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Pozvánka na Slavnosti pětilisté růže®

Text Alena Binterová Foto Lubor Mrázek

Během čtvrtého červnového víkendu
se Český Krumlov opět prostřednictvím
Slavností pětilisté růže přenese do dob
pánů z Rožmberka. V pátek a sobotu
(22. - 23. 6.) nabídne město příchozím
středověkou zábavu, dobové trhy nebo
gurmánské zážitky.
Tématem letošních, již šestadvacátých
slavností je „Souboj dobra“ neboli
porovnání životních kréd dvou posledních Rožmberků - Viléma z Rožmberka
a Petra Voka. Zatímco Vilém z Rožmberka se řídil heslem „Pospíchej

pomalu“, jeho bratr Petr Vok měl krédo
„Pamatuj na smrt“. „Bude to souboj
dvou životních postojů, které ovlivňovaly jejich chování a jednání. Právě ony
totiž určovaly nejen chod rožmberského
dominia, ale ve svých důsledcích
do značné míry i chod celého Českého
království,“ naznačil Jan Vozábal.
V roce 20. výročí v UNESCO ozdobí
slavnosti navíc dvě perličky. „Díky českokrumlovskému seskupení Proradost se
zámecká věž ,oblékne do renesance'.
Ochotníci připravili čtyři velkoformáto-
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vá plátna a prázdné výklenky na věži tak
po dobu slavností vyplní 6,5 metru
vysoké postavy, které připomenou její
renesanční podobu,“ uvedl Jan Vozábal.
Druhou perličkou bude velkolepý
půlnoční
ohňostroj
doprovázený
hudbou Smetanovy Vltavy.
… Pokračování na straně 6.
Program a více informací najdete
na straně 10 nebo na
www.ckrumlov.cz/slavnosti2012.

Jednání zastupitelstva
čtvrtek 28. června 2012 od 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Základní umělecká škola Český Krumlov koncertovala ve Slovinsku
Text Alena Švepešová, ředitelka Základní umělecké školy Český Krumlov

Vystoupení hudebníků z jižních Čech
v Evropském městě kultury Mariboru i ve
Slovenj Gradci bylo velkým zážitkem pro
účinkující i publikum. Všichni si přivezli
nezapomenutelné dojmy.
Vzácného pozvání z Mariboru, Evropského
města kultury 2012, se dostalo společnému
dechovému a smyčcovému česko-slovinskému
orchestru Základní umělecké školy Český
Krumlov (ZUŠ ČK) a Hudební školy
Slovenj Gradec. Spolupráce škol trvá již 17 let
a je naplněna každoročním setkáváním
a vystupováním na koncertech domácích
i zahraničních. Žáci a učitelé společně hrají
v dechovém a smyčcovém orchestru. Ačkoliv
děti průběžně odcházejí a nové přicházejí,
stále provází hru v orchestrech radost
ze společného tvoření a hudby samotné.
Pro rok 2012 se dostalo oběma mezinárodním orchestrům velké pocty - pozvání
k účinkování v programu projektu
„MARIBOR - Evropské město kultury
2012“ s nabídkou koncertů v Mariboru
a v přidružených městech Velenje a Slovenj
Gradci ve dnech 24. – 27. května. Tomuto
reprezentativnímu
koncertnímu
turné
předcházela týdenní orchestrální soustředění
s nácvikem programu na konci léta 2011
a letošní dubnové setkání v Českém Krumlově
s dostudováním skladeb završené koncertními
vystoupeními obou orchestrů v Českém
Krumlově a v Jeremiášově koncertní síni
v Českých Budějovicích.
Ve čtvrtek 24. května přijelo šedesát Jihočechů, žáků a učitelů ZUŠ ČK do Slovenj
Gradce. Po srdečném přivítání se ubytovali ve
zcela novém moderním objektu Městského

kulturního centra se dvěma prostornými
zkušebnami, kde hned zasedli k notovým
pultům a zkoušeli až do večera a stejně tak celé
páteční dopoledne. Slunečný pátek přidal na
pěkné náladě už při příjemném oficiálním
přijetí dirigentů Pavla Havlíka, Štefana
Matunáka, Bohumila Novotného, Martina
Šmona, místostarostky Českého Krumlova
Jitky Zikmundové a ředitelů partnerských škol
Aleny Švepešové a Branka Čepina na radnici
starostou města Slovenj Gradec Andrejem
Časem. Starosta ocenil dlouhotrvající spolupráci hudebních škol a předal zúčastněným
děkovací listiny. Odpoledne nás uvítal
Maribor ulicemi a parky plnými studentů,
turistů, pódií, hudby i pištění a troubení, které
je nejspíše v celé zemi zvykem při posledním
zvonění před maturitou. Koncertní vystoupení
našich orchestrů na náměstí v centru Mariboru měla úžasnou atmosféru. Hrát pod širým
nebem na mariborských slavnostech byl
zážitek – pro účinkující i pro posluchače.
Na dopoledním sobotním koncertě v sále
hudebního gymnázia ve Velenje se koncert
snímal pro CD. Vrcholem turné byl večerní
slavnostní koncert ve Slovenj Gradci. Na
přibližně 125 účinkujících hudebníků se přišlo
podívat kolem pěti set rodičů, příznivců
a přátel včetně pana starosty, kteří nešetřili
potleskem a ovacemi. Pod střídavým vedením
pěti dirigentů zazněly například evropské
národní písně, Koroška B. Glavina, Music
shool rag L. Searleho, Skicy Palladio
K. Jenkinse ve výborném podání smyčcového
orchestru, Pravečkův Rodný kraj, Ouvertury
Aura Lee van Delta, Venček narodnih pesni,
Novobarokní suita T. Hugense či Moment for

