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Svatováclavské slavnosti ve dnech 
28. - 30. září 2012 opět zaplní město 
Český Krumlov. Letošní ročník bude 
významný. Stejně jako první ročník 
Svatováclavských slavností po povod-
ních v  roce 2002 bude i tento věnován 
všem, kteří pomohli městu a jeho obyva-
telům s  odstraňováním povodňových 
škod. V rámci slavností proběhne již 12. 
ročník Mezinárodního folklórního 
festivalu Český Krumlov. Hold bude 
vzdán jako vždy i sv. Václavovi, patro-     
 
   

novi české země, pivovarníků a vinařů, 
a stejně tak bude oslaven státní svátek 
České republiky dne 28. září 2012.
 „První ročník Svatováclavských 
slavností, který proběhl v září roku 
2002, v sobě spojil uctění patrona 
Českého Krumlova, svatého Václava, 
s poděkováním všem těm, kteří pomohli 
městu ‚znovu nad vodu‘. Stejně jako 
první ročník Svatováclavských slavností 
je i tento ročník po deseti letech věno-
ván všem, kteří pomohli městu Český           

Krumlov a jeho obyvatelům“ popisuje 
letošní slavnosti místostarostka Jitka 
Zikmundová.  Všechny srdečně zveme 
k návštěvě našeho města ve dnech 
Svatováclavských slavností, k podzimní 
oslavě dobrých přátelství, společné 
historie a osudových setkání, dobrého 
jídla a pití se spoustou zábavy a her. Více 
informací najdete na 
www.ckrumlov.cz/svs2012.   
Program Svatováclavských slavností na 
straně  10.  
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Upozornění zdravotně postiženým občanům  

Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu 
Český Krumlov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

  sociálních službách,
- při krátkodobém ubytování pro občany 
  v krizi,
- při uplatňování práv, v případě potřeby 
  doprovází  a  zastupuje klienty při jednání s
  úřady a podobně,
- vydává potvrzení na bezplatný výdej ošace-
  ní od Českého červeného kříže a poskytuje
  další věcnou pomoc 
- po domluvě navštěvuje klienty v domácnosti.

Můžete si zde mimo jiné vyřídit:
-  žádosti do Domu s pečovatelskou službou,
- parkovací průkazy a zvláštní označení 
  na motorová vozidla pro osoby s těžkým
   zdravotním postižením,

 

 
 

 

-  zapůjčení euroklíče,
-  distribuci žádanek a receptů s modrým 
    pruhem pro lékaře a zdravotnická zařízení,
-  pomoc sociálního kurátora pro zletilé
   občany propuštěné z výkonu trestu,
-  pomoc protidrogového koordinátora, 
-  pomoc koordinátora komunitního pláno-
    vání sociálních služeb, zajišťujeme azylové
   bydlení

  Najdete nás na adrese: Městský úřad Český 
Krumlov, Odbor sociálních věcí a zdravotnic-
tví, Kaplická 439, Český Krumlov, 
tel.: 380 766 408 nebo  404, 405, 406, 410, 423 
nebo vedoucí odboru 380 766 400.

 

    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vám 
poskytne od 1. ledna 2012 pomoc prostřed-
nictvím sociálních pracovníků 

- při řešení krizové životní situace osob s   
  nedostatečnými příjmy, sociálně vyloučených,
  bez přístřeší, osob se zdravotním postižením, 
  seniorů a obětí domácího násilí,
- při řešení bytové problematiky,
- při řešení dluhové problematiky, 
- při zprostředkování kontaktů na poskyto-
   vatele sociálních služeb,
- při poskytování informací o sociálních
   dávkách a dávkách důchodového pojištění,
- při ustanovení zvláštního příjemce pro
  účely důchodového zabezpečení, 
- při zastupování osob při uzavírání smluv o 

 

 

Výměna zvláštního označení:
- výměnu zvláštního označení motorového 
vozidla pro osobu těžce zdravotně postiženou 
provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu, pracoviště Kaplická 439, 
Český Krumlov, tel. 380 766 404
- k  výměně je nutné předložit občanský 
průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P, původně 
vydané zvláštní označení motorového 
vozidla a 1 ks fotografie aktuální podoby 
držitele zvláštního označení
U nezletilých osob je nutné předložit rodný 
list. U osob, které byly zbaveny způsobilosti 
k  právním úkonům, doklad o ustanovení 
opatrovníka.

 
 

 

   Upozorňujeme, že je nutná osobní účast 
osoby, u které dochází k uvedené výměně.
  Osobní účast se nevyžaduje pouze u osob 
nezletilých nebo zbavených způsobilosti 
k právním úkonům. 
Doporučujeme občanům, aby k  výměně 
zvláštního označení využívali úředních hodin:
Po, St  7,30 – 11,00 a 12,00 – 17,00   
Út, Čt, Pá  7,30 – 8,30
  Nabádáme důrazně všechny občany, 
kterých se výměna zvláštního označení 
motorového vozidla týká, aby nenechávali 
jeho výměnu až na konec roku 2012. Vyhnou 
se tak zbytečnému stresu a dlouhému čekání 
ve frontách.    

