houslistka Tan-
ja Becker-Bender. 

S  komorními programy vystou-
pí violoncellista Jiří Bárta, kytarista 
Pavel Steidl, soubor Concilium Mu-

sicum Wien nebo varhaník Jaroslav 
Tůma, dále vítězka soutěže Pražského 
jara 2017 houslistka Olga Šroubková 
a jedni z nejnadějnějších houslistů na-
stupující generace, Miroslav Ambroš 
a Jaroslaw Nadrzycki. Soudobou hud-
bu představí absolutní vítěz Concerto 
Bohemia, soubor Francisextet. S  pro-
gramem Carolus IV. - Rex et Imperator 
vystoupí soubor Schola Gregoriana 
Pragensis s  hostem Barborou Kabát-
kovou. 

Festival nabídne i  osvěžující popu-
lární žánry – slovenský soubor Cigán-
ski Diabli uvede svou Carmen Fantasy, 
folklór do Krumlova přiveze Hradišťan 
& Jiří Pavlica. Swingový večer ve  stylu 
Las Vegas s  názvem „Keep Swinging!” 
představí v  podání Jana Smigmatora, 
Dashi, Toma Gaebela a  Big Bandu Fe-
lixe Slováčka písně George Gershwina, 
jehož 120. výročí narození si v roce 2018 
připomíná celý svět. 

Letošní muzikálový večer se zaměří 
na tvorbu vynikajícího amerického skla-
datele a dirigenta Leonarda Bernsteina, 
od  jehož narození uběhne sto let. Vý-
znamné výročí zrcadlí i  závěrečný fes-
tivalový Česko-Slovenský večer, který 
s populární kapelou Čechomor a legen-
dární Lúčnicou oslaví sté „narozeniny“ 
našeho státu.

V Českém Krumlově se představí 
Piotr Beczała se Sondrou Radvanovsky

Petra Effenberková
Regionální muzeum 

v Českém Krumlově

Muzeum Po  téměř roční technické 
přestávce se v  úterý 3. dubna 2018 
opět otevřou brány Regionálního 
muzea v  Českém Krumlově veřejnos-
ti. Zahajovací výstava letošní sezony 
nese název „Dobrodružství archeolo-
gie“. V prostoru dvou sálů a přilehlých 
chodeb se návštěvníkům pokusíme 
tento vědní obor co nejvíce přiblížit. 
Na  myšlenku představit archeologii 
i samotnou náplň práce archeologa nás 
přivedla veřejnost sama. Stejný okruh 
otázek, obecně rozšířené mýty a zkres-
lené představy o práci archeologů byly 
hlavním impulzem.

Jsme těmi, kdo trpělivě štětcem ome-
tají nálezy a radují ze starých rozbitých 
hrnců? Nebo těmi, kdo zdržují výstavbu 
dálnice a  za  provedený výzkum žádají 

milióny? Co je archeologie a  co zkou-
má? Jaké památky jsou v hledáčku dneš-
ních archeologů a  kde se s  nimi může-
te potkat? Víte, jak skutečně probíhá 
archeologický výzkum a  co se na  něm 
děje? Co se děje s nálezy v muzeu? Že 
díky letadlům, družicím a  speciálním 
moderním metodám umíme nahléd-
nout pod zem a  vlastně do  ní nekop-
nout? Jak je to staré a jak to víme? Proč 
chodíme po  poli? Zajímá nás pravěk 
nebo i 2. světová válka? To je pouhý zlo-
mek otázek, které se pokusí zodpovědět 
teoretická část výstavy.

K  vidění budou i  nejnovější nálezy 
z Českokrumlovska, které poslouží jako 
modelové ukázky širokého spektra zá-
jmu archeologické památkové péče. Sa-
mostatný prostor je věnován práci v te-
rénu, tedy na archeologickém výzkumu, 
který může mít mnoho podob. Návštěv-
níkům vysvětlíme postup a  metody te-
rénní práce, ukážeme způsob dokumen-

tace i  zpracování nálezů po  ukončení 
výzkumu. Vstup nejmodernější techni-
ky do služeb archeologie přiblížíme pro-
střednictvím archeobotanických analýz 
a moderních metod zaměření.

Výstavu doprovodí odborná před-
náška, komentovaná prohlídka pro ve-
řejnost a  základní školy, pro které jsou 
navíc připraveny pracovní listy. Nej-
menší návštěvníci jistě ocení interaktiv-
ní hrací koutek.