Morricone. Bylo pozoruhodné, jaké silné
emocionální napětí provázené
dobrou
intonační i technickou kvalitou dokázali hráči,
mezi nimiž byli i desetiletí, díky svým dirigentům přenést na posluchače. Po koncertě měli
občané Slovenj Gradce možnost díky daru
pivovaru Eggenberg ochutnat českokrumlovské pivo jako pozdrav partnerského města.
Společná večeře se proměnila v přátelské
a kamarádské povídání, zpívání a plánování
další společné hudební cesty.
Zážitek ze společné umělecké interpretace
ukázal mládeži i veřejnosti, že hudba a společné úsilí o kvalitní hudební výkon je jednou
z možností, jak nalézt cestu k porozumění
a přátelské komunikaci dětí i dospělých dvou
evropských národů, k poznávání kultury
krajiny a života obou zemí. Vznikla či
prohloubila se kamarádství dětí, přátelské
i profesní vztahy učitelů a občanů. Důstojná
reprezentace školy, Českého Krumlova,
Jihočeského kraje i České republiky dala
dětem pocítit národní hrdost a hřejivost
pozitivního lidského chování a byla zároveň
přirozenou odměnou za píli a vytrvalost
nezbytnou při studiu hry na nástroj.
Na mezinárodním poli byla prezentována vysoká
kvalita slovinského hudebního a českého základního uměleckého školství.
Poděkování za podporu koncertního turné na
festival Evropské město kultury MARIBOR 2012
patří městu Český Krumlov, Jihočeskému kraji,
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově,
pivovaru Eggenberg a dalším věrným sponzorům
a zejména Hudební škole ve Slovenj Gradci
a jejímu řediteli Branku Čepinovi za velkolepou
organizaci čtyřdenního hudebního svátku.

Město Český Krumlov vyhlásilo výběrové řízení na pronájem kina
Text Filip Putschögl

Město Český Krumlov vyhlásilo výběrové
řízení na pronájem objektu kina, Špičák 134.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017.
Nájemce má opční právo prolongace nájmu
o dalších pět let, do roku 2022. Nabídky je
možno doručit na podatelnu Městského úřadu
Český Krumlov do 17. srpna 2012 do 12.00
hodin. Hlavní podmínkou výběrového řízení
je zajištění filmové projekce pro veřejnost po
celou dobu nájmu. Na zajištění veřejné služby
dle účelu nájmu nabízí město veřejnou podporu de minimis v konstantní výši 750 000 Kč
ročně. Soutěžními kritérii jsou zpracovaná
koncepce využití objektu a výše ročního nájmu
za objekt a vybavení. Českokrumlovské kino
bylo postaveno v roce 1976. Na začátku 90. let
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byl provoz rozdělen na kino a fitness centrum.
Ve zbývající části objektu se nachází restaurační zařízení. Letos v únoru proběhla v kině
(za finančního přispění Státního fondu pro
podporu a rozvoj české kinematografie)
digitalizace projekční technologie podle DCI
standardu. Součástí digitalizace je i pasivní
systém pro přehrávání 3D obsahu a zvukový
systém v konfiguraci 7.1. Sál kina má kapacitu
242 míst, nová sedadla byla instalována v roce
2002, současně byla provedena výměna podlahových krytin.
Město Český Krumlov hledá nájemce, který
vrátí budově kina její původní funkci a poslání
- kulturně-společenské zařízení pro občany.
Zájmem města je, aby se budova kina stala
živým kulturně-společenským centrem pro

celodenní využití. Z tohoto pohledu je nutná
rehabilitace původního dispozičního uspořádání prostor tak, aby se návštěvníci mohli volně
pohybovat a návštěvu kina si užít. Foyer, restaurace a veškeré další společenské prostory by se
vhodnými úpravami měly stát víceúčelovým
prostorem pro doprovodné služby a aktivity
(malé koncerty, výstavy, prezentace aj.).
Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na
webových
stránkách
města
www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem
Výběrová řízení, veřejné zakázky – písemné nebo
v odkazech Rychle hledám na titulní stránce.
Podmínky pronajímatele je možno konzultovat do
31. července 2012 na následujících místech: oddělení kancelář starosty, tel.: 380 766 314 a Odbor
správy majetku, tel.: 380 766 600, 380 766 604.

