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Projekt Revitalizace areálu klášterů zdárně pokračuje

Text Martina Knězková, Soňa Petráková Foto archiv město Český Krumlov

Od roku 2007 spolupracuje město
Český Krumlov s partnery a odborníky
na projektu revitalizace areálu bývalého
kláštera klarisek a kláštera Rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou,
který má město od tohoto řádu dlouhodobě pronajatý. Město na tento projekt
získalo dotaci od Ministerstva kultury
České republiky ve výši 323 milionů Kč

z Integrovaného operačního programu,
celkové náklady činí 325 milionů Kč.
Celý areál klášterů by měl být do roku
2014 zrekonstruován a otevřen pro
veřejnost.
„Hlavním cílem projektu je rehabilitovat v současnosti nevyužívaný a z větší
části uzavřený areál klášterů. S tím je
spojeno ekonomicky udržitelné celoroč-

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF. Šance pro Váš rozvoj.
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ní poskytování kulturních služeb odborné i laické veřejnosti," vysvětlil smysl
projektu jeho koordinátor Jan Vondrouš. Plánované programové činnosti se
soustřeďují do čtyř oblastí: Historická
umění a řemesla, Centrum barokní
kultury, Ateliéry a tvůrčí dílny
a Muzeum středověký klášter. Areál
kláštera bude současně využíván pro
rozmanité kulturní aktivity, mezi které
patří především koncerty, výstavy,
divadelní představení a workshopy.
Pokračování článku na straně 7.

Jednání zastupitelstva
čtvrtek 31. května 2012 od 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Rekonstrukce jezu a lávek v centru města
Text Jiří Kubovský, Monika Petrů
Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu
Na Plášti byla zahájena ve středu 2. května
2012. Město Český Krumlov (investor rekonstrukce) získalo potřebné souhlasné stanovisko ROP NUTS II Jihozápad (poskytovatel
dotace) k navrhované změně technického
řešení v části organizace výstavby rekonstrukce
lávky přes Vltavu a ve vypsaném výběrovém
řízení na zhotovitele montážní a pracovní
plošiny vybralo vítěze. Město získalo rovněž
kladné stanovisko poskytovatele dotace
s provedením zajištění spodní stavby lávky
přes náhon u mlýna v Široké ulici. Práce
na lávce v Široké ulici navážou na rekonstrukci
lávky přes Vltavu.
Nové technické řešení rekonstrukce lávky
přes Vltavu u mostu Na Plášti umožní při
organizování výstavby zkrácení prací z původních 6 měsíců na 14 až 16 týdnů.
Termín zahájení rekonstrukce byl stanoven
s ohledem na dotační podmínky, platná
ustanovení z uzavřených smluv s dodavateli
a na základě zvážení všech souvisejících rizik.
Původní plán organizace výstavby předpokládal, že přesun materiálu se bude provádět
po panelové cestě, která je součástí stavby
rekonstrukce jezu Jelení lávka realizovaného
Povodím Vltavy. Ke změně technického řešení
organizace výstavby rekonstrukce lávky, jež
spočívá v nezávislosti stavebních prací na lávce
vůči rekonstrukci jezu, bylo přistoupeno
ve snaze města o urychlené dokončení rekonstrukce lávky, dále s ohledem na termín
dokončení rekonstrukce (na který je vázáno
čerpání dotace) a další nepředvídatelné
důvody. V neposlední řadě musí být ještě před
topnou sezonou provedeno odstavení
a výměna plynového potrubí přes řeku Vltavu.

Předpokládaný harmonogram prací:
• do konce května 2012
- výstavba plošin, odstrojení lávky a její
demontáž a odvoz;
• červen 2012 - práce na úložných
prazích a závěrných zídkách,
rekonstrukce podpěr;
• červenec 2012 - montáž a osazení
ložisek a ocelové konstrukce, montáž
dřevěné konstrukce, osazení inženýrských
sítí na novou lávku, demontáž plošin,
úpravy předpolí lávky;
• srpen 2012 - dokončovací práce
včetně předání stavby.

