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Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti je opět otevřena

Text Jiří Kubovský Foto Libuše Sittová

Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti
je po 16 týdnech rekonstrukce opět

hodin se na místě stavby sešli představitelé města, dodavatelské firmy a stavebního dozoru, aby oficiálně uvedli lávku
do režimu předčasného užívání stavby.
Rekonstrukce pokračuje dle stanoveného harmonogramu.
Kolaudace lávky je naplánována

mohou probíhat na lávce drobné
dokončovací práce, čímž by případně
mohlo dojít ke krátkodobému omezení
pohybu chodců.
Rekonstrukce lávky přes Vltavu
u mostu Na Plášti byla zahájena ve středu
Krumlov (investor rekonstrukce) získalo
souhlasné stanovisko ROP NUTS II

Jihozápad
(poskytovatel
dotace)
k navržené změně technického řešení
organizace výstavby rekonstrukce lávky
přes Vltavu a ve vypsaném výběrovém
a pracovní plošiny vybralo zhotovitele.
Toto nové technické řešení umožnilo
25 týdnů na 16 týdnů.
Pokračování článku na straně 2.
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Lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti je opět otevřena

Pokračování ze strany 1.

Rekonstrukce lávky přes Vltavu probíhala ve
třech fázích. Nejprve byl připraven pracovní
prostor pro práci na lávce a byla zbudována
montážní a pracovní plošina (se založením
v korytu řeky), poté došlo k odstranění původní lávky a následně byla osazena lávka nová.
Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven po
zvážení rizik, která by realizaci stavby mohla
provázet. V případě pozdějšího zahájení
hrozila obtížnější koordinace prací s probíhající rekonstrukcí jezu Jelení lávka a zahájenými
pracemi na projektu tzv. Horských zahrad
v podzámčí Státního hradu a zámku Český
Krumlov. Pozdější zahájení stavby nebylo
možné také z důvodu schváleného konečného
termínu dokončení celého projektu, na který
je vázáno čerpání dotace.
Investorem rekonstrukce lávky je město
Český Krumlov, dodavatelem je společnost
SDS EXMOST spol. s r.o.
Na rekonstrukci lávky přes Vltavu u mostu
Na Plášti navážou práce na lávce přes náhon
u mlýna v Široké ulici. Předpokládaný termín
je stanoven na pondělí 3. září 2012.

Práce potrvají ještě přibližně 9 týdnů, a to dle
následujícího harmonogramu:
1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
4. až 6. týden - odbourání betonových bloků
v patě opěr, údržba inženýrských sítí, osazení
ložisek a ocelové konstrukce;
7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce,
úprava předpolí, dokončovací práce vč. předání stavby.
Přesný termín pokračování rekonstrukce vč.
termínu odstranění provizorní lávky bude
veřejnosti v předstihu potvrzen. Náhradní
trasa po uzavření lávky povede ulicemi
Dlouhá, Radniční, kolem hotelu Dvořák přes
lávku pro pěší do ulice Na Ostrově a naopak.
Rekonstrukce lávky v Široké ulici byla
zahájena v prosinci roku 2011. Vzhledem
k tomu, že přístup do této části města byl
rekonstrukcí lávky přes Vltavu omezen, práce
na lávce v Široké ulici byly pozastaveny.
V současné době je v místě nové lávky osazeno
provizorní přemostění, jež umožňuje přístup
na Ostrov z ulice Široká.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak,
aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší
a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.
Aktuální informace o průběhu rekonstrukce
lávek u mlýna v Široké ulici a u mostu
Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/lavky.
Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna
v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu
Na Plášti získalo město Český Krumlov
finanční prostředky ve výši 85 % celkových
uznatelných nákladů, a to na základě podané
žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální
rozvoj (ERDF).
Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci
spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov
je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Protipovodňová opatření na řece Vltavě - město rozhodne
o dalších krocích
Text Libuše Sittová