www.ckrumlov.cz/obcan

Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov
Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové
řízení na pronájem prodejních nebytových
prostor (dnes cukrárna) o výměře cca 85,7 m²
- jednotky č. 186/0 v domě Urbinská 186
na st. p. č. 433/1 a 433/2 v k. ú. Přísečná Domoradice.
Kritériem výběrového řízení je výše ročního
nabízeného nájmu (s tím, že plátcům DPH
bude k tomuto nájemnému účtována DPH
v zákonem stanovené výši) a účel nájmu,
předmět podnikání.
Písemné nabídky v zalepené obálce označené "Výběrové řízení - nebytový prostor Urbinská 186/0 - nerozlepovat" zasílejte na adresu:
Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy
majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov nebo odevzdejte v podatelně úřadu
nejpozději do 28. června 2012 do 12.00 hodin
(rozhodující je datum doručení nabídky).
Město Český Krumlov oznamuje záměr
prodat formou výběrového řízení nejvyšší
nabídce pozemky v k. ú. Přísečná – Domoradice u Terna. Jedná se o pozemky v celkové
výměře 9 844 m², určené územním plánem
k výstavbě zařízení obchodní sféry – areály
supermarketů a dále areálů, staveb a zařízení
občanské vybavenosti (komerční administrativní budovy aj.).
Pozemkové parcely jsou v k. ú. Přísečná –
Domoradice, obec Český Krumlov 219/61
část o výměře 5 519 m², 219/62 o výměře
3 383 m², 219/73 o výměře 942 m².
Zájemce o koupi pozemků doručí městu
Český Krumlov na adresu Městský úřad,
Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01
Český Krumlov ve lhůtě do 1. října 2012
nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu,
rodné číslo a datum narození zájemce,
v případě právnické osoby platný výpis
z obchodního rejstříku, návrh kupní ceny.
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce
viditelně označené „Prodej pozemků u Terna“.
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat
nejvyšší nabídce formou výběrového řízení
dům, Plešivec č. 74 v Českém Krumlově.
Jedná se o bytový dům (dříve Dům s pečovatelskou službou), na st. p. č. 572 v Českém
Krumlově o výměře 328 m² s výhledem
na historické centrum. V objektu je šest
bytových jednotek 1+1 a dva nebytové prostory. Objekt je nemovitou kulturní památkou
a leží v památkově chráněném území.
Podmínky výběrového řízení:
1) Zájemce složí před podáním nabídky kauci
ve výši 500 000 Kč na účet města Český Krum-

