Noviny
ročník 11/červen 2013/zdarma

Slavnosti pětilisté růže® v roce 2013 aneb už 760 let se píše o Krumlově

Foto Lubor Mrázek
Ve dnech 21. - 23. června se Český Krumlov stane již po sedmadvacáté dějištěm
rytířských soubojů a velkolepých historických průvodů, velkým pódiem pro pouliční
divadla, dobový tanec a hudební produkce, či
tržištěm s historickými řemesly a zbožím.
Nebude překvapením potkat v ulicích města
Petra Voka, či Viléma z Rožmberka vracejícího se z Polska, kde obdržel nabídku
královské koruny. Právě v roce 1573, tedy
před 440 lety, se tato událost zapsala do
historie Rožmberků, a tím i do historie
Krumlova, sídelního města tohoto starobylé-

ho českého rodu. První historický zápis
o Krumlově však pochází z roku 1253. To je
druhým tématem a historickou připomínkou v rámci letošního ročníku českokrumlovských slavností. Během programu se
uskuteční téměř 150 vystoupení na devíti
scénách a projdou průvody o 700 kostýmovaných účastnících. Chybět nebude ani
tradiční historický jarmark, který přivítá
návštěvníky na I. zámeckém nádvoří.
Gastronomické speciality budou k ochutnání na trhu na náměstí Svornosti a v Široké
ulici. Také českokrumlovské restaurace
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a hospůdky budou pro své návštěvníky po celý
víkend otevřeny, mnohé s nabídkou vybraných
specialit. Dopřejme si tedy v předposlední
červnový víkend trochu historie, nechme
starosti 21. století doma a vraťme se společně
o pár set let zpět, kdy se řemesla předávala
z generace na generaci, komediantští všeumělové kočovali od města k městu a šlechta si
užívala života při lovech zvěře, rytířských
turnajích a bohatých hostinách. Více
informací o programu a historii slavností
naleznete na oficiálních stránkách akce
www.slavnostipetilisteruze.eu.

Program jednání zastupitelstva
čtvrtek 27. červen 2013 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Projekty podpořené z dotačních programů města
Český Krumlov v roce 2013
Radní a zastupitelé města Český Krumlov schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory sociálních a souvisejících služeb 1. 100 tis. Kč, Programu podpory volnočasových aktivit – 250 tis. Kč, Programu podpory kultury (1. výzva) – 1. 358 tis. Kč, Program podpory
sportu - 3.393 tis. Kč, Program podpory zahraniční spolupráce – 70 tis. Kč. Celkem bylo rozděleno ze všech dotačních programů města Český
Krumlov 6.171 tis Kč.
Program podpory sociálních a souvisejících služeb
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.,
Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce 2013
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 Bouda v roce 2013
Czech One Prague s.r.o., Podpora činnosti domova pro seniory Wágnerka v Českém Krumlově
Domov důchodců Horní Planá, Podpora zabezpečení stávající sociální služby Domova důchodců Horní Planá
Domov pro seniory Kaplice, Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Rozšíření střediska odlehčovací služby
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Akademie 3. věku
FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov,
Individuální podpora, rozvoj kompetencí a aktivizace lidí s duševním onemocněním
FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov, Krizová pomoc v Českém Krumlově
FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov, Rozvoj volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Hospicová péče pro občany města Český Krumlov v roce 2013
ICOS Český Krumlov, o.s., Bezplatná právní poradna pro osoby v krizi v roce 2013
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 rodinného centra Krumlík
ICOS Český Krumlov, o.s., Zvyšování kompetencí pracovníků v sociálních a souvisejících službách prostřednictvím
vzdělávacích akcí v roce 2013
KoCeRo – komunitní centrum Romů o.p.s., Když si nevím rady
KoCeRo – komunitní centrum Romů o.p.s., Autoškola do sedmnácti
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, Podpora činnosti nízkoprahového zařízení Církve bratrské v Českém Krumlově
STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, o.s., Střep 2013 Český Krumlov