Starosta města Český Krumlov Dalibor
Carda obdržel na konci května 2012
od občanů města tzv. Petici proti dalším
protipovodňovým úpravám v rámci 4. etapy
protipovodňových úprav na řece Vltavě instalace mobilních protipovodňových zábran.
Ačkoliv zaslaný dokument neobsahoval
všechny zákonné náležitosti petice, město
Český Krumlov přesto s tímto dokumentem
nakládá jako s peticí a věnuje připomínkám
občanů k protipovodňovým úpravám
maximální pozornost.
Starosta města Český Krumlov bezprostředně po obdržení petice jednal se zástupci státního podniku Povodí Vltavy a projektantům
protipovodňových úprav předal připomínky
uvedené v petici a doplňující odborné dotazy
města Český Krumlov k dané problematice.
Na jednání Rady města Český Krumlov
v pondělí 2. července 2012 sestavili radní
jednotlivé kroky, které bude nutné učinit pro
rozhodnutí zastupitelstva města ve věci
dalšího postupu, tzn.:
- vypracovat zprávu o celkovém schváleném
projektu protipovodňových opatření, významu
a cílech a zejména pak o dvou závěrečných
opatřeních, tj. etapyách č. 4 a 5.
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- Požádat investora o detailnější informaci
týkající se opatření č. 4.
- Požádat projektanta o specifikaci budoucí
role města v péči o protipovodňové zábrany a
stanovit odborný odhad veškerých výdajů
města spojených s realizací daných zábran
včetně jejich každoroční údržby.
- Požádat investora o písemné stanovisko, jaké
důsledky a rizika by s sebou přineslo případné
nerealizování opatření č. 4.
- Požádat investora o seznam objektů, které
budou v případě nerealizování opatření
č. 4 zasaženy povodňovou vlnou Q100.
- Zaslat majitelům objektů významněji
postižených povodněmi v srpnu 2002 základní
informaci týkající se opatření č. 4 a požádat je
o vyjádření k realizaci či nerealizaci daného
opatření.
- Zpracovat rámcový návrh komplexní správy
systému protipovodňových zábran s propočtem pořizovacích a provozních nákladů.
Na jednání se zástupci petičního výboru se
starosta města dohodl na společném postupu
v celé záležitosti.
V srpnu by město Český Krumlov mělo od
projektantů obdržet stanoviska k jednotlivým
bodům petice a shromáždit a připravit veškeré

relevantní informace a zprávy. Podklady
budou následně předloženy Radě a Zastupitelstvu města Český Krumlov k projednání
a rozhodnutí o dalším postupu ve věci
protipovodňových opatření na řece Vltavě
v Českém Krumlově.
Práce na protipovodňových opatřeních na
řece Vltavě začaly v dubnu 2009. Investorem
je státní podnik Povodí Vltavy a realizátorem
akciová společnost ZVÁNOVEC. Celkové
náklady na tyto úpravy se pohybují kolem 70
miliónů Kč. Protipovodňová opatření zahrnují
pět etap:
- etapa č. 1 – prohrábka koryta řeky Vltavy a
zpevnění svahů (realizovánao v roce 2009 a 2010).
- etapa č. 2 – přestavba pevného jezu u Jelení
lávky (zahájena v roce 2012).
- etapa č. 3 – rozšíření koryta, odtěžení náspů
a náplavů (realizováno v roce 2009 a 2010).
- etapa č. 4 – mobilní zábrany, zvýšení nábřežních zdí, individuální úpravy na stávajících
objektech.
- etapa č. 5 – úprava inženýrských sítí –
instalace zpětných klapek v kanalizaci.
Více informací o této problematice a aktuálním stavu protipovodňových opatření najdete
na www.ckrumlov.cz/vltava.

www.ckrumlov.cz/obcan

Třetí etapa oprav střechy objektu Základní školy T. G. Masaryka byla zahájena
Text Štěpánka Kučerová

Dne 19. července 2012 byly zahájeny stavební práce na opravě střechy základní školy
T. G. Masaryka v Českém Krumlově. Jedná se
již o III. etapu opravy střechy tohoto objektu.
Práce provádí firma PRADAST spol. s r.o.
a budou probíhat až do začátku měsíce září
2012. Na realizaci projektu získalo město
Český Krumlov finanční prostředky ve výši
800 tisíc Kč z programu Ministerstva kultury

ČR Podpora obnovy nemovitých kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Celkové výdaje na stavební práce
jsou odhadovány na necelých 980 tisíc Kč.
Stavební práce budou probíhat nad střední
částí objektu a zahrnují kompletní výměnu
střešní krytiny včetně pozinkovaných klempířských prvků a opravy komínových těles
a krovu. Práce jsou udržovacího charakteru

a bezesporu přispějí k uchování kulturně-historických hodnot objektu. Více informací
naleznete na oficiálních internetových
stránkách www.ckrumlov.cz.