Spolupráci na výstavě přijalo Územní 
odborné pracoviště Národního památ-
kového ústavu v Českých Budějovicích, 
Jihočeské muzeum v  Českých Budějo-
vicích, Jihočeská univerzita v  Českých 
Budějovicích, Laboratoř archeobotani-
ky a  paleoekologie, Národní muzeum 
v Praze, firma GEO-CZ s.r.o a Archeo-
logický ústav AV ČR v Praze, v.v.i..

Výstava bude slavnostně otevřena 
v úterý 3. dubna 2018 v 18.00 hodin v Re-
gionálním muzeu v Českém Krumlově.

Dobrodružství archeologie

Piotr Beczała                      Foto: Johannes Ifkovits

Sondra Radvanovsky         Foto: Pavel Antonov
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redakce

Projekt se zabývá problémem turisticky 
přetíženého města, burcuje k  debatě, 
sbírá co nejširší škálu názorů. Během 
letních měsíců mimo jiné UNES-CO 
nabídne několika rodinám ubytování 
v centru Českého Krumlova zdarma, ale 
především mzdu za  provozování nor-
málního života v ulicích města. Projekt 
zároveň připravuje práci na  částečné 
úvazky a na brigády i pro místní. 

V  Českém Krumlově tak díky mož-
nosti tříměsíčního využití několika 
domů a bytů dojde k návratu „normál-
ních“ obyvatel do  historického centra. 
Ti tam budou po dobu několika měsíců 
žít a vykonávat činnosti, které jsou jinde 
běžné. „Nejde ale jen o to, co se jinde běžně 
dělá a v Krumlově kdysi dělalo, ale zejmé-
na o  to, co by lidé chtěli v  takovém městě 
zkusit, ale z nějakého důvodu si na to ne-
troufají nebo jim v  tom je z nějakých dů-
vodů bráněno,“ říkají o projektu organi-
zátorky Kateřina Šedá a Hana Jirmusová 
Lazarowitz. 

Dvě tváře cestovního ruchu
Díky cestovnímu ruchu se podařilo 

za  uplynulé čtvrt století opravit zcela 
zdevastované historické centrum měs-
ta i  zámecký komplex, vytvořit stovky 
podnikatelských příležitostí a tisíce pra-

covních míst. Na  druhé straně ovšem 
stále rostoucí turismus přinesl a přináší 
i negativa. 

„Vedle neutěšené dopravní situace je to 
zejména problém vylidňujícího se centra 
města a jeho postupné odcizování obyvate-

lům. Jsme si vědomi této odvrácené strany 
cestovního ruchu a hledáme cesty, jak eli-
minovat tyto negativní vývojové tendence. 
Proto také vítáme, že Kateřina Šedá uspěla 
se svým originálním projektem UNES-CO 
a že jej uskuteční právě v Českém Krumlo-
vě,“ uvádí místostarosta Josef Hermann. 

Městu se tím dostane nejen význam-
né publicity, ale hlavně se nabízí příleži-
tost uchopit problematiku vylidňujícího 
se centra města a  jeho odcizování oby-
vatelům netradičním způsobem.

Protože se projekt bude odehrávat 
v centru Českého Krumlova, neobjede 
se bez spolupráce s  městskou samo-
správou. Návrh jednotlivých forem 
spolupráce se týká zajištění a povolení 
aktivit konaných ve veřejném prostoru, 
zapůjčení prostor a movitých věcí, pro-
pagace a  případné finanční podpory 
projektu.  

Projekt UNES-CO vzniká v  rám-
ci reprezentace České republiky na   
16. mezinárodním bienále architektury 
v  Benátkách a  cílem autorky Kateřiny 
Šedé není pouze upozornit na fenomén 
nárůstu turismu a  s  tím souvisejících 
problémů jako vylidňování historic-
kých center měst a  stěhování obyvatel 
do jejich okrajových částí, ale především 
přinést do  takto postižených míst kon-
krétní řešení. Důležitou složkou jejího 
projektu jsou obyvatelé vnitřního města 
i okrajových částí a sídlišť, ale i samotní 
návštěvníci. Autorka nechce turismus 
kritizovat, ale přijít na způsob, jak cizin-
ce zastavit a dát mu na chvíli možnost, 
aby se stal místním. 

Město Český Krumlov je prvním 
místem na seznamu společnosti UNES-
-CO, které se rozhodlo takový projekt 
přímo podpořit a aktivně se na něm po-
dílet. Celosvětově uznávaná umělkyně 
Kateřina Šedá (nar. 1977) se ve své tvor-
bě dlouhodobě zabývá sociální architek-
turou a daří se jí dosáhnout pozitivních 
posunů stávající neblahé situace tak, aby 
řešení takzvaně zespoda přineslo změ-
nu, zůstalo funkční a  dále se rozvíjelo 
i bez přítomnosti umělkyně. 