23.750,- Kč
64.600,- Kč
54.150,- Kč
57.950,- Kč
40.000,- Kč
54.150,- Kč
61.750,- Kč
28.500,- Kč
18.000,- Kč
61.750,- Kč
25.000,- Kč
11.000,- Kč
52.250,- Kč
60.800,- Kč
46.550,- Kč
62.000,- Kč
62.000,- Kč
21.000,- Kč
46.550,- Kč
48.450,- Kč
38.000,- Kč
70.000,- Kč
31.000,- Kč
60.800,- Kč

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže
Alena Kubešová, Černá v Pošumaví 9, Taneční soubor SD 2013
10.000,- Kč
Místní organizace ČRS Český Krumlov, Podpora činnosti rybářských kroužků
5.000, - Kč
Folklórní klub – soubor Růže, Regionální kolo soutěže Zpěváček
23.000,- Kč
Domoradice dětem o.s., Český Krumlov Domoradice dětem
9.000,- Kč
KRAJINAK, o.s., Nad Nemocnicí 155, Český Krumlov, GISím, tedy jsem, byl jsem a budu?
5.000,- Kč
Dům dětí a mládeže, Linecká 67, Český Krumlov, Celoroční činnost mažoretek
6.000,- Kč
Dům dětí a mládeže, Linecká 67, Český Krumlov, Den dětí
24.000,- Kč
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Holubov – Kremže, Obnova a podpora činnosti skautského oddílu v Českém Krumlově 5.000,-Kč
OS Českého červeného kříže, Český Krumlov, Hlídky mladých zdravotníků – okresní kolo
5.000,- Kč
OS Českého červeného kříže, Český Krumlov, Okresní studijní středisko 2013
13.000,- Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov, Výtvarné projekty pro neorganizované děti
22.000,- Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov, Filmová laboratoř 2013
15.000,- Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov, Letní tábor Čeřín 2013, “Prázdniny v pohybu“
14.000,- Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov, Multikultura a my
9.000,- Kč
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Špičák 114, Český Krumlov, Elektronický a tištěný časopis „Časák ICM“
10.000,- Kč
KoCeRo, komunitní centrum Rovnost, Český Krumlov, o. p. s., Český Krumlov dětskýma očima
24.000,- Kč
KoCeRo, komunitní centrum Rovnost, Český Krumlov, o. p. s.,Cesta za dobrodružstvím
6.000,- Kč
ICOS, o.s., náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík
25.000,- Kč
ICOS, o.s., náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, Kamarád v životě
20.000,- Kč
Pokračování v dalším čísle Novin města.
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Seriál o odborech a odděleních MěÚ Český Krumlov - Odbor stavební úřad
Text Johana Hanušová

Odbor stavební úřad vykonává státní správu
jako obecný stavební úřad podle § 13 odst.
1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, mimo územní
plánování, a to na území s celkovým počtem
obyvatel 26.218 (pro rok 2013), tj. :
* na území města Český Krumlov
* na území obcí: Bohdalovice, Dolní Třebonín, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny,
Kájov, Mirkovice, Mojné, Přídolí, Přísečná,
Srnín, Světlík, Větřní, Věžovatá Pláně, Zlatá
Koruna, Zubčice (celkem 16 obcí)