zájemcům vrácena na účet do 15 dnů
od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji,
úspěšnému zájemci bude započtena jako
záloha na kupní cenu.
Povinné náležitosti nabídky: 1) Základní
údaje o kupujícím; 2) Položková kupní cena:
cena za stavební pozemky 21/24 a 21/25
v Kč/m², cena za část p. p. č. 677/4 v Kč/m²,
kupní cena za objekt na st. p. č. 21/24 (vilka),
kupní cena za objekt na st. p. č. 21/25
(dvojgaráž).
Organizace výběrového řízení:
1) Náklady zájemce spojené s účastí ve výběrovém řízení jdou k jeho tíži.
2) Zájemce doručí písemnou nabídku
v zalepené obálce na adresu města Český
Krumlov do 1. října 2012 do 12.00 hodin, levý
Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové dolní roh označí „Vilka kasárna“. Rozhodnutí
řízení na prodej souboru nemovitostí – vilka o výběru nejvýhodnější nabídky proběhne
kasárna Vyšný. Specifikace předmětu koupě: pravděpodobně v září 2012.
jiná stavba bez č. p. na st. p. č. 21/24 (vilka), 3) Kritériem hodnocení nabídek je výše
jiná stavba bez č. p. na st. p. č. 21/25 celkové nabídnuté kupní ceny.
(dvojgaráž), stavební pozemek č. 21/24 4) Vítěz na své náklady zajistí zpracování
o výměře 141 m², stavební pozemek č. 21/25 geometrického plánu k oddělení pozemku
o výměře 48 m², část pozemkové parcely z p. p. č. 677/4 v příslušném počtu vyhotovení.
č. 677/4 o výměře cca 1 935 m² a to včetně Po předložení geometrických plánů bude
příslušenství a se všemi součástmi. Uvedené orgánům města předloženo konečné schválení
nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního prodeje.
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální Pracoviš- 5) Kupní smlouva bude vyhotovena do 60 dnů
tě Český Krumlov v katastru nemovitostí na po konečném rozhodnutí zastupitelstva města.
LV č. 10001 pro katastrální území Vyšný, obec 6) Kupní cena bude uhrazena po podpisu
kupní smlouvy, před podáním návrhu na vklad
Český Krumlov.
Prodávané nemovitosti se nachází v areálu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
bývalých kasáren Vyšný. Objekt na st. p. č.
Informace k uvedeným pronájmům
21/24 byl postaven jako rodinný dům,
armádou byl využíván jako kanceláře a prodejům získáte a případné prohlídky
a ubytovna. Jedná se o dvoupodlažní, částečně objektů lze individuálně domluvit na Odboru
podsklepený objekt, v části sklepních místnos- správy majetku Městského úřadu Český
tí se nachází sauna s klubovnou. Nachází se Krumlov, Kaplická 439, telefon: 380 766 604,
zde dva byty 3+1. Objekt je napojen na 380 766 600, 380 766 605.
veřejnou kanalizaci a vodovod. Napojení na
Tajemník Městského úřadu vyhlásil výběroplyn (plynový kotel se nachází ve sklepě)
a napojení na elektrické energie je nutné vé řízení na obsazení pracovní pozice
provést. Stavba je dlouhodobě neužívaná. pořizovatel územně analytických podkladů.
Parcela č. 677/4 je zatížena vedením plyno- Přihlášky je možné zasílat do 15. července
vodního potrubí, na parcelu je samostatný 2012 na adresu Městský úřad Český Krumlov,
personální oddělení, Kaplická 439, 381 01
sjezd z místní komunikace.
Pro katastrální území Vyšný je zpracován Český Krumlov. Podrobnosti výběrového řízení
regulační plán s možností vybudovat na prodáva- jsou k dispozici na webových stránkách nebo
ném pozemku třípodlažní bytový dům (o půdory- na personálním oddělení, tel. 380 766 103.
su cca 14 x 35 m). Stávající stavby na pozemcích
Město Český Krumlov si vyhrazuje právo
p. č. 21/24 a 21/25 jsou navrženy k demolici.
Základní podmínky prodeje: složení kauce odmítnout předložené nabídky a výběrová
před podáním nabídky na účet města Český řízení zrušit. Více informací na webových
Krumlov č. 6015-221241/0100 pod variabil- stránkách města www.ckrumlov.cz/obcan
ním symbolem IČ zájemce/datum narození pod odkazem Výběrová řízení, veřejné
ve výši 300 000 Kč. Kauce bude neúspěšným zakázky.
lov č. 6015-221241/0100 pod variabilním
symbolem IČ zájemce/datum narození. Kauce
bude neúspěšným zájemcům vrácena na účet
do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města
o prodeji, úspěšnému zájemci bude započtena
jako záloha na kupní cenu.
2) Zájemce o koupi nemovitosti doručí městu
Český Krumlov na doručovací adresu Městský
úřad, Odbor správy majetku, Kaplická 439,
381 01 Český Krumlov ve lhůtě do 1. října
2012 nabídku, která bude obsahovat: jméno,
adresu, rodné číslo a datum narození zájemce,
v případě právnické osoby platný výpis
z obchodního rejstříku, návrh kupní ceny.
Nabídka musí být doručena v zalepené obálce
viditelně označené „Prodej domu Plešivec č. p. 74“.
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Projekty podpořené z dotačních programů
města Český Krumlov III
Radní a zastupitelé města Český Krumlov v květnu schválili poskytnutí neinvestičních příspěvků z Programu podpory sociálních a souvisejících
služeb ve výši 98 389 Kč. V předchozích měsících bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory zahraniční spolupráce
35 000 Kč, Programu podpory sociálních a souvisejících služeb 1 100 000 Kč, Programu podpory environmentální výchovy (opatření 1 a 2)
200 000 Kč, Programu podpory kultury (1. výzva) 1 460 000 Kč, Programu podpory volnočasových aktivit (opatření 1) 220 000 Kč a Programu
podpory sportu (opatření 1 a 2) 3 996 585 Kč. Celkem bylo ze všech dotačních programů města Český Krumlov rozděleno 7 109 974 Kč.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Sociální služby centra Arpida v roce 2012
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Terénní sociální služba Viktorie
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Bouda v roce 2012
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje - pracoviště Český Krumlov, občanské sdružení, úhrada nájmu nebytových
prostor v objektu Nemocniční č. p. 586, Český Krumlov za rok 2012
Czech One Prague, s.r.o. - Dům pro seniory Wágnerka, Udržení a zkvalitnění služby Domu pro seniory Wágnerka
Český červený kříž, Oblastní spolek Český Krumlov, částečná úhrada nájemného za rok 2012 - na nájem nebytových prostor
– v objektu Vyšný 48 a v objektu Nemocniční č. p. 586, Český Krumlov za rok 2012
Domov důchodců Horní Planá, Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá
Domov důchodců Horní Planá, Podpora vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
v Domově důchodců Horní Planá
Domov pro seniory Kaplice, Udržení a zkvalitnění služby DpS
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Odlehčovací služba
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Aktivizace seniorů
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Akademie 3. věku
FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov, Rozvoj kompetencí, aktivizace a podpora lidí s duševním
onemocněním
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Hospicová péče pro občany města Český Krumlov v roce 2012
ICOS Český Krumlov, o.s., Bezplatná právní poradna pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v roce 2012
ICOS Český Krumlov, o.s., Osobní asistence ve městě Český Krumlov pro osoby se zdravotním postižením
nad 18 let věku a seniory
ICOS Český Krumlov, o.s., Dobrovolnické centrum Český Krumlov – udržení a rozvoj dobrovolnických programů
pro seniory, děti a mládež a další cíl. skupiny
ICOS Český Krumlov, o.s., Podpora a rozvoj Rodinného centra Krumlík
ICOS Český Krumlov, o.s., Zvyšování kompetencí pracovníků v sociálních a souvisejících službách prostřednictvím
vzdělávacích akcí v roce 2012
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s., Terénní programy KoCeRo
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s., Podpora Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KoCeRo
Nemocnice Český Krumlov, a.s., Sociální lůžka v Nemocnici Český Krumlov
Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi
Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích, Mateřský klub Sluníčko
Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích, Dětské nízkoprahové kluby a letní dětský tábor
Sdružení Spirála, o.s., Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace
STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s., Střep 2012 Český Krumlov
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Oblastní odbočka Český Krumlov, úhrada
nákladů spojených s činností a provozem organizace na rok 2012
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice, o.s., Dostupnost služeb
pro obce III. Jihočeského kraje (Český Krumlov)