Více informací naleznete na  webo-
vých stránkách  www.unes-co.cz.

Jméno a příjmení

Zaměstnání

Počet členů rodiny, jména, věk a vztah k vám

Motivační dopis můžete přiložit na samostatném papíru

Vyplněný formulář s motivačním dopisem pošlete na adresu Egon Schiele Art Centrum, Široká 71, 
381 01, Český Krumlov, nebo vhoďte do schránky označené logem UNES-CO na téže adrese.

Dovednosti a schopnosti členů rodiny Motivační dopis

Věk Telefon

Koníčky

Adresa

Zvláštní dovednosti

Unikátní projekt UNES-CO v ulicích Krumlova
Máte pocit, že centrum Českého Krumlova přestalo 
patřit místním? Že zde dlouhodobě postrádáte 
činnosti, které dělají město útulné pro život? 
Zapojte se do projektu Kateřiny Šedé UNES-CO 
a pokuste se společně některé věci změnit!

PRÁCE SNŮ PŘÍMO V SRDCI 
ČESKÉHO KRUMLOVA!

Máte rádi výzvy? Nebojíte se zkoušet nové věci? Ničí vás stereotyp? Pak hle-
dáme právě vás! Pro nový projekt Kateřiny Šedé hledáme rodiny i jednotlivce, 
kteří dokážou provozovat normální život v ulicích města, které ovládá přede-
vším turismus. Za viditelné provozování normálního života nabízíme mzdu, 
služební byt v centru Českého Krumlova a hlavně měsíc, ve kterém se rozhod-
ně nebudete nudit. Přihlásit se můžete do 20. dubna 2018 pomocí přiložené-
ho formuláře, nebo na stránkách projektu www.unes-co.cz.

Pokračování ze str. 1

Kresba projektu UNES-CO
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aktuality

Martin Nechvíle 
Městská knihovna v Českém Krumlově

Ocenění Ve  středu 14. března 
2018 proběhlo slavnostní vyhlášení 
Jihočeského knihovníka roku 2017 
v Jihočeském muzeu v Českých Bu-
dějovicích. Skvělou zprávou pro nás 
je získání titulu v kategorii mladých 
knihovníků do  35 let pro Pavlínu 
Haršovou, která již tři roky výborně 
pracuje v Městské knihovně v Čes-
kém Krumlově. Pečuje o  čtenáře 
na pobočce na sídlišti Plešivec, vy-
tváří veškeré propagační materiály 

na  akce knihovny, má na  starosti 
sociální sítě a  připravuje literární 
přednášky pro základní i  střední 
školy. Vedle toho v létě organizovala 
týdenní příměstský tábor s  téma-
tem „Po stopách Keltů“ a úspěchem 
byl korunován i  víkendový festival 
fantazy literatury „BOok!Con“ za-
čátkem listopadu loňského roku. 
Nyní rozjíždí další sérii kurzu tvůr-
čího psaní pro mladé autory. A tak 
by se dalo pokračovat dále. Gratulu-
jeme Pavlíně k úspěchu a těšíme se 
na další dobré nápady.

ZAVÁDÍME 
A PROVOZUJEME 

UŽITEČNÉ 
IT TECHNOLOGIE 
V ORGANIZACÍCH 

A  FIRMÁCH

AutoCont CZ a.s.
Pražská 16
České Budějovice
tel.: +420 910 978 110
e-mail: prodej.cb@autocont.cz

www.autocont.cz

Zdena Mrázková
Českokrumlovský rozvojový fond

Projekce Českokrumlovský rozvo-
jový fond a Museum Fotoateliér Seidel 
zvou v pondělí 16. dubna 2018 od 18.00 
hodin na prezentaci Emil Kintzl – Zmi-
zelá Šumava. Promítat se budou filmové 
příběhy o zmizelé Šumavě spojené s vy-
právěním jejich autora i svědka – Šuma-
váka Emila Kintzla. 

Emil Kintzl (84 let) je bez nadsázky 
skutečná šumavská legenda. Původ-
ním povoláním učitel, odmala skaut, 
sportovec, člen horské služby, turista 
i  značkař, ale i  autor mnoha článků, 
knih, přednášek, výstav, muzeálních 
expozic…

Po dlouhá léta, kdy byl za minulého 
režimu kvůli svým otevřeným názorům 
zbaven místa učitele a živil se jako topič, 
sbíral a zaznamenával příběhy staré Šu-

mavy dokumentované právě i na sním-
cích Fotoateliéru Seidel. Tyto příběhy 
pak zpracovali spolu s režisérem Janem 
Fischerem do  cyklu krátkých filmů 
na TV Stream (www.stream.cz, kde mají 
dnes již téměř 6 milionů zhlédnutí!), se-
psali v několika knižních vydáních i  ja-
zycích a vydali také na DVD – Zmizelá 
Šumava.