Z důvodu pohybu těžké techniky v místě
rekonstrukce při budování plošin a při následném odstraňování staré ocelové konstrukce,
bude lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti
uzavřena po celou dobu prací, tj. od počátku
května přibližně do poloviny srpna 2012.
Náhradní trasa pro pěší povede ulicemi
Dlouhá a Radniční, přes Lazebnický most
a dále na Latrán, po Zámeckých schodech
přes I. nádvoří zámku k objektu "Nemocnice"
a úzkou uličkou na ulici Hradní, která vede
k lávce v Jelení zahradě před mostem
Na Plášti u parkoviště P1, a zpět. Průchod
pod mostem Na Plášti a Rybářskou ulicí bude
chodcům při dodržení zvýšené opatrnosti
s omezením umožněn.
Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna
v Široké ulici, která byla zahájena v prosinci
roku 2011, bude pokračovat po rekonstrukci
lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti.
V případě, že by město realizovalo rekonstrukce

obou lávek současně, byla
Na Ostrově nepřístupná.

by

lokalita

Veškeré práce potrvají přibližně 9 týdnů,
a to dle následujícího harmonogramu:
• 1. až 3. týden - zajištění spodní stavby;
• 4. až 6. týden - odbourání betonových
bloků v patě opěr, údržba inženýrských
sítí, osazení ložisek a ocelové konstrukce;
• 7. až 9. týden - montáž dřevěné konstrukce, úprava předpolí, dokončovací práce
včetně předání stavby.
V současné době je v místě nové lávky osazeno provizorní přemostění, jež umožňuje
přístup na Ostrov z ulice Široká. V souvislosti
s rekonstrukcí spodní stavby lávky bude
provizorní lávka u mlýna v Široké ulici odstraněna. Přesný termín zahájení rekonstrukce,
včetně termínu odstranění provizorní lávky,
bude veřejnosti v předstihu oznámen. Náhradní trasa povede ulicemi Dlouhá, Radniční,
kolem hotelu Dvořák přes lávku pro pěší
do ulice Na Ostrově a naopak.
Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak,
aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší
a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.
Informace k rekonstrukci jsou průběžně
aktualizovány na www.ckrumlov.cz/vltava
a www.ckrumlov.cz/lavky.
Projekt Odstranění bodových závad na místní
komunikaci spojující silnici I/39 s centrem
města Český Krumlov je spolufinancován
Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:
CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Cenu města za rok 2011 získají dvě ženy
Text Filip Putschögl

Zastupitelé města Český Krumlov rozhodli
na svém dubnovém zasedání o udělení Ceny
města Český Krumlov za rok 2011. Ocenění
získají dvě ženy: Inge Švandová-Koutecká
za celoživotní přínos v oblasti kultury a Marie
Dragounová za mnohaletou odpovědnou péči
o chronicky nemocné.
Operní režisérka a výtvarnice Inge Švandová-Koutecká, žijící od roku 1991 v Českém
Krumlově, zasvětila svůj život divadlu. Režíro-
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vala 188 divadelních inscenací, v roce 2004 jí
byla udělena jihočeská Cena Thálie
za celoživotní dílo. Po ukončení divadelních
angažmá režírovala také Slavnosti pětilisté
růže a vyučovala kostýmní výtvarnictví
a dějiny divadla na SUPŠ sv. Anežky České.
Lékařka Marie Dragounová byla od roku
1984 zaměstnána v českokrumlovské nemocnici. Od roku 2001 pracuje v léčebně dlouhodobě nemocných a současně se věnuje pacien-

tům se závažnými chorobami ledvin. Vedle
hlubokých odborných znalostí se stala
výjimečnou svým přístupem k nemocným,
který vysoce překračuje rámec jejích pracovních povinností.
Slavnostní předání Ceny města se uskuteční
ve čtvrtek 14. června 2012 na nádvoří hotelu
Růže od 18.00 hodin. Program svým vystoupením obohatí Krumlovský komorní orchestr.
Více na www.ckrumlov.cz/cenamesta.

