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Svatý Václav se svatou Barborou v Krumlově spolu pobudou

Text Filip Putschögl Foto Lubor Mrázek
O posledním víkendu v září zažije Český
Krumlov spojení dvou jedinečných akcí.
Uskuteční se 13. ročník tradičních Svatováclavských slavností a zároveň bude naše město
hostit 18. Setkání hornických a hutnických
měst a obcí České republiky. Patroni obou
akcí svatý Václav a svatá Barbora budou
společně přihlížet oslavě hudby, folklórních
tradic, dobrého jídla a pití a doufejme, že
i krásného babího léta.
Letošní Svatováclavské slavnosti nabídnou program, díky němuž se staly jednou
z nejoblíbenějších akcí ve městě. Chybět
nebude Svatováclavský jarmark, Mezinárodní folklórní festival, Noc otevřených muzeí
a galerií, prohlídky města i městského
podzemí a k tomu všemu spousta dobré
hudby. Hudební hvězdou, která v pátek večer
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Příspěvky
na opravu objektů
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zazáří na náměstí Svornosti, bude rockové
uskupení SUPERGROUP.CZ. Nezůstane
nic dlužno svému názvu a ve složení Kamil
Střihavka, Michal Pavlíček, Roman
Dragoun, Vladimír "Guma" Kulhánek, Jan
Hrubý a Miloš Meier předvede to nejlepší
z české i světové rockové klasiky. V sobotu se
na náměstí k prvnímu společnému vystoupení spojí oblíbená kapela Chlapi v sobě
s mezinárodně úspěšným českokrumlovským dětským sborem Medvíďata. Na
nejmenší návštěvníky bude v Pivovarských
zahradách čekat Dětské zábavné odpoledne
s Jednotou a na všechny odvážlivce do 100
kg váhy adrenalinová dráha nad řekou
Vltavou o délce 120 m. Během víkendu bude
možné navštívit také Regionální muzeum,
Grafitový důl, Muzeum Fotoateliér Seidel či
Muzeum Vltavínů, kde bude k vidění

Domy
s pečovatelskou
službou

www.ckrumlov.cz/obcan
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Dny evropského
dědictví

výstava poštovních známek s tématem
Historie hornictví.
Oslavy svatého Václava budou letos doprovázet také oslavy chráněnců sv. Barborky –
horníků. Setkání hornických a hutnických měst
a obcí se poprvé uskuteční v Českém Krumlově,
a připomene tak jeho slavnou hornickou
historii. Pořadatelem akce je Hornický spolek
Český Krumlov. Setkání nabídne zajímavý
program pro širokou veřejnost. V sobotu ve
14 hodin si nenechejte ujít slavnostní hornický
průvod, na který v Pivovarských zahradách
naváže defilé se stužkováním spolků a předání
cen Český Permon. Atraktivní podívanou
slibuje večerní soutěžní klání hornických
spolků s názvem „Zavalený havíř“.
Těšme se tedy na krásné zážitky, které nám
sv. Václav a sv. Barbora v Českém Krumlově
přichystají!

Jednání zastupitelstva města
čtvrtek 25. září 2014 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Podzimní komunální volby se blíží

Text Josef Hermann, místostarosta města

V pořadí šesté volební období od roku 1990
spěje ke svému konci. Do dalších voleb zbývá
jen několik málo týdnů, a tak nastal čas,
abychom občanům města, minulým i budoucím voličům, složili účty z našeho působení na
radnici. Na webových stránkách města je
možné nalézt a posoudit, jak se nám podařilo či
nepodařilo splnit cíle a úkoly Programového
prohlášení rady města, ve kterém byly promítnuty hlavní priority volebních programů stran
a uskupení, které před čtyřmi roky utvořily
koalici („ČSSD“, „TOP 09“, „KDU-ČSL“,
„Město pro všechny“, „Nezávislí a Zelení“). Ve
svém příspěvku se ale nechci věnovat otázce