osob proti stavebnímu řádu, a vydává příslušná
rozhodnutí.
V návaznosti na výše uvedený výkon státní
správy pak pověřený pracovník stavebního
úřadu zpracovává 1 x za měsíc statistické výkazy
pro ČSÚ Brno o stavebních ohlášeních
a povoleních, budovách a bytech (vč. jejich
změn) a o dokončených budovách a bytech. Dále
pak provádí komplexní agendu registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
a modernizace Informačního systému katastru
nemovitostí Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) - tj. zápis každé dokončené budovy do centrálního registru.
V rámci výše uvedené pravomoci stavební
Odbor stavební úřad rovněž rozhoduje podle
úřad vydává zejména:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
rozhodnutí o umístění staveb, o změně využití v platném znění, o přidělení čísel popisných
území, o změně staveb, o dělení nebo scelování a čísel evidenčních u dokončených budov pozemků, o ochranném pásmu a vede přísluš- pouze na území města Český Krumlov.
ná územní řízení, územní souhlasy, souhlasy A konečně odbor stavebního úřadu vede
s ohlašovanými stavbami, jejich změnami archiv stavebního úřadu.
a zařízeními, stavební povolení a vede stavební
Odbor stavební úřad je také na základě
řízení, povolení změn staveb před jejich usnesení Rady města Český Krumlov
dokončením, povolení užívání staveb, předčas- č. 93/6/2007 pověřeným vyvlastňovacím
né užívání staveb a zkušební provoz, kolaudač- úřadem dle § 15 zák. č. 184/2006 Sb.,
ní souhlasy, povolení změn v užívání staveb o odnětí nebo omezení vlastnického práva
a vede příslušná řízení, povolení a nařízení k pozemku nebo ke stavbě, v platném znění
odstranění staveb, terénních úprav a zařízení - (zákon o vyvlastnění) - a to na území města
a vede příslušná řízení, nařízení zabezpečova- Č. Krumlov, dalších 16 obcí (viz výše)
cích prácí, nezbytných úprav a udržovacích a navíc na správním území v působnosti stavebprácí na stavbách vč. vyklizení stavby atd. ního úřadu Horní Planá, Křemže a Vyšší Brod.
a vede příslušná řízení, provádí kontrolní
Odbor stavební úřad tvoří celkem 6 referenprohlídky staveb, vykonává státní dozor ve tů, administrativní pracovník a vedoucí. Jejich
věcech stavebního řádu, a konečně vydává průměrná délka praxe na odboru je 14 let.
různá sdělení, souhlasy, protokoly a vyjádření. Mezi další přednosti bych zařadila vzájemnou
Dále provádí projednání ve věcech přestupků plnou zastupitelnost zaměstnanců stavebního
fyzických osob a ve věcech správních deliktů úřadu a velmi dobře fungující vnitřní komuniprávnických osob a podnikajících fyzických kaci na odboru. Rovněž je nastaven přehledný

způsob rozdělení výkonu státní správy na
svěřeném území města Český Krumlov
a dalších 16 obcí: jednotliví referenti na přesně
vymezeném území vykonávají svoji činnost
v plném rozsahu (vydávají veškerá opatření
a rozhodnutí). Zaměstnanci odboru jsou také
schopni poskytnout veřejnosti nejen základní
(povinné) informace, ale dokáží pomoci
a poradit i v případě např. dědických řízení,
vkladů do katastru nemovitostí vč. nápravy
chybných zápisů, při převodech nemovitostí,
ale i při povolování vodohospodářských
staveb, komunikací atd. - což je stav přímo
úměrný délce praxe zaměstnanců stavebního
úřadu a znalosti poměrů na svěřeném území.
Odbor stavební úřad sídlí ve čtvrtém patře
budovy městského úřadu. Součástí odboru je
i podatelna, kde je spolu s podáním žádosti
možné uhradit i příslušný správní poplatek. Pro
veřejnost je odbor otevřen v úředních dnech
a hodinách, po předchozí domluvě se však
občané mohou dostavit v podstatě kdykoliv.
Závěrem konstatuji, že stavební zákon je ve
své současné podobě poměrně složitý a nepřehledný. Informace o povinnostech vyplývajících z tohoto právního předpisu, které jsou
šířeny prostřednictvím médií, jsou pro
veřejnost často zavádějící a nepravdivé. Využívám proto této příležitosti a apeluji na všechny
stavebníky, aby využili možnosti konzultovat
v dostatečném předstihu své stavební záměry.
Tímto postupem můžeme společně předejít
řadě nedorozumění a nepříjemností následně
vyplývajících z provádění staveb či stavebních
úprav bez příslušných povolení, což je řízení
o odstranění stavby a s tím spojené projednání
porušení stavebního zákona.