 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Český Krumlov tímto 
upozorňuje zdravotně postižené občany, kteří 
jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postiže-
ných úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo 
průkazu ZTP/P, a mají k  tomuto průkazu 
uvedeným odborem vydáno zvláštní označení 
na motorové vozidlo (modré označení 
se znakem vozíčkáře s  označením AA 
a pětimístným číslem), na ukončení platnosti 
tohoto zvláštního označení typu AA ke dni 
31. prosince 2012. Do tohoto data je nutné si 
stávající označení vyměnit za nový typ parko-
vacího průkazu, který lze používat v rámci celé 
Evropské unie.
  

 

volit své vybrané kandidáty na území celého 
Jihočeského kraje. Nebude tedy nutné, aby se 
voliči dostavili do volební místnosti v okrsku, 
kde jsou hlášeni k trvalému pobytu. O vydání 
voličského průkazu mohou voliči z Českého 
Krumlova požádat na Městském úřadu Český 
Krumlov v budově na Kaplické ulici, v prvním 
patře, na oddělení evidence obyvatel.
   Žádost o vydání voličského průkazu lze zaslat 
písemnou formou s ověřeným podpisem, 

 

 
 

 

v elektronické podobě prostřednictvím datové  
schránky nebo v elektronické podobě 
s uznávaným elektronickým podpisem a to 
nejdéle do 5. října 2012. Osobně lze požádat o 
vydání voličského průkazu nejdéle do 10. října 
2012 do 16:00 hodin. 
  Před konáním voleb budou všichni voliči 
informováni formou veřejné vyhlášky o místě 
a čase konání voleb. Více informací k volbám 
najdete na straně 5.

 

  Prezidentem České republiky byl vyhlášen 
termín konání voleb do krajských zastupitel-
stev, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 
2012. Volby do horní komory Parlamentu - 
Senátu se v  tomto roce našeho volebního 
obvodu č. 10 netýkají.
  Díky změně zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů, si voliči 
v  letošních volbách mohou požádat o vydání  
voličského průkazu a bude jim tak umožněno 

 

 

Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje  

Text Ingrid Pechová

Text Ingrid Pechová

Text Blanka Fenigbauerová
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zdvojená kyvná okna panelákového typu. Tato 
okna dlouhodobě neodpovídala současným 
estetickým a především technickým požadav-
kům s  důrazem na jejich tepelně izolační 
vlastnosti. Z těchto důvodů byla dožilá okna 
postupně nahrazována novými dřevěnými okny 
typu Euro-rustikal s  členěním odpovídajícím 
původně doloženému. Typ oken a barevný 
odstín byl schválen pracovníky památkové péče. 
   S výměnou oken bylo započato v roce 2009 
a v letošním roce byly získány finanční prostřed-
ky z grantového programu Zvýšené náklady 
obnovy památkově chráněných staveb na již 
IV. etapu výměny oken. Na realizaci předcháze-
jících tří etap, jejichž celkové náklady byly ve výši 
1,5 milionu Kč, získalo město finanční podporu 
z grantového programu Jihočeského kraje ve výši 
650 tisíc Kč. V letošním roce činily náklady na 
výměnu 18 celých oken částku ve výši 394 tisíc 
Kč s finanční podporou ve výši 170 tisíc Kč. 
Výměna oken proběhla v prázdninových 
měsících, aby nebyla narušena výuka ve škole.
   Projekt "Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské 
památkové zóně Český Krumlov - Plešivec" 
vznikl za f inančního přispění Jihočeského kraje 
v rámci grantového programu "Zvýšené náklady 
památkově chráněných staveb".
  Dalším projektem realizovaným v  letošním 
roce za přispění finančních prostředků 
z grantů Jihočeského kraje je projekt výměny 
stávajícího, bezpečnostním předpisům 
nevyhovujícího dvoumadlového ocelového 
zábradlí v ulici 5. května (silnice II/160) podél 
chodníku na břehu řeky Vltavy za silničním 
mostem na Plešivci směrem na Větřní. Stávají-
cí zábradlí bylo odstraněno a nahrazeno 
novým zábradlím. Současně byly provedeny 
související stavební práce na tělese chodníku   

 

 