30 298 Kč
61 916 Kč
37 427 Kč
60 650 Kč
19 789 Kč
40 000 Kč
70 000 Kč
50 235 Kč
5 204 Kč
54 034 Kč
15 668 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč
68 848 Kč
48 729 Kč
66 528 Kč
59 210 Kč
56 884 Kč
56 811 Kč
27 079 Kč
62 242 Kč
48 228 Kč
54 888 Kč
63 188 Kč
7 528 Kč
11 202 Kč
51 104 Kč
25 422 Kč
8 600 Kč
15 677 Kč

O přidělených dotacích z ostatních Programů podpory města Český Krumlov se dočtete také v předchozích číslech Novin nebo na webových
stránkách www.ckrumlov.cz/dotace.
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Pozvánka na Slavnosti pětilisté růže®
Pokračování ze strany 1.
Slavnosti pětilisté růže zahájí bubenická
jednota Wild Sticks v pátek 22. června
ve 14.00 na náměstí Svornosti. Po celém městě
se následně rozezní středověká hudba, svá
představení rozehrají divadelní soubory,
kejklíři i šermířské skupiny a zatančí nejen
místní soubor Fioretto. Na náměstí Svornosti
otevře opět hospoda „U Petrova voka“, kde
nachystá rychtář se svou kompanií velkolepý
program. Páteční program vyvrcholí ohňovým
průvodem s přibližně 400 účastníky a koncertem oblíbené kapely Papouškovo sirotci.
V sobotu 23. června pokračuje program
slavností již od 10.00 na náměstí Svornosti,
I. zámeckém nádvoří, v Pivovarské zahradě,
Široké ulici a dalších zákoutích města. Přibližně sedm stovek šlechticů, měšťanů, hudebníků, kejklířů, rytířů na koních, řemeslníků

a dalších v čele s Rožmberky projde městem
v historickém kostýmovaném průvodu
v 15.00. Trasa průvodu bude zakončena
v zahradách pivovaru, kde se následně odehraje partie „živých šachů“ s podtitulem „Královská hra“. Na šachovnici 12 x 12 metrů se o své
dominium utkají Rožmberkové s pasovskými.
Na velké šachovnici se od 22.00 odehraje také
premiérové představení pod názvem „Bratříčku, neopouštěj nás!“, inspirované příběhem
nuceného odloučení Viléma z Rožmberka
a Petra Voka. Představení doplní ohňová
a tanečně kejklířská show. Program zakončí
výše zmíněný ohňostroj.
Tradiční historický jarmark přivítá návštěvníky na I. zámeckém nádvoří. Gastronomické
speciality budou k ochutnání na trhu
na náměstí Svornosti.

LETNÍ KULTURNÍ PŘÍLOHA

29. 6. PÁTEK 20.00 hodin
30. 6. SOBOTA 20.00 hodin
Prostory zámku

BAROKNÍ NOC
NA ZÁMKU ČESKÝ
KRUMLOV®

Jiří Stivín, Histriones Pragensis,
CK Brass Quintet, Ritornello,
Chorea Historica, a další. Opera
v provedení souboru Musica Florea,
Marek Štryncl umělecký vedoucí
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
– TERPSICHORA
1. 7. NEDĚLE 16.00 hodin
– kostel Božího těla
VARHANNÍ KONCERT
DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ
– varhany
MIROSLAV KEJMAR – trubka
BACH , PIAZZOLLA , MICHAEL
VIVALDI , WALTHER , DUBOIS

, ALBINONI ,

1. 7. NEDĚLE 19.30 hodin
– Maškarní sál
GUARNERITRIO
ČENĚK PAVLÍK housle
MAREK JERIE violoncello
IVAN KLÁNSKÝ klavír
SMETANA

26. Festival komorní
hudby Český Krumlov
29. 6.–7. 7. 2012
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, DVOŘÁK , SUK

3. 7. ÚTERÝ 19.30 hodin
– Terasa hotelu Růže
JAZZOVÝ KONCERT
BRASS BAND PRAGUE
JOSEF „BAŽÍK“ PAVELKA
4. 7. STŘEDA 19.30 hodin
– Maškarní sál

HOUSLOVÝ RECITÁL
PAVEL ERET – housle
SUZANNA HLINKA – klavír

B . L . BENDA , ČART , MOZART
PAGANINI , ČAJKOVSKIJ

, DVOŘÁK ,

5. 7. ČTVRTEK 19.30 hodin
– Maškarní sál
ISANG YUN TRIO
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
VILÉM VEVERKA – hoboj
PETR NOUZOVSKÝ – violoncello
BACH , DEBUSSY

, YUN , IBERT , EBEN , KOPELENT

6. 7. PÁTEK 19.30 hodin
– Maškarní sál
KLAVÍRNÍ RECITÁL

IRMA KLIAUZAITÉ – klavír

MOZART

, DEBUSSY , CHOPIN

6. 7. PÁTEK 21.30 hodin
– Jezuitský sál hotelu Růže
NOKTURNO
SMYČCOVÝ ORCHESTR ČESKÝ
KRUMLOV
ELGAR , DVOŘÁK
SCHUMANN

