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  Poslední zářijový víkend bude v Českém 
Krumlově jako již tradičně patřit Svatovác-
lavským slavnostem. Slavnost konaná 
k poctě sv. Václava se uskuteční už podva-
nácté. První ročník v roce 2002 byl věnován 
všem, kteří se podíleli na odstraňování škod 
po tehdejších ničivých povodních. Od té 
doby akce získala velkou oblibu jako svátek 
spojující folklórní tradice, umění a dobré 
jídlo a pití s duchovní oslavou Dne české 
státnosti 28. září.
   Tradiční součásti programu, Svatováclav-
ský jarmark, Mezinárodní folklórní festival, 
Noc otevřených muzeí a galerií nebo Dětské 

 
   

odpoledne s Jednotou doplní letos zajímavé 
novinky. Jednou z nich je nedělní program 
Podzemí Proradost, během něhož bude 
možno navštívit běžně nepřístupná místa 
českokrumlovského podzemí. V parku za 
Městským divadlem pak bude pro příznivce 
adrenalinových zážitků připravena Lanová 
dráha nad řekou Vltavou.
  Celými slavnostmi budou znít tóny krásné 
hudby. Připraveno je více než deset hudebních 
vystoupení a každý večer vyvrcholí jedním  
hudebním bonbónkem. V pátek se na náměstí 
Svornosti setkají dechový orchestr českokrum-
lovské Základní umělecké školy a rakouská

         
      

 Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden. Sobot-
ní program na tomtéž místě vyvrcholí vystoupe-
ním slovenského souboru Cigánski diabli, jenž 
je považován za jeden z nejlepších orchestrů 
v kategorii Ethno a World Music na světě. Celý 
program slavností uzavře nedělní Slavnostní 
koncert duchovní hudby v chrámu svatého Víta 
v podání souboru Dyškanti.
   Nechť si každý vybere z bohatého programu 
a stráví spolu s rodinou a přáteli příjemný víkend 
ve znamení babího léta.

 Více informací najdete na straně 8 a na 
www.ckrumlov.cz/svs2013.

     

Svatováclavské slavnosti

Foto Lubor Mrázek 
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Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov v roce 2013  
Program podpory kultury města - 1. Výzva, část  I.

Krumlovští pištci, o. s.,Celoroční činnost souboru Krumlovští pištci       23 000 Kč
Čtvrt století s Krumlovskými pištci          14 000 Kč
FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV, Provoz Fotogalerie v Městském divadle Český Krumlov 2013      5 000 Kč
Krumlovský komorní orchestr, o.s., , Celoroční činnost K.K.O. 2013       16 000 Kč
Adventní předvečer s Jiřím Stivínem          12 000 Kč
Krumlovský komorní orchestr na festivalech v Třeboni a Lomnici nad Popelkou        9 000 Kč
Musica Divina, smíšený pěvecký sbor, Celoroční činnost pěveckého sboru Musica Divina 2013    19 000 Kč
Folklórní klub - soubor Růže, Celoroční činnost folklórního souboru Růže 2013     19 000 Kč
Městský pěvecký sbor Perchta, Celoroční činnost MPS Perchta 2013       16 000 Kč 
Vánoční koncert duchovní hudby prosinec 2013         10 000 Kč
Lucie Roubínová, Druhé CD kapely Lakomá Barka        16 000 Kč
Umělecká beseda Český Krumlov, Živý Betlém 2013        26 000 Kč
Koncert souborů Chairé a Musica Divina "O Vánocích zpívám"             5 000 Kč
Ing. Jiří Bloch ,Přednáškový cyklus: Z historie Českého Krumlova         5 000 Kč
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově o.s., Jarní koncertní sezóna ZUŠ Český Krumlov 
- vybrané koncerty pro širokou veřejnost         20 000 Kč
Základní umělecká škola Český Krumlov, Masopustní průvod městem 2013      15 000 Kč
Společnost pro zachování hořických pašijových her, Velikonoční pašijové hry 31. 3. 2013      19 000 Kč
KoCeRo - komunitní centrum Rovnost, o.p.s., ROMANI LUMA - Den s romskou kulturou    10 000 Kč
Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, Kulturní program ke Dni osvobození města Český Krumlov 
americkou armádou 4. 5. 2013          25 000 Kč
Dětský koutek na Masopustní veselici 2013           5 000 Kč
Smyčcový orchestr Český Krumlov, o.s. , Vánoční mše J. J. Ryby         8 000 Kč 
Miroslav Mleziva, Májový multifest 2013         25 000 Kč
Top koncert jaro 2013           12 000 Kč