(nové obruby, obnova živičného krytu podél 
obrub). Práce provedla společnost Služby 
města Český Krumlov s.r.o. Výdaje na realizaci 
projektu dosáhnou celkové výše 263 tisíc Kč. 
Z  grantového programu Jihočeského kraje 
získalo město dotaci na realizaci projektu ve 
výši 200 tisíc Kč.
   Projekt "Obnova zábradlí v ulici 5. května 
v Českém Krumlově" vznikl za f inančního 
přispění Jihočeského kraje v rámci grantového 
programu "Podpora zřízení bezpečnostních prvků 
na pozemních komunikacích".
   V měsíci září byl realizován projekt výměny 
oken a dveří v  prostorách budovy FK Slavoj 
Český Krumlov u fotbalového stadiónu, která 
dlouhodobě slouží jako sportovní zázemí fotbalo-
vého klubu. V  rámci tohoto projektu proběhla 
výměna 16 původních hliníkových zdvojených 
oken, která byla dožilá a nevyhovovala současným 
požadavkům na tepelně technické vlastnosti, za 
plastová okna s izolačním dvojsklem. Současně 
proběhla výměna původních jednoduchých 
dřevěných dveří na severní a jižní straně budovy 
za dveřní stěny z plastových profilů a izolačních 
dvojskel a byly provedeny související stavební 
práce. Realizaci projektu provedla firma STAKO-
PLAST cz, spol. s r.o. Předpokládané výdaje 
projektu jsou 190 tisíc Kč. Na realizaci tohoto 
projektu získalo město finanční podporu 
z grantového programu Jihočeského kraje ve výši 
150 tisíc Kč.
    Projekt "Rekonstrukce sportovního zázemí FK 
Slavoj Český Krumlov" vznikl za finančního 
přispění Jihočeského kraje v rámci grantového 
programu "Rekonstrukce stávajících sportovišť".

 

   Stejně jako v předcházejících letech získalo 
město Český Krumlov i v letošním roce finanč-
ní prostředky na realizaci několika projektů 
z grantových programů Jihočeského kraje.
   V roce 2011 byla s  přispěním finančních 
prostředků Jihočeského kraje (grantový 
program Zlepšení veřejného osvětlení 
v obcích) nainstalována na 12 sloupů veřejné-
ho osvětlení v ulici Fialková (od ulice Chval-
šinská k  budově gymnázia Český Krumlov) 
koncová svítidla využívající LED technologii. 
V letošním roce bude v ulici Fialková nahraze-
no zbývajících 16 koncových svítidel veřejné-
ho osvětlení svítidly využívajícími LED 
technologii. Realizace proběhne ke konci 
měsíce září letošního roku. Projekt bude 
částečně financován ze stejného grantového 
programu. Dodavatelem svítidel je společnost 
Indal C&EE s.r.o., montáž koncových svítidel 
provádí společnost Služby města Český 
Krumlov s.r.o., která je provozovatelem 
veřejného osvětlení v našem městě. Celkové 
náklady projektu činí 187 tisíc Kč, dotace činí 
75 tisíc Kč a vlastní podíl města 112 tisíc Kč. 
Instalace koncových svítidel využívajících 
LED technologii by měla přinést úsporu 
nákladů na údržbu veřejného osvětlení a nižší 
spotřebu elektrické energie.  
     Projekt "Výměna koncových svítidel veřejného 
osvětlení v ulici Fialková v Českém Krumlově - 
II. etapa" vznikl za f inančního přispění Jihočes-
kého kraje v rámci grantového programu Zlepšení 
veřejného osvětlení v obcích.
  Již několik let probíhá výměna oken na 
budově Základní školy v Linecké ulici. Tento 
objekt se nachází v městské památkové zóně 
Plešivec. V minulosti byla na budově školy 
necitlivě nahrazena původní špaletová okna za 

  

 

Projekty města dotované z grantových programů Jihočeského kraje 
Text Vladimíra Hovádová, Petr Pešek

městskou zónu Plešivec.  
   Každoročně, vždy v souvislosti s aktualizací 
programů na příslušný rok,  poskytuje město 
zájemcům dotazníky a zjišťuje, jaký je o dotace 
zájem.  Výše finančních prostředků na rok 
2013 se bude odvíjet od zájmu vlastníků 
kulturních památek o dotace na základě jimi 
vyplněného a odevzdaného dotazníku. 
  Program je vypsaný pro opravu objektů 
zapsaných jako nemovitá kulturní památka 
a ležících na území městské památkové rezerva-
ce Český Krumlov nebo na území městské 
památkové zóny Plešivec-Český Krumlov.
 Mají-li občané zájem o zařazení opravy 
jejich domu do programu, mohou si vyzved-     

 

 

nout dotazník "Průzkum zájmu o přidělení 
finančních prostředků" a informace k jeho 
vyplnění osobně na Odboru územního pláno-
vání a památkové péče, oddělení památkové 
péče Městského úřadu Český Krumlov, 
Kaplická 439, Český Krumlov nebo si jej 
mohou stáhnout na webových stránkách 
města www.ckrumlov.cz/regenerace.
    Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na výše 
zmíněném odboru městského úřadu nejpoz-
ději do čtvrtka 5. října 2012 do 11:00 hodin. 
 Pro více informací kontaktujte Odbor 
územního plánování a památkové péče 
Městského úřadu Český Krumlov, 
tel.: 380 766 714, 724 095 296.