Červnová povodeň v Českém Krumlově
Text Olga Kneiflová

Český Krumlov zasáhla v neděli 2. června
2013 povodeň. Hladina řeky Vltavy dosáhla při
kulminaci 301 cm, přesto se řeka Vltava vylila
z koryta pouze na některých místech. Dokončovací práce na protipovodňových opatřeních
a úpravy jezu na Jelení lávce byly v důsledku
povodně přerušeny, a stavba tak nemohla být
dokončena v původně plánovaném termínu.
Větší škody tentokrát napáchala říčka Polečnice, která způsobila nemalé problémy v městské
části Dobrkovice, zatopila sportovní areál na
Chvalšinské silnici a narušila téměř dokončenou revitalizaci Jelení zahrady.

V souvislosti s povodní, která zasáhla nejen stavu ohrožení či jinak přispěli k záchraně
Český Krumlov, ale celou Českou republiku, a obnově soukromých i veřejných majetků.
vznikla spousta nových informací, sbírek www.ckrumlov.cz/povodne
a zvýhodněných nabídek soukromých institucí. Veškeré informace o průběhu povodně,
vypsaných sbírkách nejen pro Český Krumlov,
ale i další postižená města a obce, naleznete
na webových stránkách města. Dozvíte se také,
kde a jak žádat o pomoc jak finanční, tak
materiální.
Město Český Krumlov děkuje všem, kteří
se zapojili do odstraňování povodňových
škod, aktivně pomáhali během vysokého
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Ohlédnutí za zahájením Zemské výstavy
Text Eliška Koričarová Foto Libor Sváček

Zároveň se mi splnilo přání a bude se pamatovat
na všechny z komunity,“ uvedla s dojetím Ruth
Hálová.
Za majitele synagogy, Židovskou obec
v Praze, vystoupil předseda Jan Munk. „Na
V polovině května otevřela českokrumlovská jednu stranu je to smutné, protože lidé, kteří by
synagoga po rozsáhlé revitalizaci poprvé své u této události měli být, již nejsou mezi námi. Na
druhou stranu je tento okamžik plný naděje,
brány a vstoupila do života města.
Preciznost řemeslných prací a uměleckého protože je synagoga věnována současným lidem,
ztvárnění synagogy mohli návštěvníci obdivo- kultuře a zároveň vzdělávání“, zdůraznil Jan
vat již v pondělí 13. května na slavnostním Munk.
Tímto dnem se návštěvníkům otevřela také
setkání, které uspořádal Českokrumlovský
stálá
výstava v zimní modlitebně synagogy
rozvojový fond, spol. s r.o. (ČKRF), jako hlavní
pod
názvem „Svět českokrumlovských
realizátor projektu revitalizace. Kromě zástupŽidů“.
Informace o osudech těchto lidí dokláců jednotlivých dodavatelských subjektů, jež se
dá
soudobými
fotografiemi z významných
do projektu zapojily, se akce zúčastnili
českokrumlovských
ateliérů Seidel a Wolf
i výjimeční hosté.
a
součástí
expozice
jsou
i náboženské předměPozvání přijala pamětnice Ruth Hálová.
ty
vyrobené
v
Izraeli.
Do českokrumlovské synagogy chodívala do
Prvním kulturním počinem, který naplnil
svých 12 let a poté jako jedno z „Wintonových
synagogu,
se stala výstava "4 fotografové dětí“ odcestovala do Velké Británie. Zpět do
2
země
1
region". Její vernisáží se Český
země se vrátila po válce. „Jsem ráda, že si tento
Krumlov
15.
května slavnostně připojil
vymodlený prostor zachoval své vnitřní ticho.
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k Zemské výstavě.
Slavnostní den v synagoze zahájila návštěva
lidí, kteří autorům výstavy půjčili fotografie
z rodinných alb a vyprávěli příběhy svých
předků. Prohlédli si opravenou budovu
a shodli se na tom, že se ji podařilo rekonstruovat důstojně a s citem.
Pohled na zvětšené a do kontextu zasazené
rodinné fotografie působil na většinu potomků
velmi dojemně. „Tuhle fotku měla maminka celý
život v pokoji,“ ukazovala například Věra
Nachlingerová snímek, na němž její dědeček
Jan Jakeš vítá na českokrumlovském náměstí
prezidenta Beneše. Jan Jakeš byl mlynářem
a krumlovským místostarostou - a zájem
o dění ve městě po něm zdědil i jeho syn, člen
rady města a také prý autor nápadu pojmenovat hlavní náměstí jako náměstí Svornosti.
Paní Nachlingerová žila v Krumlově 35 let
a pak se odstěhovala do středních Čech
k Benešovu, odkud na slavnost přijela a setkala
se v synagoze s dalšími šesti příbuznými.
„V tomto objektu jsem nikdy nebyla, synagogu