    

 

 

Ve městě se brzy zlepší podmínky pro venkovní koupání
   V druhé polovině minulého roku byla vytvo-
řena pracovní skupina, jejímž úkolem je 
přeměnit okolí Hornobranského rybníka na 
rekreační zónu vhodnou pro koupání, relaxaci 
a odpočinek. Projekt vzniká na základě spolu-
práce města a společnosti vlastněné městem, 
Lesy města Český Krumlov s.r.o., která byla 
současně určena hlavním nositelem projektu. 
Nejdůležitějším úkolem pracovní skupiny je 
docílit zlepšení jakosti vody v rybníku. 
Současný způsob využití rybníku k chovu ryb 
je neslučitelný s jeho uvažovaným rekreačním 
posláním. Bude nezbytné efektivně nakládat 
s faktory ovlivňujícími kvalitu vody v rybníku, 
jako je množství a druhové zastoupení rybí 

 

     

 

 

obsádky, druhové zastoupení okolních dřevin, 
přítomnost vodního ptactva, pravidelný 
dostatečný přítok vody a její regulovaný odtok. 
V současné době probíhá analýza vzorků 
materiálů odebraných z rybníka, na základě 
níž bude možné zvolit konkrétní harmono-
gram postupu. 
 Současně bude v lokalitě vybudováno 
adekvátní zázemí určené k aktivnímu či 
pasivnímu odpočinku. Cílem projektu je 
vytvořit zde zázemí, které bude smysluplné 
a současně bude jeho provoz finančně nenáročný. 
Více se o projektu dočtete na internetových 
stránkách města www.ckrumlov.cz, v sekci 
Projekty města. 

  Občané města Český Krumlov se brzy 
dočkají vytouženého venkovního koupání. 
Téma chybějícího městského venkovní koupa-
liště je dlouhodobě předmětem občasné disku-
ze. I to byl jeden z důvodů, proč si současní 
představitelé města zvolili téma venkovního 
koupání za jednu z prioritních oblastí, které je 
potřeba věnovat náležitou pozornost a najít 
pro ni vhodné řešení. Zvažovány byly různé 
varianty řešení tak, aby odpovídaly finančním 
možnostem města a splnily očekávání občanů. 
Po zhodnocení všech pro a proti bylo rozhod-
nuto věnovat se myšlence využít dlouhodobě 
opomíjený a nevyužívaný potenciál lokality 
Hornobranský rybník. 
 
  

 

  

 

Text Petr Pešek, Štěpánka Kučerová 
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vání má v uvedeném pořizovacím procesu 
úlohu pořizovatele, tj. je jeho administrátorem 
a organizátorem. Tuto činnost vykonáváme 
nejenom pro město Český Krumlov, ale též 
pro ostatní obce ve správním území ORP 
Český Krumlov, které se na nás obrátí. Mimo 
pořizování územně plánovacích dokumentací 
jsme také pořizovatelem tzv. územně analytic-
kých podkladů, tj. shromažďujeme, vytváříme 
a zpracováváme rozsáhlé, průběžně doplňova-
né a aktualizované databáze informací a údajů 
o celém území ORP (např. o silnicích, kanali-
zacích, elektrických vedeních, přírodně 
chráněných územích, poddolovných územích 
atd.).
    Mezi další činnosti oddělení v rámci výkonu 
státní správy patří například pořizování územ-
ních studií, poskytování územně plánovacích 
informací nebo vedení agendy stavebních 
uzávěr na území města Český Krumlov. 
 Mimo výše uvedené spolupracujeme 
s ostatními odbory úřadu v záležitostech 
týkajících se územního plánování, připravuje-
me materiály a podklady z oblasti územního 

 