Je autorem i úspěšné knihy O počát-
cích lyžování na Šumavě, která byla také 
inspirací pro druhý svazek ediční řady 
Seidelova Šumava: Šumava krajina pod 
sněhem, a stal se v loňském roce jedním 
z jejích kmotrů.

Emil Kintzl umí o  dávných událos-
tech na své „zmizelé Šumavě“ napínavě 
i  vtipně vyprávět, je hbitým lapačem 
mizejícího času, umožňuje nám nahléd-
nout do nedávné minulosti, která je díky 
němu stále přítomná… Přijďte se pře-
svědčit.

Akce probíhá v  rámci programu  
k  10. výročí otevření Musea Fotoate-
liér Seidel. Rezervace: www.seidel.cz,  
hudicak@seidel.cz.

redakce

Soutěž 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  prvního využití, 
nejdéle však do  konce roku 2018, více 
na www.ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: Která uměl-
kyně vystavující v letošním 
roce v Egon Schiele Art Centru 
se věnuje Street Artu?

Správné odpovědi zasílejte na e-mail  
noviny@mu.ckrumlov.cz do  20. dub- 
na 2018.

Do e-mailu prosím uveďte vaše jmé-
no a adresu. Ze zaslaných správných od-
povědí budou vylosováni dva výherci, 
každý obdrží dvě karty. Český Krumlov 
Card do soutěže věnovala vyjmenovaná 
muzea a instituce. Děkujeme.

Promítání filmových příběhů 
o zmizelé Šumavě s Emilem Kintzlem

Soutěž o Český
Krumlov Card

Nejlepší 
knihovnice 
je z Krumlova

Foto: Václav Pancer, ČTK

Pavlína Haršová   
Foto: Městská knihovna v ČK

Emil Kintzl
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Martin Neudörfl
Schwarzenberská granátnická garda

Výročí Třebaže s  blížícím se vítěz-
stvím spojenců na  počátku roku 1945 
chtěli nacisté z  Českého Krumlova 
učinit místo posledního fanatického 
odporu na  Šumavě, včasným odmino-
váním mostů místními občany vstoupili 
američtí vojáci do  našeho města bez 
boje a  v  doprovodu nikoliv těžké tech-
niky, nýbrž zvědavých dětí. V  květnu 
1945 se tak Český Krumlov po  sedmi 
dlouhých letech konečně nadechl svo-
body – válka pominula a do svého do-
mova se postupně navraceli uprchlíci, 
přeživší z  lágrů a  antifašisté, mezi nimi 
i  granátníci Jan Pancíř a  Johann Elster. 
1. září 1945, poprvé od zabrání majetku 
Jeho Jasnosti knížete Adolfa gestapem 
pro jeho antifašistické postoje v  roce 
1940, oblékli krumlovští granátníci své 
parádní modro-bílé uniformy a obnovili 
tradici slavnostních mší v zámecké kapli. 
Přestože nacistickou okupační správu 
na  zámku vzápětí vystřídala vnucená 
správa národní, která již v říjnu 1945 za-
hájila propouštění granátníků německé 
národnosti, zbylí gardisté Pancíř, Todt, 
Bürger a  Vavruška se za  pomoci svých 
bývalých kolegů jali s  odhodláním ob-
novovat předválečnou činnost své gardy, 
od  slavnostních ceremonií a  průvodů 
po koncerty a troubení fanfár – prapory 

v pozdrav vévodovi krumlovskému na-
vracejícímu se z exilu však již na zámec-
ké věži nikdy nevyvěsili. Ačkoliv v  již-
ních Čechách panovala euforie 
a víra, že náš národ vstupu-
je do  nové éry obnovy, 
zachovávaje vše dobré, 
staré i  nové, představy 
Jihočechů o  budouc-
nosti našeho kraje se 
značně lišily od  představ 
politiků z  Národní fron-
ty. Vláda neumožnila knížecí 
rodině návrat zpět do  vlasti a  v  srpnu 
1947 účelně a  bez náhrady hanebným 
způsobem zabavila gestapem zabraný 

schwarzenberský majetek. V  únoru 
1948 pak zločinná a  kolaborantská or-
ganizace s názvem Komunistická strana 