plnění našich slibů. Tou se bude alespoň
v hrubých rysech zabývat starosta města
v příštím čísle Novin. Byť se domnívám, že
jsme splnili většinu z toho, co jsme slíbili,
a mám z našeho koaličního účinkování docela
dobrý pocit, konečný účet nám vystaví voliči
v říjnových volbách.
To, co bych ale v této chvíli chtěl, je poděkovat Vám všem, kteří jste se (nejen) v uplynulých
čtyřech letech podíleli na zvelebování tváře
našeho města a na jeho lepším fungování.
Zvláště pak Vám, kteří jste tak činili nad rámec
svých povinností, často ve svém volném čase
a s velkým nasazením. S potěšením zde mohu
uvést, že jsem měl v uplynulých letech možnost
pracovat a spolupracovat s nemalým množstvím poctivých a pracovitých lidí, opravdových „tahounů“, a to jak z řad zaměstnanců
úřadu města a jeho organizací, členů komisí
a dozorčích rad, kolegů zastupitelů, ale i z řad
podnikatelů a lidí z tzv. neziskového sektoru
stojících mimo „struktury radnice“. Je skvělé,
že takových lidí není málo. Jsou pro město,
jeho život a další rozvoj tím nejcennějším.
A ještě jednu věc, kterou si snad po dvou
desítkách let v komunální politice mohu
dovolit. Je jím apel na Vás, občany města

a voliče, abyste v říjnu přišli k volbám
a nenechali se od voleb odradit tak často
používaným tvrzením, že „politika je
svinstvo“ a „já to stejně nezměním“. Politika
je, nebo alespoň ve svém základě má být,
„správou věcí veřejných“. „Svinskou“ ji dělají
jenom politici. Ti ze zvolených, kteří nečiní
to, k čemu se zavázali, co slibovali. Žádné jiné
volby neumožňují voličům svou osobní
volbou přispět takovou měrou ke složení
zvolených zastupitelů jako je tomu u voleb
komunálních. A to proto, že v nich nemusíme
volit jen jednu kandidátku, ale můžeme
vybírat z různých kandidátek lidi, které
známe, kteří mají naši důvěru. Na každé
kandidátní listině bylo možné ve všech minulých volbách najít lidi nesporných osobnostních kvalit, za kterými je spousta dobré práce
a reálný předpoklad, že opravdu dostojí
svému „slibu zastupitele“, že budou svou
funkci vykonávat „svědomitě v zájmu města
a jeho občanů“, budou-li zvoleni. V nadcházejících podzimních volbách tomu nebude
jinak. A tak na závěr přeji našemu městu,
Vám, resp. nám všem, kteří v něm žijeme,
dobrou a prozíravou volbu.

Slavnosti pětilisté růže zaznamenaly návštěvnický rekord
Text Olga Kneiflová Foto archiv města Český Krumlov
Tématem 28. ročníku Slavností pětilisté růže
byla významná událost z let 1584 a 1585, a to
předání řádu Zlatého rouna, což bylo nejvyšší
říšské vyznamenání udělené Vilémovi
z Rožmberka. Snad právě tato historicky
významná událost, která přinesla rodu Rožmberků nejednu výhodu, přinesla také samotným oslavám tohoto roku úspěch a slávu, a to
v podobě historicky nejvyšší návštěvnosti za
celou dobu jejich trvání. Náměstí Svornosti,
I. zámecké nádvoří, Pivovarská zahrada,
Široká ulice - zde všude probíhal program
letošních Slavností, v jehož průběhu se
uskutečnilo téměř 150 vystoupení na devíti
scénách i několik průvodů se 700 kostýmovanými účastníky.
Po finálním součtu všech prodaných
a vydaných vstupenek se Slavnosti pětilisté
růže v letošním roce staly historicky nejnavštěvovanějšími slavnostmi se 25 432 návštěvníky!
Organizátoři Slavností, tedy město Český
Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov
a Českokrumlovský rozvojový fond, vyslovili