    

plánování pro samosprávu Českého Krumlo-
va, poskytujeme metodickou pomoc staveb-
ním úřadům v území ORP, atd.   
  V oddělení památkové péče je vykonáván 
systém činností zabezpečujících ochranu 
jednotlivých kulturních památek a památko-
vých hodnot v památkově chráněných 
územích. Děje se tak formou správních řízení 
a vydáváním závazných stanovisek, samostat-
ných rozhodnutí a vyjádření. Mimo to je 
v rámci státní památkové péče vykonávána 
kontrolní činnost a jsou vedena přestupková 
řízení v případech zjištěného porušení památ-
kového zákona. 
 V rámci samosprávy oddělení vykonává 
administraci dotačních programů ministerstva 
kultury, zaměřených na objekty a území 
památkově chráněná. Pracovníci oddělení jsou 
schopni vlastníkům kulturních památek 
a vlastníkům nemovitosti na území památko-
vé rezervace a památkových zón poskytnout 
základní informace ohledně možnosti získání 
dotace na jejich konkrétní nemovitost 
a konkrétní návrh opravy nemovitosti.
     

 

  Z názvu odboru vyplývají dvě základní 
oblasti naší činnosti. Je to státní správa 
v oblasti územního plánování, dle stavebního 
zákona č.183/2006 Sb., a státní správa 
v oblasti památkové péče, dle zákona o státní 
památkové péči č.20/1987 Sb.. S tím souvisí 
i rozdělení odboru na oddělení územního 
plánování a na oddělení památkové péče. 
Činnost každého oddělení se řídí jiným 
zákonem, ale obě oddělení státní správu 
vykonávají na celém území obce s rozšířenou 
působností (ORP). 
   Dříve než přiblížím rozsah činnost oddělení 
územního plánování, považuji za potřebné 
vysvětlit, co je úkolem územního plánování - 
vytvářet podmínky pro koordinaci veřejných 
zájmů v území se zájmy soukromými a pro 
rozvoj a změny v území, při současném 
uchování jeho hodnot a respektování v něm 
existujících limitů. Nástrojem územního 
plánování jsou např. územní a regulační plány, 
které vznikají během poměrně složitého 
a dlouhodobého pořizovacího procesu stano-
veného zákonem. Oddělení územního pláno-
  

 

  

 

Seriál o odborech a odděleních MěÚ Český Krumlov 
- Odbor územního plánování a památkové péče 
Text Jana Hermanová

prezentovaly taneční a hudební skupiny 
z dalších zúčastněných měst, na večerním 
setkání pořadatelů Giostry a jejich vzácných 
hostů nebo na samotném sulmonském náměs-
tí pro tisíce diváků v rámci hlavního programu 
rytířských turnajů.  
  Letošním vítězem rytířského turnaje, který 
probíhá na speciálně upraveném sulmonském 
náměstí, se stalo město Colchester z Velké 
Británie. Přestože nám přidělený rytíř   
 

     

 

 

nevyhrál, fandili jsme až do konce a celé slavnosti 
jsme si krásně užili. Mimoto naše vystoupení 
sklízela velký úspěch a díky tomu se nám podaři-
lo navázat mnohá nová přátelství a také spoluprá-
ci např. s řeckým ostrovem Zakyntos, na němž se 
také každoročně pořádají slavnosti Giostra. 
   Doufáme, že se nám v příštích letech dostane 
znovu té velké cti a budeme se moci do krásné 
slunné Itálie vrátit. Za velkou podporu velmi 
děkujeme městu Český Krumlov.

 

   Krumlovské soubory zabývající se historic-
kou hudbou a tancem, Krumlovští pištci 
a Fioretto, se ve dnech 31. července až 6.srpna 
2013 zúčastnily historických slavností Giostra 
Cavalleresca d'Europa v italské Sulmoně. 
   Kromě naší výpravy se Giostry zúčastnili 
také zástupci měst Zante (Řecko), Brusel 
(Belgie), Miláno (Itálie), Burghausen 
(Německo), Orastie (Rumunsko), Colchester 
(Velká Británie) a Ardea del Rey (Španělsko). 
   Zahájení slavností proběhlo na sulmonské 
radnici slavnostním přivítáním zástupců 
zúčastněných měst. Zde předal náš Petr Vok se 
svou družinou městu Sulmona pozdravy 
s dary pro prezidenta Giostry, starostu Sulmo-
ny i zúčastněné delegace. Byli jsme velmi 
poctěni i tím, že symbolem letošní Giostry se 
stalo palio (prapor), které českokrumlovské 
soubory přivezly do Sulmony v roce 2004 a na 
němž je vyobrazen rožmberský rytíř na koni.
   V průběhu slavností se o nás velmi přátelsky 
staralo tradičně borgo Pacentrano (městská 
část Sulmony), pod jehož vlajkami jsme šli i ve 
velkolepém historickém průvodu.
  V  rámci oslav jsme vystoupili na řadě 
krásných historických míst, jako např. na 
nádvoří paláce sv. Annunziaty, ve kterém se   