, SIBELIUS , RESPIGHI ,

7. 7. SOBOTA 19.30 hodin
– Maškarní sál
CHVÁLA HOUSLÍ
GABRIELA DEMETEROVÁ – housle
JOSEF ŠPAČEK – housle
JAN MRÁČEK – housle
KAREL UNTERMÜLLER – viola
JIHOČESKÁ KOMORNÍ
FILHARMONIE
JAN TALICH – dirigent
KONCERT K POCTĚ MISTRA
JOSEFA SUKA

www.ckrumlov.cz/obcan

Prostředky z Operačního programu

- Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) pomohly i v Českém Krumlově
Text Karel Lukáč, pověřen vedením organizačních složek Domu na půl cesty a Domova pro matky s dětmi, upraveno
Do poloviny roku 2007 byl provoz Domu na
půl cesty a Domova pro matky s dětmi financován městem Český Krumlov a dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.
Od poloviny července 2009 do konce června
2012 bylo poskytování těchto sociálních služeb
podpořeno prostřednictvím Jihočeského kraje
prostředky z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Jedním ze specifických cílů tohoto programu je
i posílení integrace osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených.

Získané finanční prostředky z OPLZZ byly
použity na provoz a vybavení obou zařízení,
a tak se v uplynulých třech letech navýšila
kapacita a velmi významně se zlepšilo prostředí, ve kterém klienti žijí. V Domě na půl cesty
byly zakoupeny nové postele, jednotlivé byty
byly vybaveny lednicemi a vařiči, ve všech
bytech jsou nové podlahy apod. Od založení
domu na půl cesty v říjnu 2001 prošlo tímto
zařízením 58 mladých lidí, z toho 47 chlapců
a 11 dívek. Klienti jsou převážně z dětských

domovů a nápravně výchovných zařízení.
V domově pro matky s dětmi byl opraven
a zařízen neobyvatelný byt. Nově byla vybavena klubovna, do všech bytů byly zakoupeny
nové kuchyňské linky, akumulační kamna,
žaluzie a postele. Bylo také renovováno
schodiště a provedeny velké úpravy zahrady,
kde mají matky možnost hrát si s dětmi apod.
Dům pro matky s dětmi disponuje 5 byty a za
dobu trvání provozu (od 1. ledna 2004) zde
bylo ubytováno 37 matek a 71 dětí.

Uzávěrka kulturních grantů
Ukončení příjmu žádostí do druhé výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov (I. – IV. opatření) je 29. června 2012 ve 12 hodin. Více
informací najdete na www.ckrumlov.cz/dotace.

Výpadek centrálního registru vozidel
Od 1. července 2012 by měl být spuštěn nový Centrální registr vozidel. S ohledem na provedení činností souvisejících s jeho spuštěním je
předběžně stanoven termín pro poslední vkládání dat na den 27. června 2012. Nový systém by měl být plně v provozu dne 9. července 2012.
Současný registr vozidel by měl být proto v období od 28. června do 8. července 2012 pro provádění veškerých administrativních úkonů uzavřen.
Termíny jsou Ministerstvem dopravy České republiky stanoveny prozatím orientačně, veškeré změny budou aktualizovány na oficiálních internetových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan. Městský úřad Český Krumlov se omlouvá za výpadek, nicméně nemůže délku přechodu
ze současného registru vozidel na nový žádným způsobem ovlivnit. Provoz registru řidičských průkazů v daném období omezen nebude.

Ceremoniál Ceny města
Slavnostní předání Cen města Český Krumlov za rok 2011 se uskuteční v úterý 26. června 2012 od 18 hodin na nádvoří Hotelu Růže v Českém
Krumlově. Ocenění získají dvě ženy, Inge Švandová-Koutecká za celoživotní přínos v oblasti kultury a Marie Dragounová za mnohaletou
odpovědnou péči o chronicky nemocné. Veřejnost je srdečně zvána. Více informací na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

Nová zastupitelka města

Dagmar Bohdalová složila na květnovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov slib zastupitelky. Mandát získala za klub KSČM
po rezignaci Štefana Smolena.

Výzva

Text Ingrid Pechová

Stále více občanů se díky zhoršující ekonomické situaci dostává do svízelné sociální
situace. Český červený kříž ve spolupráci
s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Český Krumlov zprostředkovává předání věcných darů sociálně potřebným.

Protože žádosti o tento druh pomoci značně
převyšují možnosti města, obracíme se na
občany Českého Krumlova, kteří
chtějí
darovat pro ně již nepotřebné, ale funkční
vybavení domácnosti - např. sporák, lednice,
pračka, základní nábytek (postele, stoly, židle,

šatní skříně), ale i dětská postýlka či výbavička
pro novorozence, aby se ozvali na telefonní
číslo 380 766 408 nebo 380 766 400.
Za případné dary, které budou bezplatně
předány sociálně potřebným, předem děkujeme.
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UNESCO pro mladou generaci
1)

Soutěž "UNES-CO VÍŠ a ZNÁŠ" vyvrcholila v Paříži

Reportáž žáků 8. A Základní školy Za Nádražím ze studijní cesty do Paříže (16. – 20. dubna 2012)
Text Tereza Žahourová, Matěj Šolc, doplnila Eva Zálohová