 

     Město Český Krumlov připravuje na rok 2013 
Program regenerace městské památkové rezervace 
a městské památkové zóny Plešivec a nabízí 
majitelům památek prostřednictvím Odboru 
památkové péče Městského úřadu Český Krum-
lov možnost zapojit se do  programů regenerace 
a čerpat finanční prostředky města a státu. Příspěv-
ky  státní podpory jsou poskytovány za účelem 
záchrany, zachování a zhodnocení památek. 
   Pro letošní rok má město v  programu 
regenerace k dispozici ze svého rozpočtu 326 
tisíc Kč pro městskou rezervaci a 516 tisíc Kč 
pro městskou zónu Plešivec. K tomu ještě od 
státu přibyl příspěvek ve výši 1 milion Kč pro  
městskou rezervaci a 540 tisíc Kč pro   

  

 

Dotace na obnovu kulturních památek   
Text  Petr Papoušek 
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ani ostatní, které téma UNESCO a život 
Českého Krumlova s tímto prestižním globál-
ním statutem zajímá, nepřijdou zkrátka. Pro 
následující měsíce jsou připraveny aktivity, na 
které chci všechny občany města pozvat.
  Kdo ještě nestihl navštívit, má do konce roku 
2012 příležitost vidět unikátní výstavu 
v Regionálním muzeu „Příběh města Český 
Krumlov“ doplněnou o expozici „Český 
Krumlov – od městské památkové rezervace 
k památce UNESCO“. 
 Letošní Svatováclavské slavnosti nesou 
podtitul poděkování dobrovolníkům a dárcům 
při povodních v roce 2002, neboť tyto slavnos-
ti vznikly právě po povodních, kdy naše 
světové dědictví bylo poškozeno velkou vodou. 
   Dne 6. prosince 2012 zvu všechny srdečně 
do Městského divadla, kde od 17.30 hodin 
přednesou účastníci výše zmíněné soutěže 
ve znalostech UNESCO reportáž ze své 
cesty do centrály UNESCO v  Paříži a od 
18.00 hodin manželé Ruth M. a Kenneth 
 

 

R. Wrightovi odhalí tajemství peruánského 
Machu Picchu. Manželé Wrightovi jsou 
experti dlouhodobě se zabývající touto přírod-
ně-kulturní památkou UNESCO a poutavě 
nám převyprávějí své zážitky doprovázené 
autorskými fotografiemi. 
  Téma UNESCO již 20 let patří k  životu 
našeho města, před 20 lety odvedla celá řada 
lidí skvělou práci. O své autentické zkušenosti, 
postřehy a úvahy z dob před tím, než jsme se 
stali, a po té, když jsme se stali památkou 
UNESCO, se s  námi na stránkách příštích 
třech vydání Novin města podělí lidé nejpovo-
lanější, emeritní ředitelka Státního okresního 
archivu v  Českém Krumlově Mgr. Věra 
Mašková, první demokratický starosta České-
ho Krumlova po roce 1989 Ing. Jan Vondrouš 
a kastelán Státního hradu a zámku Český 
Krumlov PhDr. Pavel Slavko. 
Podrobný program výročí a informace na téma 
UNESCO jsou k dispozici 
na www.ckrumlov.cz/unesco20. 
 

 

   V prosinci roku 1992 se historické centrum 
Českého Krumlova spolu s  historickými 
centry Prahy a Telče stala prvními českými 
památkami na mapě světového dědictví.
  Po celý letošní rok si tuto významnou událost 
v  historii města připomínáme. V  lednovém, 
únorovém a březnovém vydání Novin jsme 
přinesli seriál o tom, co je UNESCO, co 
znamená být památkou UNESCO a co vše 
předcházelo samotnému zápisu v roce 1992. 
 Město Český Krumlov k  tomuto výročí 
připravilo akce zaměřené na děti a mládež a na 
odbornou veřejnost. Žáci českokrumlovských 
škol soutěžili ve znalostech o UNESCO a ti 
nejpilnější a nejlepší navštívili v dubnu centrá-
lu UNESCO v  Paříži. V  dubnu přijelo do 
Českého Krumlova 80 odborníků z  oboru 
cestovního ruchu z  Rakouska a členové 
profesního klubu SKAL. Dne 5. prosince 
2012 se bude konat mezinárodní konference 
na téma „Moderní management historických 
měst na příkladu památek UNESCO“.  Ale    

  

 

Seriál k 20. výročí zápisu historického centra Českého Krumlova 
na Seznam světového dědictví UNESCO 

Text  Jitka Zikmundová, místostarostka města Český Krumlov

Rok 2012 je rokem 20. výročí zápisu historického centra Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO 
a 40. výročí Úmluvy o ochraně světového dědictví

   Matriční úřad města Český Krumlov Vás srdečně zve na vítání občánků města. Město prosí rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm 
v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti.  