 
  

 

  

 

Krumlovští znovu dobyli srdce italské Sulmony
Text Renata Pyšíková



   

Oprava střechy Základní školy T. G. Masaryka byla úspěšně dokončena
roce. Všechny etapy opravy sedlové střechy byly 
provedeny za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky v rámci Programu pro 
obnovu kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností. Celkové výdaje na 
realizaci všech čtyř etap byly ve výši 4,5 mil. Kč, 
dotace MK ČR činila 2,5 mil. Kč.  
  Město z vlastních finančních zdrojů v roce 
2012 opravilo plechovou střechu nad učebnou  

 

     

 

 

chemie a v roce 2013 plochou střechu s živičnou 
krytinou nad tělocvičnou. Výdaje spojené 
s realizací těchto dvou oprav činily cca 700 tis. Kč. 
Více se o projektu dočtete na internetových 
stránkách města www.ckrumlov.cz v sekci 
Projekty.

 

   V letošním roce byla po pěti letech poslední 
etapou dokončena oprava střechy objektu 
Základní školy T. G. Masaryka. K opravě 
střechy po etapách bylo přistoupeno 
s ohledem na rozsah prací, jejich finanční 
náročnost a dotační možnosti. První etapa 
opravy sedlové střechy objektu proběhla v roce 
2009, další dvě pak v letech 2011 a 2012 
a poslední etapa byla realizována v letošním 
 

 
  

 

  

 

Text Štěpánka Kučerová, Petr Pešek
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20. výročí obnovení činnosti Městského divadla v Českém Krumlově
divadla provázely, a že jich za oněch dvacet let 
nebylo málo. Chtěl bych ale zdůraznit, že 
divadlo má smysl pouze v případě, že dokáže 
oslovit diváky. A hlavní cíl všech provozovate-
lů byl tedy společný, přinést českokrumlovské- 
mu publiku kvalitní divadelní i další kulturní 
zážitky. A samozřejmě, aby se publikum, naše 
divadelní rodina, stále rozrůstala. Zda a jak se 
nám to daří, by snad mohla dokumentovat 
malá statistika.
   Naše obecně prospěšná společnost provozuje 
divadlo od 1. 7. 1996.  Do 31. 12. 2012 bylo 
v  naší režii uspořádáno 1 689 představení 
(průměrně 102 představení ročně), která 
navštívilo 253 845 diváků, přičemž průměrná 
návštěvnost jednoho představení za toto 
období činí 63,5 % (tedy 178 diváků na 
představení). Návštěvnost v  posledních dvou 
letech však činí téměř 80 % (tedy 224 diváků 
na představení). Od roku 1998 nabízí divadlo 
abonmá – předplatné, v roce 2012 využilo této 
nabídky 304 diváků, a to i v jarní i v podzimní 
sezoně.
  Kromě pořádání představení také spolupra-
 

     

 

 