Naše delegace nejprve navštívila sídlo
mezinárodní organizace UNESCO a podrobně si prohlédla celou budovu s jejími prostorami, různými sály a výtvarnými díly od nejznámějších umělců 20. století. Budova je relativně
nová, tři její křídla dávají dohromady tvar
písmene Y. Zaujal nás proslov asijské průvodkyně, se kterou jsme prošli celý areál
UNESCO. Začali jsme u zmenšeného modelu
téhož sídla, ve kterém jsme se nacházeli. Vyšli
jsme ven a prošli japonskou zahradou. Byla
krásná, protože v ní kvetly japonské třešně,
zvané sakury. Pokračovali jsme v obřím
hlavním sále a měli jsme jedinečnou
příležitost si celý sál projít. Většina z nás se
vyfotila před obrazem Pabla Picassa, ale skoro
nikomu se jeho výtvor nelíbil. Dále jsme přešli
do jednacího sálu, kde na nás čekala představitelka České republiky při UNESCO Její
Excelence Halka Kaiserová a další dva vysoce
postavení představitelé této mezinárodní
organizace z Pákistánu a Arménie. Přibližně
dvě hodiny jsme s nimi konzultovali. Nejprve
mluvili oni o činnosti a velkých úkolech
organizace UNESCO. Velmi pěkně hovořili
o České republice jako o jedné ze zakladatelek
tohoto
mezinárodního
společenství
a o programech, kterých se Česká republika
účastní. Kromě ochrany přírodního a kulturního bohatství se UNESCO soustřeďuje i na
šíření vzdělání, ochranu lidských práv a vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými částmi
světa. Její spolupracovníci se zabývají využitím
moderních technologií pro pomoc lidem

2)

Zájezd organizovaný městem Český Krumlov pod vedením místostarostky Jitky
Zikmundové poskytl dětem velké zážitky
a určitě je podnítil k pilnému studiu jazyků,
k touze uplatnit se v životě, poznávat a vážit si
kulturního bohatství, třeba právě našeho
města. Zkušení řidiči a skvělá průvodkyně byli
součástí zájezdu, který neměl chybu. A cíl naší
cesty – poznat zblízka centrum organizace
UNESCO, vidět, slyšet a poučit se o fungování světového kulturního města, tento cíl se
naplnil měrou vrchovatou.
Více informací k soutěži a studijní cestě
najdete na oficiálních webových stránkách
města
Český
Krumlov
www.ckrumlov.cz/unesco20.
Partneři a podpora projektu: Ministerstvo
kultury České republiky; Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České republiky
při UNESCO; České dědictví UNESCO;
Národní památkový ústav České Budějovice;
Městská knihovna v Českém Krumlově;
Regionální muzeum v Českém Krumlově;
Museum Fotoateliér Seidel; Státní hrad
a zámek Český Krumlov; Sdružení průvodců
Český Krumlov, o. s.; Mgr. Martin Jakab;
Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo Český
Krumlov, o.p.s.; Českokrumlovský rozvojový
fond, spol. s r.o.; Rotary club Český Krumlov
Sponzoři: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism; Zambelli - technik, spol. s r.o.;
Schwan Cosmetics CR, s.r.o.; K + B Expert,
s.r.o.; Kaufland Česká republika v.o.s.

Soutěžní přehlídka umělecké tvorby dětí a mládeže „ŽIVOT V PAMÁTKÁCH“

Text Vlastimil Kopeček

Město Český Krumlov, ve spolupráci
s CPDM Český Krumlov vyhlásilo projekt
„UNESCO pro mladou generaci“ k 20. výročí
zápisu Českého Krumlova na Seznam
světového dědictví UNESCO. Druhou částí
projektu je otevřená soutěžní přehlídka
umělecké tvorby dětí a mládeže „ŽIVOT
V PAMÁTKÁCH“. Jejím cílem je připomenout si současný život v památkách a s památkami, vnímat a poznávat jejich historický
a kulturní odkaz.
Přehlídka je určena pro děti a mládež
ve věkových skupinách: 1/ 10 – 15 let 2/ 16 –
18 let 3/ 19 – 26 let.

Soutěžní kategorie:

a) dvojrozměrná výtvarná díla (malba, grafika,
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na celé planetě. Například v současné době
mezinárodní
společenství
spolupracuje
při zmírňování následků katastrofy v japonské
Fukušimě a podporuje tamější děti. Měli jsme
předem připravené otázky a oni na ně odpovídali. Mluvili jsme francouzsky, anglicky, ale
většina se ptala česky a paní Halka Kaiserová
překládala do angličtiny. Celý průběh byl
pro všechny velkým zážitkem a důležitou
zkušeností do života. Představitelé UNESCO
byli po skončení jednání opravdu potěšeni
drobnými obrázky a fotografiemi Českého
Krumlova od dětí. Po vyčerpávajícím, ale
přínosném rozhovoru jsme dostali v sídle
UNESCO vydatnou a dobrou svačinu. Všichni se dosyta najedli, společně jsme prošli celý
areál zpět, rozloučili jsme se a opustili budovu
směrem k našemu velvyslanectví. Pokud
někteří žáci v delegaci přemýšlejí o práci
diplomata, měli
výbornou
příležitost
na dotazy v krásné budově Velvyslanectví
České republiky ve Francii. Hovořil s námi
tajemník velvyslanectví Michal Dvořák, který
upozornil především na jazykové a vědomostní požadavky pro zájemce o toto povolání.
Další pobyt v Paříži se zaměřil na památky
zapsané v seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Zběžně jsme prozkoumali dopravní systém Paříže a zaměřili se na informační
systém v některých památkách UNESCO. Cíl
byl jasný - seznámit se, získat údaje o systému,
poučit se a inspirovat se i pro Krumlov, město
slavící dvacáté výročí zapsání do seznamu
kulturního dědictví UNESCO.