Československa dovršila plán 
na  uchopení moci v  naší 

zemi – v  zemi, ve  které 
již nejen pro krumlov-
ské granátníky nebylo 
místa. Rozhodnu-

tím z  23. března 1948 
byla Vévodská tělesná 

stráž v  Českém Krumlově 
rozpuštěna a  schwarzenberští 

granátníci po  dvou stoletích opustili 
svou strážnici. Ač se mělo údajně jed-
nat pouze o  dočasný krok do  zlepšení 

finanční situace, zrušením země Čes-
ké ve  stejném roce komunisty a  s  tím 
spojenou likvidací schwarzenberského 
majetku jako celku, trvalo „přechodné 
zrušení“ granátnické gardy 67 let. Díky 
pamětníkům a  výzkumu gardového ar-
chivu dnes ovšem víme, že Krumlovští 
se „své gardy“ nechtěli vzdát. Nejenom, 
že místní hudebníci spolu s  granátníky 
do 60. let udržovali tradici živého trou-
bení ze zámecké věže, ale již na samém 
počátku temných 50. let, kdy krumlovští 
komunisté běžně vyhrožovali spoluob-
čanům i  dětem lynčováním a  věšením 
a  své sousedy udávali, zbavovali živo-
bytí, majetku i  svobody, se uskutečnil 
vůbec první pokus o  obnovu gardy 
(znovu)založením kapely, složené z gra-
nátníků a  nadšenců, pod ředitelstvím 
Šumavského lesního průmyslu. Neoce-
nitelným dokladem této pozoruhodné 
epizody v dějinách našeho města, která 
s ohledem na dobu působí až fantastic-
ky, je vedle vzpomínek i nově objevená 
fotografie z roku 1952, na níž se členové 
kapely nechali symbolicky zvěčnit před 
velitelstvím gardy.

Pozdější osud tohoto poválečného 
podniku granátníků není v  současné 
době Archivu SGG znám. Dovoluje-
me si proto tímto příspěvkem obrátit 
se na  pamětníky s  prosbou o  jakékoliv 
informace k  činnosti kapely ŠLP nebo 
jejím členům.

redakce

Odkaz V  roce 
2018 by 85 let do-
žila Olga Havlová, 
zakladatelka na-
dace Výbor dobré 

vůle. Na její počest se Výbor dobré vůle 
rozhodl nazvat tento rok Rokem Olgy 
Havlové a  připomenout si tuto mimo-
řádnou osobnost výsadbou 85 stromů 
dobré vůle a celou řadou dalších akcí.

V  roce 1993 zasadila Olga Havlová 
lípu dobré vůle v  Olomouci – Topo-
lanech. Dnes je z  malé sazenice velký 
košatý strom, který tady pevně zapustil 

své kořeny. Po vzoru této první lípy bude 
zasazeno dalších 85 stromků po celé re-
publice, aby trvale připomínaly odkaz 
paní Olgy, která se vždy zastávala práv 
ohrožených občanů.

M ě s t o 
Český Krum-
lov považuje 
za  čest, že se 
může připo-
jit k  projektu 

a  vysadit jeden z  85 stomů. Zasazení 
Stromu Olgy Havlové se uskuteční 
1. května 2018 od 13 hodin v Městském 
parku. Na  tuto výjimečnou akci je sr- 
dečně zvána široká veřejnost.

Výročí tzv. přechodného zrušení granátnické gardy

Členové kapely ŠLP před velitelstvím gardy v roce 1952 (sedící zleva doprava: Martínek, 
Podhola, Domin Jan, Bíca, Galistl, Hlavsa, Todt, Türk, Malý, Tříska; stojící zleva doprava: 
Tröster, Podhradský, Berka, Pils, Šálek, Smudek, Valeš, Staněk, Kočárek, Rabas,  Jeřábek, 
Domin Ant.)                                        Foto: Státní oblastní archiv v Třeboni - oddělení Český Krumlov

Zasadíme Strom Olgy Havlové
redakce

Uzavírka Začátkem března upozornil 
občan starostu Dalibora Cardu na rozší-
ření jedné ze spár na Barevné skále, ces-
ta pod ní byla proto z  bezpečnostních 
důvodů uzavřena. Účelová komunikace 
spojující Nové Spolí a  Větřní je z  obou 
stran zatarasena betonovými svodidly 
a  označena varovnou páskou. Komuni-
kace je uzavřena pro veškerý provoz, tedy 
i pro pěší a cyklisty, a to do doby odstra-
nění nebezpečí. Další postup určí statik-
-geolog, který stav masivu prozkoumá.

Uzavírka cesty 
pod Barevnou 
skálou

Foto: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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