cujeme na jiných aktivitách a poskytujeme 
prostory pro činnost souborů. V  roce 2012 
spolupořádalo divadlo 43 akcí (Kouzelný 
Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclav-
ské slavnosti, Advent a Vánoce, benefiční akce, 
spolupráce s  jinými pořadateli), poskytlo 
prostory pro 18 jiných akcí v režimu pronájem, 
proběhlo 30 koncertů v divadelním klubu, 24 
dnů konferencí a sympozií v prostorách celého 
divadla, 12 měsíčních výstav pořádaných 
Fotoklubem Český Krumlov a 213 zkoušek 
krumlovských souborů. MD spravuje též sály 
Prelatury, kde proběhlo 58 akcí.  
 Závěrem bych při této příležitosti chtěl 
poděkovat. Chtěl bych poděkovat našemu 
zakladateli a podporovateli, městu Český 
Krumlov, všem členům správní a dozorčí rady 
naší společnosti za jejich dlouholetou dobro-
volnou činnost, všem zaměstnancům divadla 
za jejich úsilí a profesionalitu, všem našim 
partnerům a kolegům za spolupráci a přízeň. 
Největší díky však patří vám – našim věrným 
divákům. Děkujeme!
   Srdečně vás zvu na představení, která jsme 
v rámci tohoto jubilea připravili:
• 19. 9. 2013, 19.30 hodin - Městské divadlo 
Mladá Boleslav:  J. B. P. Moliére – Scapinova 
šibalství  s Matoušem Rumlem v titulní roli
• 20. 9. 2013, 19.30 hodin - FDA Praha: 
Geraldine Aron - Můj báječný rozvod 
s Eliškou Balzerovou v titulní roli
• 21. 9. 2013, 15.00 hodin - Studio dell´arte 
České Budějovice: O zvědavém slůněti (vstup-
né zdarma)
• 21. 9. 2013, 19.30 hodin – Divadelní 
klub Českokrumlovská scéna:  
František Zborník - Dvojí pravda o Vilémovi 
z  Rožmberka - slavnostní 100. repríza 
nejúspěšnější inscenace krumlovského soubo-
ru
   Na vaši návštěvu se těší,
Jan Vozábal, ředitel a zaměstnanci vašeho 
divadla a vedení DK Českokrumlovská scéna

 

Vážení diváci a příznivci českokrumlovského 
divadla,
   v  červnu letošního roku uplyne 20 let od 
zahájení činnosti v  nově rekonstruované 
budově našeho divadla a zároveň 20 let od 
znovuobnovení činnosti Divadelního klubu 
Českokrumlovská scéna. První představení 
se uskutečnilo 22. 6. 1993.
   Od roku 1993 provozovalo divadelní budovu 
několik provozovatelů, kteří se v  počátcích 
potýkali nejenom s problémy podpory kultury. 
I když divadelní umění má v Českém Krumlo-
vě více než pětisetletou tradici, od sedmdesá-
tých let minulého století, kdy bylo uzavřeno 
divadlo v dnešním Hotelu Růže, se divadelní 
život soustředil na malá improvizovaná 
jevišťátka a divadelní tradici udržovali přede-
vším nadšenci z  řad Českokrumlovské scény. 
Díky jejich úsilí, díky věrnému diváctvu a díky 
městu Český Krumlov však byl zrekonstruo-
ván důstojný kulturní stánek, vaše Zlatá 
kaplička.
  Není účelem tohoto sloupku popsat všechny 
události a peripetie, které obnovení činnosti 

 

 
  

 

  

 

Text Jan Vozábal
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upoutané na vozíky je „způsob tohoto léta“ 
téměř ideální. Je modro, teplo, ba horko - 
konečně se nám vyhřejí klouby a kosti, dokon-
ce jsme i opálení. Elektrické vozíky nám 
umožňují výlety po okolí  -  Přídolí, Staré 
Spolí, Kájov, Zlatá Koruna, Plešovice, Červený 
Dvůr… Když ale zdolají cestu na Kleť, víme, 
že se na ně a hlavně na baterie v nich, můžeme 
spolehnout. Věřte, právě tam se nejlépe snášejí 
tropická vedra. Bývá tam klid i méně lidí, 
protože všichni spíš směřují za osvěžením 
k vodě. A proto: „Léto budiž pochváleno.“
pospmichal@email.cz

 

 
  

 

  

 

 

 … řečeno parafrází slov klasika české literatu-
ry (Vladislav Vančura - Rozmarné léto, známé 
nejen z knihy, ale i z filmu Jiřího Menzela).
  Letošní jaro kromě pár dnů nepřineslo nic 
než chladno, déšť, mraky a smutno. Nesmělé 
sluneční paprsky jakoby se styděly a raději 
ustupovaly nejen prudkým, vytrvalým dešťům 
nezřídka spojeným s bouřkami a červnovými 
záplavami, ale i nepříjemnému počasí, které 
nám, vozíčkářům, vůbec nesvědčí… 
  Ovšem letošní léto, to je jiná! Mnozí jsou již 
unavení z vysokých teplot, sucha a možná 
i z věčně modré oblohy. Pro mě i mé kamarády