Lávka přes Vltavu u pivovaru a pravobřežní část Jelení zahrady brzy doznají velkých změn
Text Štěpánka Kučerová

Město Český Krumlov získalo příslib finančních prostředků z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad na realizaci
projektu "Vytvoření nových přístupových tras
k areálu klášterů v ČK s možností využití
volnočasových aktivit". V rámci tohoto projektu dojde k rekonstrukci cesty pro pěší vedoucí
od ulice Objížďková k lávce přes Vltavu
u pivovaru, rekonstrukci lávky samotné
a k vytvoření vycházkového okruhu s doplňkovými volnočasovými aktivitami v části Jelení
zahrady přiléhající ke Státnímu hradu a zámku
Český Krumlov. Součástí stavebních prací

bude i rekonstrukce lávky přes Vltavu
u pivovaru.
Vzhledem k získání nižší dotace byl původní
rozsah projektu značně omezen. Město tak
není v rámci svého rozpočtu schopno zajistit
realizaci všech původně navržených stavebních prací. Do projektu proto byly zahrnuty
pouze takové aktivity, které zajistí dodržení
podmínek
poskytovatele
dotace
a zároveň respektování priorit města. Projektovou dokumentaci k tomuto záměru zpracoval ateliér 4DS, spol. s r.o. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele staveb-

bude i rekonstrukce lávky přes Vltavu u je
plánováno na měsíc srpen, případně září
tohoto roku. Práce mají být dokončeny
nejpozději do poloviny příštího roku. Více
informací naleznete na oficiálních internetových stránkách www.ckrumlov.cz.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02543

Opravy mateřských a základních škol v Českém Krumlově během letních prázdnin 2012
Text55 #/ĕ5#..)0á5

Během letošních letních prázdnin zrealizovalo
město Český Krumlov ve svých mateřských a základních školách řadu oprav. Jednalo se o tyto opravy:
R5 .Ē-%á5ĕ%)&58585 -,3%575 85.*50ġ'õ(35
oken - bylo vyměněno celkem čtrnáct špaletových
oken za okna dřevěná EURO v členění a barvě
jako okna stávající – náklady ve výši 216 tisíc Kč
včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu města.
R5 .Ē-%á5 ĕ%)&5 &ĕ#05 ë85 hmo5 @5 85 .*5
výměny oken - bylo vyměněno celkem dvacet
jedna dřevěných oken panelákového typu
v novodobé přístavbě za okna dřevěná EURO
v barvě a členění jako okna v původní vile –

náklady ve výši 526 tisíc Kč včetně DPH byly vyměněna poslední část dřevěných oken
směrem k řece Vltavě v členění a barvě jako
hrazeny z rozpočtu města
R5 .Ē-%á5ĕ%)&5&ĕ#05ë85hmo5753&5*,)0- okna již vyměněná v předchozích etapách –
dena oprava a rekonstrukce III. nadzemního náklady ve výši 394 tisíc Kč včetně DPH byly
podlaží na třídu pro dvacet pět dětí. Byly pokryty z Krajského grantu Zvýšené náklady
provedeny úpravy dispozice, zejména rozšíření památkově chráněných staveb
sociálního zázemí včetně osazení potřebného R5á%&(ù5ĕ%)&58585 -,3%5@53&5*,)0počtu zařizovacích předmětů pro uvedený dena rekonstrukce třetí části střechy a byla
počet dětí, udržovací práce spočívající ve vyměněna střešní krytina a klempířské výrobky
výměně podlah, obkladů, rekonstrukci osvětle- @5(á%&35050ġĕ#5omo5.#-ù5 ë50ë.(õ553&35
ní a v nové výmalbě – náklady ve výši 600 tisíc Kč pokryty z dotace Ministerstva kultury České
republiky Podpora obnovy kulturních památek
včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu města.
R5á%&(ù5ĕ%)&5 #(%á5̓7505 85.*õ53&55555prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Plánované investiční akce města Český Krumlov v letošním roce

Text55 #/ĕ5#..)0á5

Město Český Krumlov připravuje v tomto
roce investiční akce v ulicích Na Spojce,
Stříbrná, Slunečná a Masná. Stavební akce
budou zahrnovat rekonstrukce místních
komunikací a výměnu vodovodních a kanalizačních řadů. Celkem bude vyměněno zhruba
630 m vodovodních a 490 m kanalizačních
řadů. V ulici Na Spojce navíc bude nutné
provést rekonstrukci mostu s přilehlými
opěrnými zdmi, jelikož jeho stavební stav už

není uspokojivý. V ulici Masná dojde
i k výměně rozvodů veřejného osvětlení.
Zároveň bude v koordinaci s pracemi města
provedena výměna plynovodu, kterou investuje společnost E.ON. Celková hodnota stavebních prací je téměř 28 milionů Kč, které město
zainvestuje ze svého rozpočtu.
V současné době probíhá příprava výběrových řízení na dodavatele jednotlivých akcí,