2

spokojenost nad letošním ročníkem, který se
navzdory vysokému počtu návštěvníku obešel
bez zásahu záchranářů, policie či hasičů.
K hladkému průběhu akce přispěla také přízeň
počasí a díky dobré organizaci nedošlo i přes
tak velký počet návštěvníků na frekventovaných místech k zácpám a strkanicím.
„Kromě praporečníků a bubeníků z italské
Sulmony se Slavností zúčastnilo 65 souborů,
z toho přibližně čtvrtina z Českého Krumlova.
Jejich skvělá vystoupení, nadšení a nasazení
musím ocenit, protože právě oni přispěli
největší měrou ke skvělé atmosféře slavností
a ke spokojenosti návštěvníků i pořadatelů.
Osobně jsem rád, že Krumlov se díky slavnostem stává místem pro setkání milovníků
dobových umění, přátel a kamarádů se společným zájmem o historii,“ dodal Jan Vozábal,
ředitel Městského divadla Český Krumlov.
Za přípravami Slavností pětilisté růže se
skrývají měsíce práce desítek osob. O samotném
víkendu je pak zapojeno téměř 200 organizátorů, brigádníků a dobrovolníků. „Osobně děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci

slavností, všem nadšencům a dobrovolníkům
a v neposlední řadě i občanům a místním
podnikatelům, kteří slavnosti podporují.
Nemenší dík patří také partnerům, bez jejichž
finančního přispění bychom si takto velkolepé
oslavy rodu Rožmberků nemohli dovolit,“
doplnil starosta města Dalibor Carda.

www.ckrumlov.cz/obcan

Investiční akce ve školských zařízeních
Text Petr Pešek

V průběhu letošních prázdnin byly rekonstruovány a zmodernizovány objekty, které
slouží ke vzdělávání a výchově dětí a mládeže.
Dvě z těchto akcí byly zčásti financovány
z grantového programu Jihočeského kraje Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb.
V objektu Základní školy Linecká bylo již
v šesté etapě vyměněno dalších 24 oken.
Investice činí 517 tis. Kč, z toho 251 tis. Kč
tvoří dotace z Jihočeského kraje. Nadále
předpokládáme, že bude výměna oken pokračovat i v následujících letech. Druhou akcí
byla výměna 21 oken v objektu Základní
umělecké školy Český Krumlov v Kostelní
ulici s celkovými výdaji 422 tis. Kč, dotace činí
253 tis. Kč. V rámci obou investic byla původní okna nahrazena novými dřevěnými okny
s členěním, jež odpovídá charakteru objektů.
Úpravami dojde ke zlepšení prostředí

a snížení výdajů na energie v obou objektech.
Nejrozsáhlejší investiční akce probíhá
v Mateřské škole Plešivec II, č. p. 391.
S ohledem na špatný stav současných
otopných těles došlo k odstranění akumulačních kamen, která byla nahrazena novým
ústředním topením se záměrem zlepšení
tepelné pohody v místnostech mateřské školky
a úspor výdajů na vytápění. Současně s tím
probíhá rekonstrukce kotelny, jež bude nově
využívána pro vytápění celého objektu
a zároveň bude sloužit k celoroční přípravě teplé
vody. Celkové výdaje akce jsou 1 412 tis. Kč.
Drobné investiční akce proběhly i v Základní škole Plešivec, kde byla provedena výměna
lapolu (za 172 tis. Kč). Do kuchyně v Mateřské škole Plešivec I, č. p. 279, byl pořízen
kuchyňský robot a Mateřské škole na Plešivci
II, č. p. 391, byl zakoupen konvektomat.
Investice stály 291 tis. Kč.