Tento způsob léta, zdá se být poněkud… vlastně báječným

a zpěváků. „Dramaturgie festivalu se zaměřuje 
výhradně na tzv. autentickou interpretaci staré 
hudby. Návštěvníci tak mohou v historických 
sálech města a zámku Český Krumlov naslouchat 
hudbě v té podobě, v níž v těchto prostorách 
zaznívala v době svého vzniku, tedy v 16. - 18. 
století. Všechny soubory, které vystupují na našem 
festivalu, se specializují na interpretaci historické 
hudby a hrají na dobové nástroje, nebo jejich 
mistrovské kopie. Za přínos festivalu považujeme 
rovněž skutečnost, že se koncerty konají v prosto-
rách, které jsou jinak návštěvníkům nepřístupné. 
Letos to bude zámecký Zrcadlový sál, sál 
letohrádku Bellaria v zámecké zahradě a Gotický 
sál bývalé  prelatury vedle farního kostela sv. 
Víta. Všechny tyto sály mají nejen nevšední  

     

 

 

výtvarnou výzdobu, ale také skvělou akustiku,“ 
říká cembalista Ondřej Macek, umělecký 
vedoucí barokního orchestru Hof-Musici 
a zároveň jeden z organizátorů festivalu.
  Více informací o Festivalu barokních umění 
Český Krumlov na 
www.festival.krumlov.cz.

 

 Novodobá světová premiéra kompletní 
scénické verze barokní opery Siface slavného 
neapolského skladatele Nicoly Porpory 
v původních prostorách unikátního Zámecké-
ho barokního divadla v Českém Krumlově 
ozdobí letošní Festival barokních umění. 
VI. ročník renomovaného festivalu se 
v  Českém Krumlově odehraje od 20. do 22. 
září a jeho součástí budou nejen tři mimořád-
ná představení Siface Nicoly Porpory, ale 
také řada pozoruhodných koncertů a dokonce 
i barokní ohňostroj a slavnostní barokní 
iluminace v zámecké zahradě. 
  Festival barokních umění Český Krumlov je 
jedinečnou příležitostí poznat zapomenuté 
umění barokních muzikantů, tanečníků 

 

 
  

 

  

 

Festival barokních umění Český Krumlov nabídne mimořádné 
posluchačské i divácké zážitky 
Text Simona Andělová 

Text Michal Pospíšil

Krumlovský vodácký maraton
říčních maratonů půjde při závodě také 
o mnohá zajímavá zápolení mezi výkonnost-
ními či příležitostními vodáky. Účast v závodě 
není nijak omezována.
 Stejně jako v  loňském roce proběhne 
v pátečním odpoledni před hlavním závodem 
divácky atraktivní prolog ve sprintu. Tento 
vyřazovací závod se odehraje v samém centru 
města a lze při něm předpokládat přímé ostré 
souboje těch nejlepších závodníků. 
Základní program:
Hlavní závod: sobota 12. 10. se startem 
v 11:00 ve Vyšším Brodě a v Rožmberku.
Sprint: pátek 11. 10. do 16:00 kvalifikace; 
17-18:00 čtvrtfinále, semifinále, finále.

 

     

 

 

  První desetiletí Krumlovského vodáckého 
závodu momentálně přibližuje fotografická 
výstava, která je až do konce měsíce září 
instalovaná ve foyer městského divadla.
  Více informací naleznete na: 
www.krumlovskymaraton.com

 

  Do druhého desetiletí vstoupí momentálně 
účastnicky největší sportovní akce ve městě 
a jedna z největších sportovních akcí jihočes-
kého regionu – Krumlovský vodácký maraton. 
Jedenáctý ročník tohoto klání vypukne ve 
svém pravidelném termínu ve druhém 
říjnovém víkendu, kdy se do Českého Krum-
lova sjedou vyznavači kanoistiky z  blízkého 
i dalekého okolí. Pořadatelé odhadují zhruba 
tisícovku účastníků z  mnoha států. Opět lze 
předpokládat účast špičkových sportovců. 
Závod již potřetí proběhne jako součást 
desetidílné celosvětové série „ICF WORLD 
SERIES 2013“. Současně se sbíráním bodů do 
této nejvyšší dlouhodobé světové soutěže 
 