realizace proběhne v podzimních měsících.
Bližší informace a zadávací podmínky výběrových řízení budou zveřejněny na webových
stránkách města www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni. Po ukončení výběrových řízení a po
podpisu smluv s vybranými dodavateli budou
rovněž na webových stránkách města
www.ckrumlov.cz/obcan zveřejněny termíny
realizace jednotlivých akcí.
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Den s handicapem, den bez bariér na zámku Český Krumlov
Text Helena Halabicová, prezidentka Kiwanis klubu Český Krumlov

Kiwanis klub Český Krumlov ve spolupráci
s městem Český Krumlov pořádá v sobotu
8. září 2012 každoroční tradiční setkání „bez
bariér“ v Českém Krumlově. Smyslem akce je
alespoň na jeden den zpřístupnit součást
světového kulturního dědictví UNESCO město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní
památky handicapovaným návštěvníkům
a umožnit jim podívat se tam, kam se běžně
dostanou jen s obtížemi nebo vůbec.
Letošní, již devátý ročník se nese v duchu
několika novinek, které jsme pro návštěvníky
připravili s cílem ukázat jim nová, dosud
nepoznaná místa Českého Krumlova. Oproti
minulým ročníkům se letos bude celá akce
odehrávat v areálu českokrumlovského hradu
a zámku, kde kromě speciálně upravené

II. prohlídkové trasy zámku, bude také
možnost nahlédnout do výjimečného prostoru
zámeckého lapidária, ve kterém jsou uloženy
veškeré originály soch z areálu zámku.
Pro ty, které láká dobrodružství, jsou opět
přichystány oblíbené plavby na vorech po řece
Vltavě nebo prohlídky tajemného podzemí
grafitového dolu, kam návštěvníky odveze
důlní vláček. Nebude chybět ani prohlídka
města s doprovodem profesionálního průvodce a během celého dne bude na I. nádvoří
zámku probíhat trh chráněných dílen, kde
budete moci zakoupit originální dárek sobě
nebo svým blízkým a současně tak podpořit
práci osob, které pracují se zdravotním či
tělesným handicapem. Bude připraven rovněž
kulturní program.

Po celý den budou k dispozici dobrovolní
asistenti, kteří budou handicapovaným
návštěvníkům v případě potřeby zajišťovat
doprovod (průvodce nevidomých, pomoc
s vozíkem, osobní doprovod, pomoc s orientací ve městě).
Podrobný program akce naleznete na
webových stránkách www.ckrumlov.cz/
handicap2012. Registrace účastníků probíhá
prostřednictvím Rezervačního formuláře,
který také naleznete na těchto webových
stránkách nebo v den konání akce u informačního stánku Kiwanis klubu Český Krumlov,
jenž bude po celý den umístěn na I. zámeckém
nádvoří Státního hradu a zámku Český
Krumlov.

Pomozte nám uspořádat výstavu v rámci Týdne knihoven
Text Karla Votřelová, ředitelka Městské knihovny v Českém Krumlově

Naši milí čtenáři,
první říjnový týden bude probíhat opět tradiční celorepubliková akce Týden knihoven.
Tentokrát bychom chtěli – kromě jiného –
uspořádat v této době čtenářskou výstavu
ve zdejší Městské galerii.
Výstavu čeho? Všeho možného. Je nám totiž
známo, že mnozí naši čtenáři jsou velmi
šikovní a tvořiví (někteří se dokonce již
v minulosti podělili o své skvělé nápady při
výtvarných dílnách, které se konaly v knihovně
pro veřejnost). Mnozí tvoří, ale zatím se svými

výtvory pochlubili třeba jen v kruhu rodiny…
Bylo by moc prima, kdybyste nám, právě Vy,
s výstavou pomohli. Vy, kteří rádi kreslíte,
malujete, vyřezáváte ze dřeva, vytváříte
keramické výrobky, šijete, pletete, háčkujete,
drháte, pečete (např. perníčky), umíte vázat
kytice nebo aranžovat různé ozdoby do bytu
a mnozí další, kteří třeba něco zajímavého
sbíráte… Vy všichni nám pomozte, aby výstava
mohla vzniknout!
Pokud Vás naše výzva zaujme a budete se
chtít o svou radost s ostatními podělit,

zanechejte prosím na sebe kontakt u pultu
v „dospělém“ oddělení knihovny, aby byla
možná domluva o dalších podrobnostech.
Výstava, pokud se díky Vám uskuteční, je plánovaná na dobu od 1. do 14. října 2012. Knihovna zajistí
po celou dobu konání výstavy dozor. Drobné
exponáty budou uloženy ve vitrínách.
Exponáty budeme v knihovně shromažďovat
od začátku září. Na spolupráci s Vámi se těší
kolektiv Městské knihovny v Českém Krumlově.
Od 1. září 2012 bude oddělení pro dospělé Městské
knihovny v Českém Krumlově otevřeno vždy již od 8:00.