     Slavnostní akt vítání občánků do společenského života se připravuje na 19. října 2012 v Prokyšově sále v Horní ulici (bývalá Prelatura). 
Chtějí-li se rodiče s dětmi narozenými v roce 2012 zúčastnit slavnostního ceremoniálu ještě letos, mohou se přihlásit na tel. 380 766 322 nebo 
osobně na matrice, pokud tak již neučinili například při převzetí rodného listu.
    

 

 

 

Pozvánka na Vítání občánků 

   Informačně vzdělávací výstava „Díky Fair trade“ představí fotografie z fairtradových družstev v Peru. Zároveň seznámí návštěvníky s problema-
tikou a obsahem Fair trade, jeho vznikem, smyslem a uplatňováním v praxi. 
Místo konání: foyer Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov
Termín konání: od 26. září do konce října 2012
Vernisáž: 26. září 2012 od 15:00 ve foyer úřadu následovaná přednáškou v jednacím sále úřadu
Fotografie pořídili Tomáš Hájek a Stanislav Komínek na své cestě po Peru, při níž zjišťovali, zda zapojení do fair trade tamním pěstitelům kakaa, 
kávy a cukrové třtiny zlepšuje život.
Během vernisáže bude městu Český Krumlov slavnostně předán certifikát Fairtradového města.
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ani ostatní, které téma UNESCO a život 
Českého Krumlova s tímto prestižním globál-
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Krumlov“ doplněnou o expozici „Český 
Krumlov – od městské památkové rezervace 
k památce UNESCO“. 
 Letošní Svatováclavské slavnosti nesou 
podtitul poděkování dobrovolníkům a dárcům 
při povodních v roce 2002, neboť tyto slavnos-
ti vznikly právě po povodních, kdy naše 
světové dědictví bylo poškozeno velkou vodou. 
   Dne 6. prosince 2012 zvu všechny srdečně 
do Městského divadla, kde od 17.30 hodin 
přednesou účastníci výše zmíněné soutěže 
ve znalostech UNESCO reportáž ze své 
cesty do centrály UNESCO v  Paříži a od 
18.00 hodin manželé Ruth M. a Kenneth 
 

 

R. Wrightovi odhalí tajemství peruánského 
Machu Picchu. Manželé Wrightovi jsou 
experti dlouhodobě se zabývající touto přírod-
ně-kulturní památkou UNESCO a poutavě 
nám převyprávějí své zážitky doprovázené 
autorskými fotografiemi. 
  Téma UNESCO již 20 let patří k  životu 
našeho města, před 20 lety odvedla celá řada 
lidí skvělou práci. O své autentické zkušenosti, 
postřehy a úvahy z dob před tím, než jsme se 
stali, a po té, když jsme se stali památkou 
UNESCO, se s  námi na stránkách příštích 
třech vydání Novin města podělí lidé nejpovo-
lanější, emeritní ředitelka Státního okresního 
archivu v  Českém Krumlově Mgr. Věra 
Mašková, první demokratický starosta České-
ho Krumlova po roce 1989 Ing. Jan Vondrouš 
a kastelán Státního hradu a zámku Český 
Krumlov PhDr. Pavel Slavko. 
Podrobný program výročí a informace na téma 
UNESCO jsou k dispozici 
na www.ckrumlov.cz/unesco20. 
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Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2012 
Radní a zastupitelé města Český Krumlov v srpnu schválili poskytnutí neinvestičních dotací z II. výzvy Programu podpory kultury. Celkových 
140 tisíc Kč alokovaných v programu bylo rozděleno mezi tyto úspěšné žadatele:

Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Účast souboru Jitřenka na festivalech       12 tisíc Kč
Egon Schiele Art Centrum o.p.s., Výstava u příležitosti 20. výročí založení Nadace Egona Schieleho 
v Českém Krumlově, připomenutí nedožitých 100. narozenin Serge Sabarského      20 tisíc Kč
Fokus České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov, Týden obyčejného šílenství Český Krumlov       7 tisíc Kč
Folklórní klub - soubor Růže, Reprezentace města - Festival v italském Roveretu     10 tisíc Kč
Jiří Havlík, Český Krumlov, autorská výstava obrazů           5 tisíc Kč
KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s., ROMANI LUMA - Den s romskou kulturou       7 tisíc Kč
Městská knihovna v Českém Krumlově, Výtvarná a literární soutěž pro děti (již 9. ročník!) „Rok v mém městě“     6 tisíc Kč
Miroslav Mleziva, Fabrička Český Krumlov - Top koncert podzim 2012        5 tisíc Kč
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr., Ve znamení havranů, Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově   10 tisíc Kč
Sdružení pro liturgickou hudbu Černice, Mezinárodní koncert duchovní hudby - Hudba, která spojuje      5 tisíc Kč
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, o.s., Slavnostní adventní koncert pro město k 20. výročí zapsání do UNESCO  25 tisíc Kč
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově o.s., SPOLEČNĚ LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
česko-slovinských orchestrů FIESA, ANKARAN 2012 a reprezentační premiérový koncert     13 tisíc Kč
Společnost pro zachování Hořických pašijových her, Výroční pašijové hry 2012        5 tisíc Kč
Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o., II. ročník Krumlovských komorních recitálů      10 tisíc Kč 
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Text Filip Putschögl