V zimní modlitebně synagogy našla své místo stálá výstava Svět
českokrumlovských Židů. Na snímku Iva Steinová, kurátorka výstavy,
provází pamětnici Ruth Hálovou.

Slavnostního zakončení revitalizace synagogy se zúčastnili zástupci
Židovské obce v Praze jakožto majitele této stavby. Vpředu napravo
předseda Jan Munk, vpředu nalevo kurátorka stálé výstavy Iva Steinová.

Vernisáží výstavy 4 fotografové - 2 země - 1 region se Český Krumlov slavnostně zapojil do Zemské výstavy. Stříhání pásky před synagogou se zhostili - zleva
M. Reitinger, J. Pühringer, J. Zikmundová, J. Zimola, D. Carda a F. Lýsek.

Prvním kulturním počinem, který naplnil synagogu, je výstava 4 fotografové - 2 země - 1 region. Expozice je součástí Zemské výstavy a čítá na 300
snímků, z nichž asi dvě třetiny pocházejí z Musea Fotoateliér Seidel.
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jsme znali jen zvenku, protože byla zavřená.
Opravili ji naprosto úžasně,“ zhodnotila.
Oporou byl archiv Josefa Seidela
Expozice "4 fotografové - 2 země - 1 region"
seznamuje se životem v jižních Čechách
a v Horním Rakousku na počátku 20. století, a
to formou dobových fotografií a příběhů. Její
autoři, studenti Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Jan Palkovič a Ivo Janoušek,
vybrali deset osobností, které pocházely
z Krumlova a blízkého okolí a které zastupují
všechny vrstvy společnosti v regionu na počátku 20. století. Každou z nich představili jak
v textu, tak obrazově, a osudy doplnili
obecnějšími informacemi z oboru, v němž
tento člověk působil. „Jednotlivé životní
příběhy slouží ke ztotožnění diváka s městem
Český Krumlov,“ uvedli kurátoři.
Výstavu pro synagogu připravovali studenti
dva roky a velkou radost mají z toho, že
dokázali vypátrat i podrobnosti ze života
obyčejných lidí, o nichž se mnoho záznamů
nedochovalo - například osud rolníka z Větřní
Josefa Böhma. Našli řadu stop dokumentu-