Farmářské trhy v Českém Krumlově
Text Filip Putschögl
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Občanské sdružení A.R.C. si Vás dovoluje
Pro nejmenší návštěvníky a jejich maminky
pozvat na pravidelné Farmářské trhy je na trhu k dispozici dětský koutek.
v Českém Krumlově, které probíhají každou
sobotu v parku za Městským divadlem vždy
Farmářské trhy v Českém Krumlově se
od 8.30 – 12.30.
konají pod záštitou starosty města Dalibora
Cardy. Poslední letošní trh proběhne 29. září
Veškerý sortiment trhu tvoří výhradně v rámci programu Svatováclavských slavností
potraviny a výrobky od místních farmářů nebo výjimečně v Pivovarské zahradě.
tuzemských výrobců s doložitelným původem.
Můžete zde nakoupit:
ovoce a zelenina, maso a uzeniny, mléko a Kontaktní údaje a aktuální informace:
mléčné výrobky /kozí sýry/, ryby, marmelády, www.ceskykrumlovtrhy.cz
džemy, nakládaná zelenina, med, pečivo, Facebook: Farmářské trhy v Krumlově
cukrárenské výrobky, ovocné a zeleninové
šťávy, bylinky, sadba zeleniny a květin, potraviny v BIO kvalitě a rukodělné výrobky.

www.ckrumlov.cz/akce

Dny evropského dědictví 2012 v Českém Krumlově
Text Filip Putschögl

Dny evropského dědictví (Eurpean Heritage
Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí,
jejímiž hlavními cíli jsou zlepšování informovanosti o jiných kulturách a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu.
V Českém Krumlově se pravidelně setkávají
s velkým zájmem. Program, který připravuje
město Český Krumlov ve spolupráci
s Muzeem stavebních dějin a řemesel, proběhne v letošním roce ve dnech 10. až 16. září.
Jako každoročně bude sestaven z exkurzí,
komentovaných prohlídek a přednášek pro
širokou veřejnost.
V pondělí 10. 9. proběhne v Máselnici na
II. nádvoří Státního hradu a zámku Český
Krumlov přednáška s ukázkou starých tisků.
Jitka Radimská v ní přiblíží kulturní odkaz
eggenberské knihovny a bibliofilské zájmy
jejich zakladatelů a pozdějších majitelů.
Následné besedy se zúčastní autorský kolektiv

odborné publikace Ve znamení havranů.
Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku
v Českém Krumlově, vydané jako příspěvek
k 20. výročí zápisu města na Seznam kulturního dědictví UNESCO.
Hlavní program je koncentrován do víkendových dnů 15. a 16. září. Uskuteční se
přednášky v Muzeu stavebních dějin a řemesel
v Dlouhé ulici, které budou tematicky zaměřeny na sakrální architekturu na Českokrumlovsku, opevnění Českého Krumlova nebo
historii a současnost hliněných omítek včetně
praktických ukázek. Na ně navážou exkurze
v bývalém klášteře minoritů a v historickém
centru města. Po oba dny bude zpřístupněna
Kaple na Křížové hoře, která je jinak po celý
rok pro veřejnost uzavřena. Zájemci budou
rovněž moci poprvé nahlédnout do zrekonstruovaného Ateliéru Egona Schieleho na
Plešivci, který bude oficiálně otevřen v průběhu příštího roku.