Původně plánovaná výměna části oken
s vyzděním MIV v Základní škole Plešivec
byla pozastavena s ohledem na vyhlášenou
výzvu Ministerstva životního prostředí
o poskytování dotací na stavební úpravy
veřejných budov s účelem snížení jejich
energetické náročnosti. Město Český Krumlov podalo v rámci této výzvy pět žádostí
o poskytnutí dotace a již obdrželo rozhodnutí
o poskytnutí podpory na spolufinancování
oprav na projekty: Zateplení a výměna oken
Základní školy Plešivec, Zateplení Mateřské
školy Plešivec II, č. p. 391, Zateplení Základní
školy Za Nádražím a Zateplení objektu
Městského úřadu vč. instalace plynových
tepelných čerpadel. Pokud nebude nic bránit
tomu, aby město Český Krumlov přijalo
dotace, měly by všechny práce související
s realizací těchto projektů probíhat
v roce 2015.

Město získalo grant na regeneraci významné sídelní zeleně

Text Štěpánka Kučerová, Vlasta Horáková

Město Český Krumlov získalo v roce 2013
v rámci grantového programu Rozvoj venkova
a krajiny z Jihočeského kraje finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací
k záměru Regenerace stromořadí památných
stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u Domu dětí a mládeže Český Krumlov.
Celkové náklady na zpracování projektových
dokumentací činí necelých 20 tis. Kč.

V letošním roce se městu podařilo získat
z Jihočeského kraje v rámci stejného grantového programu finanční prostředky na samotnou
realizaci projektu. Regenerace části stromořadí
památných stromů ke Kvítkovu Dvoru
a současné aleje, která lemuje parkoviště
u Domu dětí a mládeže, bude provedena do
konce října 2014. Město za ni zaplatí necelých
210 tis. Kč, z čehož dotace činí zhruba 168 tis. Kč.

V rámci realizace dojde k odstranění stromů ve
velmi špatném zdravotním stavu, jež ohrožují
bezpečnost, dále k odbornému ošetření stromů
stávajících a výsadbě dřevin nových tak, aby
došlo k doplnění linií obou alejí.

Vlastníci památek mohou žádat o příspěvek na opravu objektů
Text Petr Papoušek
Město Český Krumlov prostřednictvím
oddělení památkové péče Městského úřadu
Český Krumlov opět nabízí majitelům nemovitostí možnost čerpat finanční prostředky města
a státu na opravu památek v rámci Programu
regenerace městské památkové rezervace
a městské památkové zóny Plešivec. Program je
vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako
nemovitá kulturní památka v území městské
památkové rezervace (MPR) Český Krumlov
nebo městské památkové zóny (MPZ)
Plešivec-Český Krumlov. Příspěvky státní
podpory jsou poskytovány za účelem záchrany,
zachování a zhodnocení zmíněných objektů.

Pro rok 2014 disponuje město z vlastního
i státního rozpočtu celkem částkou 2 214 000
Kč na opravy v městské památkové rezervaci
a 492 000 Kč na obnovu městské památkové
zóny Plešivec. Výše finančních prostředků na
rok 2015 se bude odvíjet od zájmu vlastníků
kulturních památek o dotace na základě
odevzdaných dotazníků.
V případě, že chtějí majitelé nemovitostí
čerpat v roce 2015 státní podporu na opravu
vlastní památky ze zmíněného programu, je
nutné předem vyplnit dotazník Průzkum
zájmu o přidělení finančních prostředků
v Programu regenerace MPR a MPZ 2015.

Dotazník je k dispozici na Odboru územního
plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov a rovněž na internetových stránkách www.ckrumlov.cz/dotace
pod odkazem Program regenerace, ve složce
Dokumenty. Vyplněné tiskopisy mohou
zájemci odevzdat na výše zmíněném odboru
městského úřadu nejpozději však do pátku
19. září 2014 do 11.00 hodin.
Více informací získáte na oddělení památkové péče u Petra Papouška, tel: 380 766 714,
724 095 296, nebo Dagmar Peškové, tel.:
380 766 716.
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Zadání nového územního plánu projednalo zastupitelstvo
Text Jana Hermanová