jících, že život na obou stranách hranice byl
podobný v lidských starostech i radostech: na
výstavě to dokládají třeba snímky členů cyklistického spolku v Českém Krumlově a cyklistických závodů v Rakousku či fotografie
stejnojmenných hostinců U Slunce jak
v Krumlově, tak ve Freistadtu. Zajímavé
srovnání skýtají také dvě fotografie z oficiálních akcí – z vítání prezidenta Edvarda Beneše
ve Vyšším Brodě roku 1937 a z návštěvy
rakouského prezidenta Michaela Hainische ve
Freistadtu v roce 1928.
Kolekce v synagoze čítá na 300 snímků,
z nichž asi dvě třetiny pocházejí z Musea
Fotoateliér Seidel. Toto muzeum leží jen pár
kroků od synagogy a spojitost obou objektů je
velmi těsná vlastně až kuriózní: Seidelův
snímek interiéru synagogy, který před rekonstrukcí fotoateliéru ležel schovaný ve skříňce
retušéra, dal zcela zásadní vodítko k opravě
a vybavení interiéru synagogy. Jiný důkaz, jak
to uvnitř vypadalo, už se nedochoval.
Český Krumlov se do Zemské výstavy zapojil
i druhou mimořádnou expozicí, a to v Regio-

nálním muzeu. Návštěvníci tam najdou
vtipně a hravě pojatou kolekci nerealizovaných projektů spjatých s regionem jižních
Čech a Horního Rakouska. Výstava pod
názvem Co by, kdyby prezentuje více než dvě
desítky projektů z období od středověku až po
20. století.
Hudební premiérou v synagoze bylo
vystoupení houslisty Pavla Šporcla ve
čtvrtek 16. května. Koncert pro místní obyvatele uspořádalo město Český Krumlov
s podporou firmy Schwan Cosmetics. „Do
Českého Krumlova se vždy rád vracím. Mám na
něj díky svému otci samé hezké vzpomínky“,
uvedl houslový virtuos. Z koncertního prostoru byl nadšen už jen pro to, že, jak řekl,
„Židovskou hudbu miluji, toužím po tom, stejně
jako jsem udělal projekt s cikánskou cimbálovou
kapelou, udělat projekt s klezmerskou kapelou a
hudbou.“
Více o Zemské výstavě na

www.zemskavystava.cz

Český Krumlov se do Zemské výstavy zapojil také výstavou Co by, kdyby
v Regionálním muzeu. Návštěvníci tam najdou vtipně a hravě pojatou kolekci
nerealizovaných projektů spjatých s regionem jižních Čech a Horního Rakouska.

Jedním z nerealizovaných projektů je také plánovaný tunel Adria, který
měl Čechám zajistit přístup k Jaderskému moři.

Hudební premiérou v synagoze bylo vystoupení houslisty Pavla Šporcla,
který byl z prostoru nadšen, a svěřil se, že by rád udělal projekt s klezmerskou hudbou.

Hudební vystoupení Pavla Šporcla bylo věnováno občanům města, kteří se
mohli seznámit s novým prostorem pro kulturu a setkávání. Na první
koncert jich do synagogy dorazilo necelých tři sta.
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Hledáte děvče na neděli, aby Vám ostatní záviděli?
Tak to Vám bohužel nezajistíme, ale nabídneme Vám „Program na sobotu“. Občanské sdružení FOKUS České Budějovice středisko Český
Krumlov od měsíce května nabízí každou sudou sobotu v měsíci zajímavý program pro všechny dospělé zdravotně znevýhodněné občany.
Naší ambicí je vytvořit zajímavý program na sobotní odpoledne, kde se mohou lidé setkávat, něčemu novému se naučit, předat své zkušenosti
a příjemně strávit svůj volný čas aniž by vyždímali své peněženky. V tuto chvíli jsou plánována setkání ve čtyřech okruzích zájmů:
turistika (11.5., 13.7.), výtvarná dílna (25.5., 27.7.), šperkařská dílna (8. 6., 10.8.) a základy vaření (22.6., 24.8.) s pokračováním v dalších měsících.
S „Programem na sobotu“ začínáme - jeho náplň se bude vyvíjet a doplňovat na základě zájmu účastníků. V tuto chvíli nabízíme zkušenost
s vedením obdobných aktivit, materiál, prostor a čas pracovníků. Očekáváme dodržování pravidel slušného chování a zaplacení materiálu (bez
přirážky) za výrobky, které si odnesete nebo zkonzumujete. Vše se pokusíme přizpůsobit Vašim individuálním potřebám. Doprovod je samozřejmě vítán.
Shrnutí:
Kde?
FOKUS České Budějovice, o.s. - středisko Český Krumlov, Nad Nemocnicí 424, 381 01 ČK
Kdy?
Každá sudá sobota v měsíci od 14 do 17 hod
Co?
Výtvarná dílna
Turistické setkání
Základy vaření
Šperkařská dílna
Proč?
Přijďte na čaj a uvidíte
Podrobný program naleznete na: www.fokus-cb.cz nebo na facebooku: https://www.facebook.com/ProgramNaSobotu
Budeme rádi za jakékoliv dotazy, připomínky, náměty či podněty pro další rozvoj. Neváhejte nás kontaktovat na FOKUS České Budějovice, o.s.
– středisko Český Krumlov, Nad Nemocnicí 424, 381 01 Český Krumlov. Nebo na tel. čísle 774 496 935, e-mail.: ckrumlov@fokus-cb.cz.
PLACENÁ INZERCE