Od pátku do neděle budou pro návštěvníky
Musea Fotoateliér Seidel připraveny divadelní
prohlídky, kdy průvodcem ve svém ateliéru
bude samotný Josef Seidel. V neděli 16. září od
14 hodin bude v Regionálním muzeu
veřejnosti poprvé představena Zemská výstava
2013. Český Krumlov se do tohoto přeshraničního projektu zapojí výstavami v Regionálním muzeu a v synagoze, kde v současnosti
probíhají stavební úpravy.
Akce probíhá ve spolupráci se Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska a za
finanční podpory Jihočeského kraje v rámci
grantového programu „Podpora živé kultury“.
Více informací www.ckrumlov.cz/ehd2012.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a Komedianti s José Curou

Text Miroslava Štípková, manažerka PR Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov Foto archiv MHF Český Krumlov

21. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu (MHF) Český Krumlov je minulostí.
Čeká nás však ještě festivalový bonus v podobě
tří představení opery Komedianti s José Curou
v hlavní roli. Jeden z nejlepších současných
tenoristů před rokem okouzlil publikum v roli
city zmítaného principála Cania, nyní se na
Otáčivém hledišti chystají tři reprízy této
úspěšné inscenace režiséra Josefa Průdka (24.,
25. a 26. srpna). V magických přírodních
kulisách zámecké zahrady se znovu odehraje
drama lásky a nenávisti – tragický příběh ze
života kočujících herců, plný emocí a vášní,
jehož námětem se stala skutečná událost
z italské Kalábrie z roku 1865. Autor hudby
i libretista v jedné osobě, Ruggiero Leoncavallo,
užil ve svém nejslavnějším díle principu
divadla na divadle. Prolínají se zde osudy
herců a jimi ztvárňovaných postav, postupně se
stírá hranice mezi jevištěm a realitou a opera
graduje bolestným výstupem hlavního hrdiny
s proslulou árií „Směj se, paňáco!“. José Cura
už na různých jevištích ztvárnil tuto roli
mnohokrát. A co o ní loni v Českém Krumlově řekl? „Samozřejmě, Canio se za ta léta
hodně proměnil. Zatím ale netrpím caniovským syndromem, krizí komedianta, jemuž se
prolíná charakter pod maskou se skutečným
životem. To hrozí nejen každému herci. Třeba
i fotbalistu vnímají lidé jen jako toho, kým je,
když kope do míče. A co teprve politici…
Právě tenhle syndrom je skvěle vidět v Komediantech, v Caniově árii ve druhé polovině
opery, kde Canio zpívá, že není tím klaunem,
kterého všichni vidí – že teprve pod maskou je
jeho pravá tvář. Člověk musí pořád přemýšlet,
co s tím dělat a jak tomu nepodlehnout.“

21. ročník MHF Český Krumlov opět nabídl
koncerty různých žánrů, i když těžiště dramaturgie zůstalo v oblasti klasické hudby.
Zahajovací koncert v pivovarské zahradě patřil
opernímu recitálu světově proslulého barytonisty Dmitrije Hvorostovského, publikum
v zámecké jízdárně nadchl klavírní virtuóz
Konstantin Scherbakov, tamtéž se uskutečnil
i koncert k poctě Václavu Hudečkovi, kterému
přijel do Českého Krumlova blahopřát

i renomovaný houslista Valery Oistrakh.
Uskutečnila se také dramaturgicky ucelená
série komorních koncertů v Maškarním sále
a v zahradě Kooperativy. A pokud jde o jiné
žánry, velkým zážitkem byl například Balkánský večer s kulinářskými specialitami
a s pravou balkánskou dechovkou, kterému
vévodila fenomenální srbská kapela Boban
i Marko Marković Orkestar. O tom však
podrobněji až v příštím čísle.
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Třídíme odpad – 6. díl – Zpětný odběr a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
Text Vlasta Horáková Foto archiv města Český Krumlov
Milí čtenáři, ani nefunkční elektrospotřebiče stejně jako papír či
sklo nepatří do běžné popelnice. Pokud totiž zdraví škodlivé nebo
recyklovatelné materiály vyhodíte spolu s běžným komunálním
odpadem do kontejneru, skončí na skládce odpadů.
Výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od roku 2005 zajistit
a financovat zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování
použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů i firem.
Aby byl systém zpětného odběru a recyklace elektrospotřebičů

nastartován, je potřeba výrazné spolupráce samotných občanů. Podle
průzkumu provedeného v loňském roce končí v popelnici více než tři
čtvrtiny kompaktních zářivek a polovina fénů, kulem a lineárních
zářivek. Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče by přitom měly být
odevzdávány do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopraven
k recyklaci.
Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů. Odtud putují staré spotřebiče do dílen, kde jsou rozebrány na
jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, akumulátory). Následně se
součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu.
Recyklované materiály nahrazují primární suroviny a používají se pro
výrobu nových produktů. Staré elektrospotřebiče mohou občané
odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr a recyklace jsou placeny
z příspěvků výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku na
recyklaci, který hradí uživatelé při nákupu nových zařízení.
Sběrný dvůr v Českém Krumlově se nachází v Kaplické ulici (pod
areálem bývalé společnosti ŠUMSTAV a. s.).
Provozní doba sběrného dvora: pondělí, středa 14.00 – 18.00 hodin,
sobota 10.00 – 16.00 hodin.