 
  

 

  

 

Text Tomáš Palouda
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  Další díl našeho seriálu o třídění neobvyklých odpadů 
z  domácnosti věnujeme správné likvidaci rozbitého zrcadla 
a lahve od jedlého oleje.
   Se střepy z rozbitého zrcadla by většina z nás pravděpodobně 
zamířila do nejbližšího kontejneru zelené barvy na sklo. Sklo 
zrcadla však obsahuje kovovou vrstvu, kterou ze skla nelze 
sejmout. Správný způsob jeho likvidace je tedy vyhodit střepy 
do směsného komunálního odpadu. Obdobně do zeleného 
kontejneru nepatří ani autosklo, porcelán nebo plexisklo.
    Dalším odpadem, se kterým si někteří z obyvatel nevědí rady, 
jsou lahve od jedlého oleje. Pokud použitý obal od oleje bez 
rozmyslu házíme do plastu, děláme chybu. Zbytky oleje v láhvi 
mohou následnou recyklaci velmi zkomplikovat. Do plastů 
patří tento obal až po vymytí teplou vodou s přípravkem na 
mytí nádobí. Odpovídáme tímto i na Vaše časté dotazy, zda je 
vhodné vymývání např. kelímků od jogurtů. Drobné znečištění 
plastových obalů sice nevadí, ale je faktem, že mastnota a zbytky 
potravin omezují recyklaci vytříděných obalů. 
   V dané souvislosti připomínáme, že občané města mohou 
odkládat jedlý olej a tuk do popelnic zelené barvy, které jsou 
umístěny v ulici Za Nádražím  (mezi  Jednotou a bývalou 
prodejnou elektra), v ulici 5. května (před restaurací U Zelené 
ratolesti - Plešivec) a ve sběrném dvoře. 
   Sběrný dvůr v  Českém Krumlově (pod areálem bývalé 
společnosti Šumstav a. s.) je otevřen pro občany města každé 
pondělí a středu v době od 14:30 – 18:00 hod. a v sobotu od 
10:00 – 16:00 hod.

 

  

 
 

 

 
 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

Třídění neobvyklých odpadů z domácnosti 
- 3. díl

PLACENÁ INZERCE

Text Vlasta Horáková

Text Blanka Fenigbaurerová

Podvečerník se starostou
přináší radost a jako starostovi i starost. 
  V doprovodném programu se představí 
kapela Swingtrio se zpěvačkou Romanou 
Strnadovou, sólistkou Jihočeského divadla 
a držitelkou Jihočeské Thálie. Dalším hostem 
bude zpěvák Radek Žalud. Autorem scénáře je 

     

 

 

Jan Vaněček. Tato kulturní akce je pořádána ve 
spolupráci s  městskou knihovnou v rámci 
Týdne knihoven 2013. 
   Podvečerník se koná v neděli 6. října 2013 od 
18 hodin v koncertním sálku městské knihov-
ny. Vstupné je volné. 

 

  Tentokrát bude hostem Podvečerníku, tradič-
ního pořadu, starosta města Dalibor Carda. 
V přátelském a neformálním rozhovoru zavzpo-
míná na svá kantorská, sportovní, záchranářská 
a starostenská léta, co jej přivedlo do Českého 
Krumlova, jak se mu zde žije a co mu    

 

 
  

 

  

 

svých schránek pouhý jeden den před 
konáním voleb. 
   Voliči, kteří vědí, že se ve dnech konání voleb 
nebudou zdržovat ve svém bydlišti, mohou již 
nyní požádat o vydání voličského průkazu, 
který je bude opravňovat volit nejen na celém 
území státu, ale i v zahraničí na zastupitel-
ských úřadech České republiky. O vydání 
voličského průkazu mohou voliči požádat na 
městském úřadu nejpozději do 18. října 2013. 
  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. 
Osobně lze požádat o vydání voličského průka-
zu nejdéle do 23. října 2013 do 16. hodiny. 
  Před konáním voleb budou všichni voliči 
informováni formou veřejné vyhlášky o místě 
a čase konání voleb, která bude uveřejněna na 
obvyklých místech a zároveň bude zveřejněna 
v říjnovém vydání Novin města.