V minulém vydání Novin jsme Vás seznámili
s dosavadním postupem tvorby nového územního plánu Českého Krumlova. Nyní, na konci
srpna, můžeme zrekapitulovat, že návrh
ZADÁNÍ nového územního plánu byl zveřejněn v polovině července. Po dobu 30 dní se
pak s návrhem mohli zájemci seznámit buď na
webových stránkách města, nebo na úřední
desce Městského úřadu Český Krumlov.
Každý se v té době mohl k navrženému
obsahu ZADÁNÍ vyjádřit, což někteří z Vás
učinili. Někdo poslal svou připomínku poštou,
někdo využil webovou aplikaci PUPík, jiný
přišel na úřad osobně.
K návrhu ZADÁNÍ se vyjádřily rovněž

dotčené orgány, tj. úřady a instituce, které mají
v kompetenci ochranu zákony chráněných
zájmů a dohlížejí na to, aby ZADÁNÍ územního plánu neobsahovalo nic, co je v rozporu
se zákony. Následně byl návrh ZADÁNÍ
nového územního plánu projednán v Radě
města Český Krumlov, která doporučila
zastupitelstvu toto ZADÁNÍ schválit. Zastupitelstvu byl návrh ZADÁNÍ předložen na
jednání 28. srpna 2014 (pozn. red. v době
uzávěrky Novin nebyl znám výsledek jednání
zastupitelstva).
A co následuje po schválení ZADÁNÍ
nového územního plánu Zastupitelstvem
města Český Krumlov? Městský úřad předá

schválené ZADÁNÍ projektantovi Ing. arch.
Pavlu Koubkovi, který podle pokynů v něm
obsažených zahájí práce na návrhu nového
územního plánu.
Vy, občané města a vlastníci nemovitostí na
jeho území, můžete i nadále posílat na
městský úřad své požadavky či názory na to,
co by měl podle Vás nový územní plán řešit,
ať už v rámci celého území města či na
Vašich pozemcích.
Bližší informace k novému územnímu plánu
najdete na http://pup.ckrumlov.cz, případně na Odboru územního plánování a památkové péče Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439.

Jak správně třídit odpad - označení obalů

Text Vlasta Horáková

Papír - do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly
(např. sáčky).
Do kontejnerů nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Symboly na obalech z papíru:
Sklo - do zelených nádob odhazujte: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, žárovky, zářivky, výbojky.
Symboly pro obaly ze skla:
Sklo je inertní, biologicky a chemicky neaktivní materiál, který je v podstatě nesmrtelný - pohozená láhev v příkopu či na skládce vydrží desítky
a stovky let bez jakékoliv újmy.
Plasty - do žlutých nádob patří: PET láhve od nápojů (minimalizujte jejich objem sešlápnutím), kelímky, sáčky, fólie, misky, plastové tašky,
výrobky a obaly z plastů, polystyren.
Prosíme, nevhazujte do kontejnerů: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
Obaly z plastu bývají označeny:
Nápojové kartony odhazujte do žlutých kontejnerů na plast označených oranžovou samolepkou.
Symboly pro nápojové kartony:
V nápojových kartonech kupujeme džusy, mléko, víno a jiné nápoje. Ročně jich každý člověk vyhodí 1 - 3 kg.
Kovy - pro sběr drobných kovů (např. plechovky) jsou po městě rozmístěny červené sběrné nádoby, které jsou umístěny v ulici Za Nádražím
(mezi Jednotou a bývalým elektrem) a v ulici 5. května (před restaurací U Zelené ratolesti) a na tzv. náměstíčku na sídlišti Mír. Kovy je možné
odevzdávat ve sběrném dvoře v Kaplické ulici v Českém Krumlově nebo ve výkupnách.
Kovy – identifikační kódy ocel - písemný kód FE, číselný kód 40 Hliník - písemný kód ALU, číselný kód 41.
Textil - ve městě jsou umístěny kontejnery na textil, do kterých je množné odkládat včetně textilu i obuv, hračky i tašky.
Odpady bychom měli třídit přímo doma. Po odhození do směsného komunálního odpadu není pozdější roztřídění odpadu možné - smícháním
se odpad znečistí a znehodnotí.
Podrobné informace týkající se nakládání s odpady ve městě Český Krumlov naleznete na www.ckrumlov.cz/odpady. Informace a radu Vám
poskytne rovněž Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, tel.: 380 766 557.
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Den s handicapem, den bez bariér 2014
Text Ivan Slavík Foto Lubor Mrázek