PLACENÁ INZERCE

Upozornění pro podnikatele
- průběžná evidence odpadů
Veškeré podnikající osoby a subjekty jsou jako původci
odpadů ze zákona povinni vést průběžnou evidenci
o odpadech. Stejně tak i osoby, které s odpady nakládají, jsou
povinni evidovat způsob nakládání s odpady. Evidence se vede
za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu
samostatně. Podnikatelé jsou dále povinni doložit potvrzení
o likvidaci odpadů – uzavřenou smlouvu se společností zajišťující svoz odpadů.
Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady. Formulář průběžné
evidence odpadu ke stažení a více informací o odpadovém
hospodářství
města
Český
Krumlov
najdete
na www.ckrumlov.cz/odpady.

Stavební pozemek 9.151 m2 na krásném místď
XSĢHKrady Lipno, Frymburk
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6WDYHEQt SR]HPHN v NUiVQp ORNDOLWČ /LSHQVNp SĜHKUDG\ u REFH
.RYiĜRY PH]L )U\PEXUNHP a ýHUQRX v 3RãXPDYt Na SR]HPHN
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Pravidla pro pouliční vystupování
na veřejných prostranstvích
Rada města Český Krumlov v červenci schválila Pravidla pro
pouliční vystupování na veřejných prostranstvích. Cílem my
měla být koordinovanost jednotlivých vystoupení tak, aby
nedocházelo k obtěžování hlukem a narušování předem
ohlášených akcí. Pravidla najdete na www.ckrumlov.cz/obcan,
vyhlášky a nařízení.
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.XSQtFHQD.þ
Ing. Michal Skuhra, 777 718 355
257 314 251, michalskuhra@naxos.cz

www.naxos.eu

www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni

Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov

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 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 na st. p. č. 572 v Českém Krumlově o výměře 328 m2. V objektu je šest bytových jednotek 1+1 a dva nebytové prostory. Objekt je
nemovitou kulturní památkou a leží v památkově chráněném území.
Zájemce složí před podáním nabídky kauci ve výši 500 tisíc Kč na účet města Český Krumlov 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.
Zájemce o koupi nemovitosti doručí městu 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“.

Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na prodej souboru nemovitostí – vilka kasárna Vyšný. Specifikace předmětu koupě: jiná
stavba bez č. p. na st. p. č. 21/24 (vilka), jiná stavba bez č. p. na st. p. č. 21/25 (dvojgaráž), stavební pozemek č. 21/24 o výměře 141 m2, stavební
pozemek č. 21/25 o výměře 48 m2, část pozemkové parcely č. 677/4 o výměře cca 1 935 m2 a to včetně příslušenství a se všemi součástmi. Uvedené nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální Pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na LV
č. 10001 pro katastrální území Vyšný, obec Český Krumlov.
Prodávané nemovitosti se nachází v areálu bývalých kasáren Vyšný. Objekt na st. p. č. 21/24 byl postaven jako rodinný dům, armádou byl
využíván jako kanceláře a ubytovna. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, v části sklepních místností se nachází sauna s klubovnou. Nachází se zde dva byty 3+1. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci a vodovod. Napojení na plyn (plynový kotel se nachází ve sklepě)
a napojení na elektrické energie je nutné provést. Stavba je dlouhodobě neužívaná. Parcela č. 677/4 je zatížena vedením plynovodního potrubí,
na parcelu je samostatný sjezd z místní komunikace.
Pro katastrální území Vyšný je zpracován regulační plán s možností vybudovat na prodávaném pozemku třípodlažní bytový dům (o půdorysu
cca 14 x 35 m). Stávající stavby na pozemcích p. č. 21/24 a 21/25 jsou navrženy k demolici.
Základní podmínky prodeje: složení kauce před podáním nabídky na účet města Český Krumlov č. 6015-221241/0100 pod variabilním
symbolem IČ zájemce/datum narození ve výši 300 tisíc Kč. 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.
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:
Zájemce doručí písemnou nabídku v zalepené obálce na adresu města Český Krumlov do 1. října 2012 do 12.00 hodin, levý dolní roh označí
„Vilka kasárna“. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky proběhne pravděpodobně v září 2012.
Doručovací adresa pro zasílání nabídek k výše uvedeným výběrovým řízením je Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická
439, 381 01 Český Krumlov. Na stejné adrese či telefonních číslech 380 766 604, 380 766 600 a 380 766 605 se dozvíte i více informací k uvedeným pronájmům a prodejům a můžete si individuálně domluvit případné prohlídky objektů.
Tajemník Městského úřadu vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent správy majetku města - účetní. Přihlášky je možné
doručit osobně na podatelnu úřadu nebo zasílat do 16. října 2012 na adresu Městský úřad Český Krumlov, personální oddělení, Kaplická 439,
381 01 Český Krumlov. Podrobnosti výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách nebo na personálním oddělení, tel. 380 766 103.
Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky a výběrová řízení zrušit. Více informací na webových stránkách
města www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce.