koláž…): maximální počet děl od jednoho
autora (skupiny autorů) 2 kusy
b) černobílá či barevná fotografie/fotoseriál:
minimální rozměr A4, maximální počet
samostatných fotografií od jednoho autora
(skupiny autorů) 5 kusů, maximální počet
fotoseriálů od jednoho autora (skupiny
autorů) 2 kusy (max. 5 fotek v rámci seriálu)
- dodání ve formátu JPEG na CD a ve fyzické
podobě (poštou, osobně)
c) film/video (freestyle, dokument, umělecký
dokument): maximální délka 5 minut,
maximální počet děl od jednoho autora
(skupiny autorů) 1 film
- dodání ve formátu AVI nebo MPEG na
DVD

Datum uzavírky příjmu soutěžních děl je
10. září 2012.
Adresa pro dodání prací (osobně nebo poštou):
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.,
Špičák 114, 381 01 Český Krumlov.
Více informací získáte na www.cpdm.cz
nebo na telefonu 380 712 427.
Věcnými cenami budou odměněna vždy
první tři místa v každé věkové skupině
a soutěžní kategorii. Slavnostní vyhodnocení
a vernisáž výstav zaslaných děl se uskuteční
v Českém Krumlově na konci října 2012
a potrvá do počátku prosince.

www.ckrumlov.cz/unesco20

www.ckrumlov.cz/noviny

Třídíme odpad – 5. díl – Zpracování PET láhví
Text Vlasta Horáková

Milí čtenáři, PET láhve se velmi často
považují za symbol konzumu. Jedná se však
o materiál, který je plně recyklovatelný
a v našich krajích je nejvíce recyklovaným
plastem. PET láhve se spolu s ostatními plasty
ukládají do žlutých kontejnerů, které jsou
rozmístěné po městě.

vání (recyklaci). Na recyklační lince se PET
láhve namelou na malé kousky, tzv. flakes, které
se vyperou ve vodní lázni. Při praní se odstraňují víčka, etikety, zbytky lepidel, kterými jsou
etikety přilepené, a také zbytky nápojů. Takto
vyprané kousky jsou základní surovinou pro
recyklaci. Ze získané suroviny vznikají technologickou úpravou např. textilní vlákna.
Z vláken se vyrábějí netkané textilie, zátěžové
koberce, koberce do automobilů apod.

Zpracování PET láhví předchází jejich
třídění na dotřiďovací lince, kde jsou PET
láhve tříděny podle barev a lisují se do balíků
(pro zvídavé ekology dodáváme, že víčka
Dalším možným způsobem recyklace je, že
i etikety mohou na láhvích zůstat). Takto se z PET láhví vyrobí nové láhve. Recyklát je
připravené PET láhve jsou předány ke zpraco- použit na výrobu jádra láhve a povrch se

potáhne novým nepoužitým materiálem. Tím
se dosáhne stoprocentní nezávadnosti láhve,
výroba takovýchto láhví je navíc levnější než
výroba z primární suroviny.
Velká část vytříděných PET láhví se také
vyváží do zahraničí. PET láhve se obchodují
na světové burze a jejich největším odběratelem je Čína. PET láhve se odvážejí do Číny
v lodních kontejnerech, ve kterých se do
Evropy dováží např. textil. V Číně se z PET
láhví vyrábějí zejména textilní vlákna.
Nezapomeňte - třídění odpadů dává starým
věcem nový život.
… Pokračování příště.

Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie
Text Vendula Roučová
Aktuální informace k přerušení dodávek elektrické energie na území města Český Krumlov najdete na webových stránkách města
www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem UPOZORNĚNÍ. Společnost E.ON Česká republika, s. r. o., je nucena přerušit dodávky elektrické
energie z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce apod. Použití vlastního
náhradního zdroje je možné jen po předchozím projednání na E.ON Česká republika, s. r. o.

Změna dopravy na okružní lince v Českém Krumlově
Text Jiří Kubovský
Od 10. června 2012 došlo ke změně v dopravě na okružní lince 330150 v Českém Krumlově. Linka začíná a končí na sídlišti Plešivec.
Od měsíce května letošního roku je okružní linka navíc obsluhována nízkopodlažními městskými autobusy IRISBUS CITELIS s pohonem
na stlačený zemní plyn, vybavenými plošinou pro vozíčkáře.
Změny na okružní lince 330150 se promítnou také do časů odjezdů a trasy autobusu na hřbitov a zpět. Autobus na hřbitov bude nově začínat
a končit na zastávce sídliště Plešivec a bude v obou směrech navazovat na okružní linku 330150. Odjezd autobusu na hřbitov bude každou neděli
ze sídliště Plešivec ve 13.30 hodin, dále z Tavírny ve 13.33 hodin, z Horní Brány ve 13.35 hodin a z autobusového nádraží ve13.40 hodin. Odjezd
autobusu zpět od hřbitova bude v 15.15 hodin po stejných zastávkách.
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