Vážení hosté, milí přátelé, v závěru vrcholné letní turistické sezóny si Vás dovolujeme
pozvat na každoroční tradiční setkání „bez
bariér“ v historickém centru města Českého
Krumlova, které se uskuteční v sobotu
13. září 2014. Na rozdíl od několika minulých ročníků, které zvolily za centrum setkání a doprovodného programu areál českokrumlovského hradu a zámku, se ten letošní,
již jedenáctý ročník, opět představí na
náměstí Svornosti. Hlavním důvodem této
změny je dlouhodobě plánované natáčení
koprodukčního historického velkofilmu,
které si v době konání naší akce vyžádá jisté
organizační a provozní úpravy režimu
běžného návštěvnického provozu na zámeckých nádvořích.
Velkolepý prostor hlavního náměstí v Českém
Krumlově nám však letos zcela jistě poskytne
dostatečné zázemí nejen k uskutečnění naší
akce, ale také k její propagaci před domácím
a zahraničním publikem. Přímo před budovou
radnice bude během dne probíhat zajímavý
kulturní program, chybět zde nebude ani

přehlídka výrobků chráněných dílen. Zámek
však pro nás nezůstane uzavřen, prohlídka
speciálně upraveného okruhu atraktivních
zámeckých interiérů v doprovodu průvodců je
i letos možná. Pro ty z Vás, které kromě
poznání láká i trocha romantiky a dobrodružství, jsou opět přichystány oblíbené plavby na
vorech po řece Vltavě. Prohlédnout si budete
moci i tajemné podzemí grafitového dolu, do
jehož štol Vás zaveze důlní vláček. Nebude
chybět ani prohlídka města pro vozíčkáře
a zrakově postižené s doprovodem profesionálního průvodce. Na Vaši návštěvu jsou toho
dne připravena i významná muzejní a galerijní
zařízení ve městě.
Doporučujeme všem účastníkům akce, aby se
co nejdříve zaregistrovali, a tak si rezervovali
vybranou prohlídku či akci a parking zdarma.
Kapacita některých prohlídek a akcí je omezená, proto je můžeme garantovat pouze do
vyčerpání provozovatelem stanovených limitů.
Můžete využít rezervační on-line formulář
nebo nám napsat email na handicap@ckrumlov.cz. Akce se můžete samozřejmě zúčastnit

i bez předchozí registrace, stačí přijít
k registraci v den konání akce. Přednost však
mají dříve zaslané registrace. Pokud nám
chcete pomoci jako dobrovolný asistent,
přivítáme Vaši pomoc, pokud se nám ozvete na
náš kontaktní e-mail handicap@ckrumlov.cz.
Věříme, že Vám letošní programová nabídka
přijde vhod a že společně opět prožijeme den
plný zážitků, radosti, nových objevů a přátelských setkání. Těší se na Vás členové Kiwanis
klubu Český Krumlov.
Rezervace, informace k organizaci akce
a programu jsou aktualizovány na
www.ckrumlov.cz/handicap2014.

Domy s pečovatelskou službou mají nejlepší pečovatelku v Čechách
Text Ivana Ambrusová Foto archiv Domy s pečovatelskou službou o.p.s.