Třídění neobvyklých odpadů z domácnosti - 1. díl
Text Vlasta Horáková

Třídění základních druhů odpadů, tj. papíru, plastu, skla
a nápojového kartonu se stalo běžnou součástí domácích
činností valné většiny obyvatel našeho města. Jejich odkládání
do příslušných kontejnerů zvládají díky environmentální
výchově na školách i malé děti. Jen pro jistotu tedy připomínáme - modrý kontejner je určen na papír, žlutý na plasty
a nápojový karton a do zeleného kontejneru odkládáme sklo.
V domácnosti se však setkáme i s neobvyklými odpady,
u nichž si většina z nás neví se správným odložením do příslušné odpadové nádoby rady. Kam vytřídit kartónové obaly od
vajíček, staré tonery z tiskáren, vyřazené CD a DVD, rozbité
zrcadlo, papírové kapesníky a pleny, polystyrénové termoobaly
nebo láhve od oleje? Třídění těchto netypických odpadů vám
postupně prozradíme v naše odpadovém seriálu.
Opakovaně jsme obdrželi dotaz, do jakého kontejneru patří
kartónové obaly od vajíček. Většina z nás karton od vajíček –
přesvědčena o správnosti svého počínání - vyhodí do modrého
kontejneru, který je určen ke sběru papíru. Je však pravdou, že tyto
papírové obaly od vajec jsou vyrobeny z nejméně kvalitních
papírových vláken a jejich další zpracování je velmi problematické.
Stejné je to s roličkami od toaletního papíru nebo kuchyňských
utěrek. Papír je možné recyklovat pouze sedmkrát – následně je už
vzniklé vlákno příliš krátké a papír z něj nelze opětovně vyrobit.
V tomto případě, je tedy správný postup obaly od vajíček
a ruličky od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek již dále
netřídit, ale vyhodit je do kontejneru, který je určen pro odkládání směsného komunálního odpadu.
Příště se dočtete jak třídit staré tonery a vyřazené CD a DVD

6

7

www.ckrumlov.cz/obcan

Informace pro provozovatele příležitostné osobní dopravy

Dne 1. 5. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a to zejména v oblasti vnitrostátní příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a taxislužby. Oba tyto druhy
dopravy byly sloučeny do jednoho druhu a společně jsou nadále označovány jako taxislužba (patří sem i tzv. drink servisy).
Změny se týkají především
•
všichni řidiči musí být jako řidiči taxislužby starší 21 let, spolehliví a musí mít oprávnění řidiče taxislužby, které prokazují průkazem
řidiče taxislužby - platí i pro příležitostnou dopravu
•
všechna vozidla (vyjma vozidel cestujících u drink servisů) musí být jako vozidla taxislužby evidována v evidenci vozidel taxislužby
(podmínkou mj. je, aby dopravce byl v technickém průkazu zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla)
(úplné znění zákona a prováděcí vyhlášky účinné od 1. 5. 2013 naleznete na stránkách MD).