MHF Český Krumlov vstoupil do třetího desetiletí  
v  Maškarním sále a v  Zahradě Kooperativy, 
kde vystoupil např. violoncellista Jiří Bárta, 
houslisté Bohuslav Matoušek či Roman 
Patočka, z komorních souborů pak Panochovo 
kvarteto, Kapralova Quartet, Musica Florea či 
Praga Camerata. Představili se také mladí 
interpreti, rakouská kytaristka Melanie Hosp 
a houslista Jakub Junek. Do atmosféry letních 
koncertů však stejnou měrou patří večery, při 
nichž hudba přesahuje úzce vymezené 
hranice. I letošní program proto nabídl 
několik vítaných vybočení různými směry. 
V Pivovarské zahradě se uskutečnil další večer 
tématicky zaměřený na určitý region – 
tentokrát to byl Balkánský večer s  tempera-
mentní srbskou kapelou Boban i Marko 
Marković Orkestar, s česko-polskou skupinou 
Džezvica a v neposlední řadě i s ochutnávkou 
balkánských kulinářských specialit. 
  Pod širým nebem zahrálo také sdružení 
deseti fenomenálních trumpetistů, vystupují-
cích pod  názvem Ten of the Best & Friends. 
Své hudební klaunství předvedlo polské 

 
 

 

kvarteto MozART Group a čtyři kanadští 
tenoristé, Canadian Tenors, se postarali o vřelý 
a zároveň důstojný závěr letošního festivalu. 
Dárkem pro operní příznivce byly pak tři 
reprízy opery Komedianti před Otáčivým 
hledištěm. V inscenaci režiséra Josefa Průdka, 
nastudované v koprodukci s Jihočeským 
divadlem, vystoupil jeden z nejlepších součas-
ných tenoristů José Cura a divákům připravil 
skutečně nezapomenutelný zážitek. Jediný 
koncert, který se letos bohužel nepodařilo 
uskutečnit, byla monumentální symfonická 
pocta skupině Queen, The Queen Symphony, 
pod taktovkou autora Tolgy Kashifa, jejíž 
provedení překazila bouře. Festival však 
plánuje v budoucnu tento unikátní projekt 
zopakovat. Už nyní probíhá intenzivní přípra-
va dalšího ročníku, který zahájí 19. července 
mezzosopranistka Elina Garanča a zakončí jej 
17. srpna houslista Maxim Vengerov. Festiva-
lový štáb se tedy těší na shledání opět za rok 
v Českém Krumlově!   

 

    K létu v Českém Krumlově již neodmysli-
telně patří i Mezinárodní hudební festival 
Český Krumlov, který letos vstoupil do třetího 
desetiletí své existence. Festivalová dramatur-
gie vnímá různorodý charakter současné 
hudební scény, ale jejím těžištěm zůstává 
hudba označovaná jako vážná či klasická, 
i když často letním způsobem odlehčená. 
Zahájení festivalu patřilo světově proslulému 
barytonistovi a jeho opernímu recitálu – 
Dmitri Hvorostovsky v  Pivovarské zahradě 
okouzlil publikum sytým hlasem i charisma-
tem. Další „klasické“ koncerty se uskutečnily 
v  Zámecké jízdárně, kde nadchl zejména 
ruský klavírní virtuóz Konstantin Scherbakov. 
Stálice naší klasické hudební scény, Václav 
Hudeček, slaví letos životní jubileum. 
  Festival pro něj proto připravil gratulační 
koncert, na němž mu zahrál kromě mladých 
českých interpretů i vnuk jeho legendárního 
učitele Davida Oistracha, skvělý houslista  
Valerij Oistrach. Uskutečnila se také drama- 
turgicky ucelená série komorních koncertů
  

 

Text Miroslava Štípková, manažerka PR Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
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- ulice Radniční a Panská podél budovy 
Oberbank
Termín uzavírky: 
17. 9. 2012 - 12. 10. 2012 - úplná uzavírka
Objízdná trasa povede po místních komuni-
kacích v ulici Dlouhá a Soukenická.

- silnice II/160 Rožmberk nad Vltavou - 
Branná (křižovatka se silnicí III/1602 na 
Větrnou)
Termín uzavírky: 
3. 9. - 23. 9. 2012 - úplná uzavírka silnice 
z důvodu rekonstrukce silnice II/160.