V Lysé nad Labem se v červnu konala výstava
„Šikovné ruce našich seniorů pro radost
a potěšení 2014", na které své výrobky vystavilo
pře tisíc klientů sociálních služeb v seniorském
věku. Při této příležitosti ocenila Česká asociace pečovatelské služby nejlepší pracovníky

pečovatelské služby z celé České republiky. Za
oblast Čechy získala ocenění za přínos v péči
o seniory a zdravotně postižené Eva Dvořáčková ze společnosti Domy s pečovatelskou
službou o.p.s. Český Krumlov. Toto ocenění je
odměnou za její nelehkou a obětavou práci.
V červenci se uskutečnilo v Českém Krumlově jednání jihočeské pobočky České asociace
pečovatelské služby (dále jen ČAPS).
U společného stolu se setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb z okresu Český
Krumlov a České Budějovice, předseda ČAPS
Jindřich Kadlec a zástupci města Český
Krumlov. Ředitelka pořádající organizace
Domy s pečovatelskou službou o.p.s. Ivana
Ambrusová přítomné seznámila s fungováním

Kontejnery v Hradební ulici byly odstraněny
V listopadu 2013 byly do Hradební ulice
umístěny dva malé kontejnery na komunální
odpad. Nádoby byly určeny výhradně na
směsný komunální odpad, nikoliv na jeho
separovatelné složky, odpad biologický či
nebezpečný. V poslední době se však zásadním
způsobem zhoršila kvalita ukládaného

odpadu, podstatnou část tvořil odpad biologicky rozložitelný (zbytky jídel z restauračních
provozů, kosti, ořezy masa, ovoce, zelenina).
Významnou část zabíraly i separovatelné komodity - papír (především kartonové krabice), plast
(obaly, PET lahve) a sklo. Městský úřad Český
Krumlov v souvislosti s kontejnery v Hradební

společnosti a jednotlivými poskytovanými
sociálními službami. Účastníci projednali
především možnosti další spolupráce v oblasti
povinného vzdělávání pracovníků a předali si
zkušenosti s rozvojem a udržitelností služeb.
Rovněž byly zmíněny nejdůležitější body nově
připravovaného zákona o sociálních službách,
zejména ty, které se budou týkat financování
sociálních služeb od roku 2015.
Jednání se zúčastnil také starosta města
Český Krumlov Dalibor Carda, který poděkoval přítomným za záslužnou a obětavou práci
a uvítal možnosti další spolupráce s ČAPS.
Osobně pak poděkoval za výbornou práci
a reprezentaci města oceněné pečovatelce Evě
Dvořáčkové.

ulici obdržel několik stížností.
Z těchto důvodů byly k 1. srpnu 2014 kontejnery z Hradební ulice odstraněny. Žádáme
občany a původce odpadů, aby využívali
ostatní stanoviště kontejnerů, tj. pod mostem
u Domu dětí a mládeže, v Linecké ulici
u hotelu Gold a v ulici Parkán.
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Swing

v podání Ondřeje Havelky
a Melody Makers

21. října 2014, Zámecká jízdárna,
19 hodin
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát
rozhodli nabídnout ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež
nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní
kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký
swing zvedá ze židlí, české písně konejší nervy. Anebo
naopak! Beze všech pochyb však věz, že hned po prvních
vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované
brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty
Juraje Bartoše, Ti zazáří… „Plaménky v očích Tvých…“!
Vstupenky je možné zakoupit od 350 Kč v Infocentru
Český Krumlov, náměstí Svornosti 2.

Soutěž o vstupenky
na koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers
Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje kontrabasové kvarteto, které zahraje v rámci festivalu Czech The Light v sobotu 6. září 2014 v synagoze?
Správnou odpověď najdete na stránkách těchto Novin.

Odpovědi zasílejte do pondělí 29. září 2014 do 10.00 hodin na email: noviny@mu.ckrumlov.cz. Ze všech zaslaných správných odpovědí budou
vylosováni 3 výherci, kteří obdrží po jedné vstupence na koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers.
Sledujte pravidelně webové stránky www.ckrumlov.cz/obcan a sociální profily města Český Krumlov. Chystáme další soutěže!