Uzávěrka kulturních grantů

Ukončení příjmu žádostí do druhé výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov ( III. a V. opatření) je 28. června 2013 ve 12 hodin.
Více informací najdete na www.ckrumlov.cz/ dotace
PLACENÁ INZERCE
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28. 6. PÁTEK 20.00 hodin / IV. zámecké nádvoří
BAROKNÍ DIVADLO
ANTONIO VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH DOB
PESTRÁ FRESKA BAROKNÍ HUDBY, ZPĚVU,
TANCE A PANTOMIMY
CAPELLA REGIA
ROBERT HUGO umělecký vedoucí
29. 6. SOBOTA 19.45 hodin / IV. nádvoří,
Maškarní sál, Plášťová chodba, Barokní divadlo,
Zámecká zahrada
BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU
ČESKÝ KRUMLOV®
JIŘÍ STIVÍN, LA DANZA, CK BRASS QUINTET,
LUDUS MUSICUS, HISTRIONES PRAGENSIS,
KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI, WAGABUNDUS
KOLEKTIVE, BAROKNÍ OHŇOSTROJ
ANTONIO VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH DOB
PESTRÁ FRESKA BAROKNÍ HUDBY, ZPĚVU,
TANCE A PANTOMIMY
CAPELLA REGIA
ROBERT HUGO umělecký vedoucí
30. 6. NEDĚLE 16. 00 hodin / kaple sv. Martina,
Městský park
VARHANNÍ KONCERT
ROBERT HUGO – varhany
KERLL, FOBERGER, SEGER, BACH, VAŇHAL,
BRAHMS, MARTINI

27. Festival komorní
hudby Český Krumlov
28. 6.–7. 7. 2013

30. 6. NEDĚLE 21.30 hodin / kaple sv. Martina,
Městský park
NOKTURNO – TRIO KARAGEORGIEV
RADKA KŘÍŽOVÁ – housle, zpěv
MARCELA KŘÍŽOVÁ – klavír
NIKOLA KARAGEORGIEV – violoncello
HÄNDEL, PERGOLESI, CACCINI, BACH,
BEETHOVEN, PICCINI, PIAZZOLLA

2. 7. ÚTERÝ 19.30 hodin / Terasa hotelu Růže
JAZZOVÝ KONCERT
SYSTÉM TANDEM
JIŘÍ STIVÍN – flétny
JAROSLAV ŠINDLER – kytara
3. 7. STŘEDA 19.30 hodin / Maškarní sál
SMYČCOVÝ ORCHESTR ČESKÝ KRUMLOV
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
VIVALDI, BENDA, MOZART, BACH, CACCINI, HÄNDEL
4. 7. ČTVRTEK 19.30 hodin / Maškarní sál
OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA
YUKA YOSHIMURA – klavír
PAVEL ZEMEN – klavír
MARTINŮ, SKRJABIN , RAVEL, SCHOPIN, DEBUSSY
5. 7. PÁTEK 19.30 hodin / Maškarní sál
TALICHOVO KVARTETO
JAN TALICH – 1. housle
ROMAN PATOČKA – 2. housle
VLADIMÍR BUKAČ – viola
PETR PRAUSE – violoncello
SCHUBERT, ŠOSTAKOVIČ
6. 7. SOBOTA 19.30 hodin / Maškarní sál
EBEN TRIO
TEREZIE FIALOVÁ – klavír
ROMAN PATOČKA – housle
MARKÉTA KUBÍNOVÁ VRBKOVÁ
– violoncello
HAYDN, EBEN , MENDELSSOHN-BARTHOLDY
7. 7. NEDĚLE 19.30 hodin / Maškarní sál
DUO SIEMPRE NUEVO
MATĚJ FREML, PATRIK VACÍK – kytary
BARBORA POLÁŠKOVÁ – mezzosoprán
SCARLATTI, PERGOLESI, CALDARA, JANÁČEK, DE FALLA