Objízné trasy:
- pro vozidla do 7,5 t (mimo linkových 
autobusů) ve směru od Českého Krumlova 
budou ze silnice II/160 u osady Branná odklo-
něni na silnici III/1622 směr Malšín a na 
křižovatce silnic III/1622 a III/1602 (Větrná) 
odbočí směr Rožmberk nad Vltavou. Tato 
objížďka bude sloužit pro vozidla do 7,5t 
i v opačném směru.
- pro vozidla nad 7,5 t (mimo linkových 
autobusů) bude vedena objízdná trasa
 

  

- lávka přes náhon u mlýna v Široké ulici
Termín uzavírky: 
od 3. 9. 2012 po dobu zhruba 9 týdnů

  Po celou dobu rekonstrukce lávky přes 
náhon, tzn. od 3. září po dobu přibližně 
9 týdnů, bude v místě uzavírka. Mostní 
provizórium, kterým dosud bylo umožněno 
spojení mezi ulicemi Na Ostrově a Široká, 
bude po provedení prací souvisejících se 
zajištěním spodní stavby lávky přes náhon 
odstraněno. Pro pěší bude vyznačena náhradní 
trasa ulicemi Dlouhá, Radniční, kolem Hotelu 
Dvořák přes malou lávku do ulice Na Ostrově 
a naopak. Pro motorová vozidla bude přístup 
do této lokality zcela uzavřen. Snahou investo-
ra i zhotovitele je zkrácení doby rekonstrukce 
na minimum. 
  
  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. 

   
 

 z Českého Krumlova ze silnice II/160 v obci 
Větřní po silnici II/162 směr Frymburk. Ve
Frymburku pak po silnici II/163 směr Lipno 
nad Vltavou - Vyšší Brod - Dolní Dvořiště 
a opačně. 

- silnice II/163 Lipno nad Vltavou, křižo-
vatka se silnicí III/16315 (u odbočky na 
Slupečnou) - Loučovice (Čertova Stěna)
Termín uzavírky: 
8. 9. - 23. 9. 2012
Práce budou prováděny za provozu, který 
bude řízen světelnou signalizací.

- silnice II/160 II. etapa v úseku Větřní / 
Hašlovice / - křižovatka se silnicí III/1602 
(Branná)
Termín uzavírky: 
24. 9. - 10. 10. 2012 
- úplná uzavírka pro vozidla nad 7,5 t (mimo 
linkových autobusů)
Objízdná trasa po silnicích II. třídy z Větřní přes 
Frymburk - Lipno nad Vltavou - Vyšší Brod 
Dolní Dvořiště. Provoz vozidel do 7,5 t bude 
veden po stavbě a bude řízen pracovníky stavby. 

Dopravní omezení na území města Český Krumlov 
a v jeho správním obvodu  
Text  Libuše Sittová

 

  Malé jubileum prožije momentálně účast-
nicky největší sportovní akce ve městě 
a jedna z  největších sportovních akcí 
jihočeského regionu – Krumlovský vodác-
ký maraton. Desátý ročník tohoto klání 
vypukne ve svém pravidelném termínu ve 
druhém říjnovém víkendu, letos tedy 12. - 
13. října, kdy se do Českého Krumlova 
sjedou vyznavači kanoistiky z  blízkého 
i dalekého okolí. Pořadatelé odhadují opět 
zhruba tisícovku účastníků.   
 Přihlášky k  závodu přicházejí v  plném 
proudu, do závodu se hlásí účastníci z tradič-
ních míst, ale také z Afriky, Ameriky, Anglie, 
Irska, Litvy, Lotyšska atd. Opět lze předpoklá-
dat účast špičkových závodníků. Závod 
podruhé proběhne jako součást desetidílné 
celosvětové série „ICF WORLD SERIES 
2012“. Současně se sbíráním bodů do této 
nejvyšší dlouhodobé světové soutěže říčních 
maratonů půjde při závodě také o mnohá 
zajímavá zápolení mezi výkonnostními či 
příležitostnými vodáky. Účast v  závodě není 
nijak omezována.
   V  letošním roce se poprvé nebude závodit 
pouze v  samotném maratonu, ale v  jeho 
pátečním předvečeru proběhne také divácky 
atraktivní prolog ve sprintu. V tomto kontakt- 

Desátý ročník vodáckého maratonu v říjnu opět obsadí Vltavu  
Text  Tomáš Palouda, koordinátor maratonu Foto Archiv KVM 

ním vyřazovacím závodě lze přímo pod krum-
lovským zámkem předpokládat přímé ostré 
souboje těch nejlepších závodníků.
   Při organizačním zabezpečení celé této akce 
si pořadatelé pochvalují dobrou spolupráci 
s externími místními pomocníky – Hasičský 
záchranný sbor Český Krumlov, Vodní 
záchranná služba Český Krumlov, Dům dětí 

a mládeže Český Krumlov a další. Kromě 
pohárů, cen a upomínkových předmětů si 
vítězové jednotlivých kategorií domů odvezou 
unikátní medaile vytvořené žáky českokrum-
lovské  Základní umělecké školy. 
Více informací na 
www.krumlovskymaraton.com.
 