Kontakty a úřední hodiny

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

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
08.00-11.00
Čt
pro veřejnost zavřeno
Pá
07.30-11.00

www.ckrumlov.cz/akce

Dny evropského dědictví v Českém Krumlově, 13. - 14. 9. 2014
Text Filip Putschögl Foto Ladislav Pouzar

Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou celoevropskou akcí
věnovanou osvětě v tématech historie a péče
o památky. Město Český Krumlov se k této
akci každoročně připojuje a v roce 2015 bude
mít dokonce tu čest hostit její celorepublikové
zahájení.

Letošní program Dnů evropského dědictví je
v Českém Krumlově věnován zejména
probíhajícímu projektu Revitalizace areálu
klášterů. V objektech nyní probíhá čilý stavební ruch, aby už v září příštího roku mohly
kláštery přivítat první návštěvníky. V rámci
EHD bude představen celý projekt prostřednictvím přednášek a pro zájemce budou
připraveny i exkurze na místo činu. Přednášky
se uskuteční v ambitu malé kvadratury bývalého minoritského kláštera, dnes Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky. Sraz
zájemců o prohlídky částečně zpřístupněného
klášterního areálu v průběhu stavebních oprav
bude v prostoru Tramínu u bývalého minoritského kláštera.
V sobotu nabídne v rámci EHD Regionální
muzeum v Českém Krumlov bezplatný vstup
k prohlídkám muzejních expozic. Celý víkend

pak bude zdarma zpřístupněna českokrumlovská synagoga a oblíbené výletní místo, Kaple
Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové
hoře. Zájemci mohou po oba dny také využít
50% slevu ze vstupného v Museu Fotoateliér
Seidel. Už v úterý 9. září si lze prohlédnout
dobově osvětlený fotoateliér za letního úplňku
s výkladem kostýmovaných průvodců či zhlédnout projekci nejvzácnějších fotografií ze
Seidelovy sbírky, a to přímo v zahradách
musea.
Kapacita exkurzí a prohlídek je omezená.
Rezervace a další informace sledujte na
www.ckrumlov.cz/ehd2014.

Festival světel rozsvítí začátkem září Český Krumlov
Text Eliška Koričarová, Filip Putschögl Foto archiv Czech The Light

První víkend po prázdninách bude v Českém
Krumlově patřit festivalu světelného umění
Czech The Light. Hra světel rozzáří 5. a 6. září
celkem šest míst v centru, mezi nimi například
náměstí Svornosti, náplavku v Hradební ulici,
synagogu či městský park. V Krumlově lidé
uvidí například Žárovkový mrak z tisíců
starých žárovek, což je svítící oblak, s nímž si
lze hrát - rozsvěcet a zhasínat ho díky desítkám
lampičkových šňůr. V synagoze bude viset
Uranium Figure od známého designéra
Ronyho Plesla, tedy světelná plastika složená
z 35 zářících trubic ze zeleného uranového
skla. V městském parku vyroste Dům stínů od
Františka Skály, na němž slunce ve dne tvoří

barevné efekty a v noci se mění na zářící skladeb Erwina Schulhoffa a v sobotu pak
krystal, na jehož stěnách se odehrává stínové kvartet kontrabasů s názvem Quo Vadis Bass.
Podrobnosti najdete na www.ckrumlov.cz
divadlo. V uličce za Egon Schiele Art Centrem
se rozzáří Slunce od Josefa Šafaříka a fasádu nebo www.czechthelight.cz.
radnice ozdobí videomapping nazvaný ArchiBio od Andreje Boleslavského, který odhaluje
krásu mikroskopických světů.
Předzvěstí dvoudenní části festivalu bude
30. srpna workshop Malování světlem. Od
21 do 24 hodin si na náměstí Svornosti si budou
moci nejen rodiny s dětmi pořídit velice netradiční fotografie. Samotný festival pak doprovodí dva
koncerty v synagoze. V pátek 5. září od 20.30
hodin vystoupí Zeiher Quartett tvořený členy
Philharmonie Würzburg s repertoárem ze
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