 

   Prezidentem České republiky byl dne 28. srpna 
2013 vyhlášen termín konání voleb do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky, které 
se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013. 
  Vzhledem k tomu, že se jedná o volby konané 
v předčasném termínu, vyhlášené po rozpuště-
ní Sněmovny dne 28. srpna 2013, budou 
jednotlivé úkony přípravy a organizace voleb 
probíhat ve zkrácených lhůtách, celkově 
v období 60 dnů. S tím souvisí i upozornění 
voličům, že sady hlasovacích lístků obdrží do     
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Text Mirka Štípková
 Mezinárodní hudební festival v  Českém 
Krumlově má za sebou 22. ročník. Připomeň-
me si letošní koncerty klasické hudby.

  MHF Český Krumlov vždy osloví největší 
z  hvězd daného ročníku, aby se stala jeho 
„tváří“. Tentokrát byla onou nejzářivější 
hvězdou a tváří festivalu lotyšská mezzosopra-
nistka Elīna Garanča, která se proslavila 
zejména v roli Bizetovy Carmen a v Českém 
Krumlově zazpívala mimo jiné právě árie 
z této opery. „Vážím si festivalových koncertů, 
jako je ten v Českém Krumlově, pro jejich 
uvolněnou atmosféru a věřím, že podobná 
událost přitáhne k takzvané vážné hudbě 
mnoho lidí, kteří by jinak z nejrůznějších 
příčin do operního domu nevkročili,“ řekla po 
koncertě Elīna Garanča.   
   V oblasti klasické hudby byl silným zážitkem 
také koncert jihokorejského klavíristy Kun 
Woo Paika, který proběhl v Zámecké jízdárně 
českokrumlovského zámku. Světoznámého 
klavíristu při Klavírním koncertu č. 3 d moll 
Sergeje Rachmaninova doprovodila Severo-
česká filharmonie Teplice pod taktovkou
  

 

  

 

s  hudebně a pantomimicky ztvárněnou 
skladbou Harlekýn, ale také soubory Pražské 
kytarové kvarteto, Wihanovo kvarteto, Virtu-
osi Pragenses s kytaristkou Miriam Rodriguez 
Brüllovou a flétnistou Albertem Pae, Collegi-
um Symfonického orchestru Českého rozhla-
su či soubor Collegium Marianum, který 
interpretuje dobovou barokní hudbu.
   Festival se však nezaměřuje pouze na vážnou 
hudbu, i v letošním roce nabídl divákům různé 
jiné žánry či žánrové přesahy, od jazzu přes 
orchestrální provedení rockových písní až po 
muzikál. Tyto koncerty si připomeneme 
v příštím čísle.

 

kanadsko-českého dirigenta Charlese Olivie-
ri-Munroe. Milovníci operního zpěvu si 
v Zámecké jízdárně vychutnali koncert 
basbrytonisty Adama Plachetky. Jeden 
z nejvýraznějších českých operních pěvců 
v současnosti působí jako sólista Vídeňské 
státní opery a v  Krumlově předvedl skvělé 
provedení známých árií z  Händelových 
oratorií, či z Mozartových a Rossiniho oper, ve 
kterých exceluje právě v prestižním vídeňském 
angažmá. Závěr MHF Český Krumlov byl ve 
znamení špičkových výkonů bulharské 
houslistky Albeny Danailové a korejské 
violoncellistky Meehae Ryo. Tyto dvě dámy 
zazářily v Brahmsově Dvojkoncertu pro 
housle, violoncello a orchestr a moll, doprovo-
dil je Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
pod vedením Leoše Svárovského. 
 Neoddělitelnou součástí festivalu jsou 
komorní koncerty probíhající v  kouzelném 
prostředí Maškarního sálu českokrumlovské-
ho zámku. Letos vystoupila violová virtuoska 
Jitka  Hosprová, houslistka Sophia Jaffé 
s cembalistkou Barbarou Marií Willi, akorde-
onista Jiří Lukeš a klarinetista Karel Dohnal
 

     

 

 

Ohlédnutí za 22. ročníkem MHF Český Krumlov

Foto Libor Sváček