     
 

www.ckrumlov.cz/obcan 
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   Milí čtenáři, v dnešním díle seriálu o třídění a recyklaci odpadů 
se zaměříme na tradiční komoditu – sklo. Základním materiálem 
pro opakovanou výrobu skla je upravený skleněný střep. Ten se 
získává jednak z tříděného sběru a jednak přímo od výrobců 
nápojů, kteří vyřazují staré lahve nebo se zbavují lahví rozbitých. 
Recyklace skla je velmi náročná na kvalitu střepu, jeho úprava je 
vysoce technicky a ekonomicky náročná, a proto je třeba dodržo-
vat některá základní pravidla již při samotném třídění. 
    Zjednodušeně lze říci, že do kontejnerů na sklo (zelené kontej-
nery) patří pouze sklenice od potravin, lahve od nápojů a okenní 
tabulové sklo. Svozové firmy sklo z kontejnerů odvezou nejdříve 
do meziskladů, odkud po naplnění kapacity sklo putuje k dotřídě-
ní na specializované linky. Tam se sklo nejprve na dopravníku 
zbaví velkých mechanických nečistot, ručně se vybírají velké kusy 
keramiky, porcelánu a nevhodného skla. Proto je vhodné sklo příliš 
nerozbíjet, aby bylo možné nečistoty snadno odlišovat. Následně 
se sklo nadrtí na malé kousky, které se pomocí vibračních sít dále 
čistí a třídí podle velikosti. 
   Ve sklárnách se přimíchává výsledný skleněný střep do sklářské-
ho kmene. Při výrobě skla se dá použít až 65 % střepu. Sklovina se 
při teplotách přes 1500 °C taví a odlévá do forem a vznikají tak 
nové výrobky. Recyklace skla je tak dokonalá, že nepoznáte, jestli 
vaše láhev od piva nebyla dříve třeba lahví od kečupu nebo skleně-
ným popelníkem. Navíc je téměř do nekonečna opakovatelná a 
díky ní se uspoří až 90 % energie a původních přírodních surovin.
Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým věcem nový život.         
   

  

 

Text  Vlasta Horáková Foto archiv města Český Krumlov 
Třídíme odpad - 7. díl - Recyklace skla

PLACENÁ INZERCE
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www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni 

      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 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 viditel-
ně označené „Prodej pozemků u Terna“.
 

 
  

   Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo záměr prodat nejvyšší nabídce formou výběrového řízení dům, Plešivec č. 74 v Českém Krum-
lově. 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 chráně-
ném území.
  Podmínky výběrového řízení: složení vratné kauce ve výši 500 tisíc Kč na účet města č. 6015-221241/0100 pod variabilním symbolem IČ 
zájemce/datum narození před podáním nabídky; doručení nabídky městu ve lhůtě do 1. října 2012 obsahující jméno, adresu, rodné číslo a datum 
narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a návrh kupní ceny v zalepené obálce viditelně označené 
„Prodej domu Plešivec č. p. 74“. 
 

 

   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 uvede-
ným pronájmům a prodejům a můžete si individuálně domluvit případné prohlídky objektů. 

  
 

 

Aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky města Český Krumlov

    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. 
Objekt na st. p. č. 21/24 je dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, se dvěma byty 3+1, saunou a klubovnou. 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 dlouho-
době neužívaná. Parcela č. 677/4 je zatížena vedením plynovodního potrubí, na parcelu je samostatný sjezd z místní komunikace. 
   Dle regulačního plánu pro toto území je zde možnost vybudovat 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 vratné kauce před podáním nabídky na účet města č. 6015-221241/0100 pod variabilním symbolem IČ 
zájemce/datum narození ve výši 300 tisíc Kč. 
   Povinné náležitosti nabídky: základní údaje o kupujícím, 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).
Zájemce doručí písemnou nabídku v zalepené obálce na adresu města do 1. října 2012 do 12.00 hodin, levý dolní roh označí „Vilka kasárna“. 
  
 

 

   Město Český Krumlov nabízí k odkupu recyklát – recyklované kamenivo získané při demolici objektů v areálu kasáren Vyšný v objemu cca 
21 400 t. Prodej bude uskutečněn na poptávané množství za cenu 120 Kč/t bez DPH. 

  
 

 

  Tajemník Městského úřadu vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovních pozic:
referent správy majetku města – účetní – přihlášky doručujte do 16. října 2012
referent živnostenské kontroly – přihlášky doručujte do 24. září 2012
Přihlášky je možné doručit osobně na podatelnu úřadu nebo zasílat 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 766103.

  
 

 

   Město Český Krumlov vyhlásilo výzvu ke zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku "Technologické centrum ORP Český 
Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov, část III. - Realizace vnitřní integrace úřadu" - opakovaná výzva na 
část B: Integrace existujících softwarových komponent do uceleného IS. Vzhledem k  obsáhlosti zadání najdete více informací k  výzvě na 
www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni. Nabídky je možno podávat do 1. října 2012 do 9.00 hodin.

  
 

 

   Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout předložené nabídky a výběrová řízení zrušit. Více informací na webových stránkách 
města www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni.

  
 

 