Tiráž

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou července.
Číslo 7-8/2012 vyšlo 24. srpna 2012, uzávěrka byla 3. srpna 2012. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí
Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 21. září 2012 s uzávěrkou 31. srpna 2012.
Odpovědný redaktor: Libuše Sittová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Korektury: Lenka Nováková. Grafická příprava: Dagmar Pešková. Grafika programu Svatováclavských slavností: Lenka Kohoutková.
Přispěli: Dagmar Balcarová, Helena Halabicová, Vlasta Horáková, Vladimíra Hovádová, Kateřina Krejčová, Jiří Kubovský, Štěpánka Kučerová,
Monika Petrů, Petr Pešek, Filip Putschögl, Radim Rouče, Vendula Roučová, Miroslava Štípková, Miroslav Valach, Karla Votřelová.
Foto: Archiv Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, Libuše Sittová.
© Copyright město Český Krumlov, 2012
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Městský úřad pro občany rozšířil vyvolávací
a objednávkový systém

Text Libuše Sittová

Vyvolávací a objednávkový systém Městského úřadu Český Krumlov byl
nově rozšířen i na Odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností, kam

si mohou na městských webových stránkách v sekci „Rychle hledám“
rezervovat konkrétní termín schůzky s jistotou, že budou v daný čas
přednostně odbaveni.
Úřad převzal na začátku roku 2012 odpovědnost za agendu týkající se
dítě cestující za hranice České republiky. Nový vyvolávací systém by měl
tedy zrychlit a zefektivnit proces vydávání zmíněných dokladů.
číslem a přejdou do prvního patra, kde vyčkají, až bude jejich číslo na
vstupního prostoru úřadu. Občané mají také nově možnost využití
čekají na vyřízení svých žádostí.

Užitečné informace a telefonní čísla

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101
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Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 810
Elektronická podatelna:
posta@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Kulturní tipy
JAZZKY KRUMLOV aneb Open Air ve Vyšném
The Plastic People of the Universe, Zipflo Weinrich - Gipsy
Swing Project, Raphael Wressnig Trio, Hot Pants Road Club
a další zábava
Vyšný - hřiště
31. 8. 2012; 13.00 hodin
Vstupné 100 Kč (děti do 12 let zdarma)
Festival barokních umění
Program: Slavnostní koncert k 20. výročí zápisu Českého
Krumlova na seznam UNESCO, novodobá světová premiéra
opery Johanna Adolf Hasse Aeneas v Cháonii, Barokní
ohňostroj a slavnostní barokní iluminace a další.
15. - 23. 9. 2012
Vstupné od 100 Kč
Christian Grabbe - Don Juan a Faust
Představení Klicperova divadla Hradec Králové
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2
19. 9. 2012; 19.30 hodin
Vstupné 300 Kč

www.ckrumlov.cz/akce

Pasy, občanské průkazy
Po, St
07.30-11.00 12.00-17.00
Út, Čt 07.30-10.00
Pá
07.30-12.00
Registr podnikatelů
Po, St
07.30-11.00
Út, Čt 07.30-8.30
Pá
07.30-12.00

12.00-17.00

Registr vozidel, řidičské průkazy
Po
07.30-11.00 12.00-17.00
Út
07.30-11.00
St
07.30-11.00 12.00-17.00
Čt
pro veřejnost zavřeno
Pá
07.30-12.00

Podatelna
Po, St
07.30-11.00
Út, Čt 07.30-11.00
Pá
07.30-11.00

Pokladna
Po, St
07.30-11.00
Út, Čt 07.30-11.00
Pá
07.30-11.00

12.00-17.00
12.00-15.30
12.00-13.00
12.00-16.30
12.00-15.00
12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Po, St
07.30-11.00 12.00-17.00
Út, Čt 08.00-11.00
Pá
08.00-11.00