www.ckrumlov.cz/skoly

Seriál o školních zařízeních v Českém Krumlově
Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151
Text Blanka Thonová, Ludmila Máčová Foto archiv Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151

Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. Školu
v současnosti navštěvují pouze žáci s mentálním postižením. Vzdělávají se podle vlastního
školního vzdělávacího programu.
V roce 1981 byla škola otevřena po rozsáhlé
rekonstrukci. Od roku 2003 se průběžně
opravuje a modernizuje. V roce 2006 byla
vybudována nová plynová kotelna, byla
zmodernizována školní kuchyně a jídelna.
Vaří se zde nejen pro žáky a zaměstnance
školy, ale obědy jsou vyváženy i do dalších
3 institucí zřizovaných Jihočeským krajem
(SUPŠ, SZŠ, DDM).
Školu tvoří uzavřený areál s budovou č. p. 19,
která je spolu s přilehlým pozemkem ve správě
Pedagogicko-psychologické poradny České
Budějovice, a č. p. 151, se školním dvorem
a asfaltovým hřištěm. Areál je od 28. července
2004 ve vlastnictví Jihočeského kraje. Škola
má v užívání školní zahradu (majetek města
Český Krumlov). Škola má k dispozici celkem
20 učeben a odborných pracoven včetně nově
vybavené počítačové učebny. Funguje zde
žákovská a učitelská knihovna. Nové i starší
tituly jsou pravidelně využívány při výuce, řadu
knih si žáci půjčují domů. Postupně jsou
učebny vybavovány interaktivními tabulemi.
Součástí školy je školní družina. Žáci zde
neplatí žádný poplatek, materiál a vybavení
jsou hrazeny většinou z vlastních prostředků
školy a ze sponzorských darů.
Od 2. pololetí školního roku 2002/2003 je
Základní škola praktická členem AŠSK
a Českého svazu mentálně postižených sportovců.
Velkých úspěchů dosahují žáci školy
ve výtvarných a sportovních soutěžích. Největšího úspěchu ve výtvarných soutěžích dosáhla
škola v roce 2005/2006, kdy žákyně Šárka
Maurencová získala v mezinárodní soutěži
v Japonsku Zlatou cenu. Žáci školy každoročně získávají ocenění v mezinárodní soutěži
Lidice, Evropa ve škole a v soutěžích pořáda-

ných městskou knihovnou, regionálním
muzeem a dalšími místními i republikovými
organizacemi. Žáci se každoročně účastní akcí
Boudy. Ve sportovních soutěžích se žáci zúčastňují krajského a případně celostátního kola
v přespolním běhu, ve stolním tenisu, malé
kopané, florbalu, plavání a atletickém čtyřboji
mentálně postižených sportovců. Největším
úspěchem bylo 1. místo na mistrovství ČR
ve florbalu v Praze a 2. místo v Hradci Králové
v malé kopané na MČR v roce 2007/2008.
Velký
počet
medailí
přivezli
žáci
a žákyně školy každoročně z MČR v plavání
v Liberci. Na mistrovství ČR v aletickém
čtyřboji v Tachově v roce 2011 byla celkově
na 5. místě Anna Wiltschková. Škola pořádá
okresní kolo v atletickém čtyřboji a krajské kolo
v plavání mentálně postižených sportovců.
Každoročně jsou vyhlašováni žáci školy mezi
nejlepšími sportovci okresu Český Krumlov.
Pro žáky školy organizujeme běžecký lyžařský
výcvik. Probíhá v okolí Českého Krumlova,
lyžařská výstroj je žákům bezplatně zapůjčena.
Podobně je tomu i u bruslení. Plaveckého
výcviku se účastní žáci 3. a 4. ročníku.
Dne 23. června 2011 se všichni žáci školy
zúčastnili Světového běhu harmonie, někteří
z nich běželi jako doprovod nesené pochodně
až do Větřní.

Žáci školy pravidelně vozí ocenění z pěvecké
soutěže Konvalinka v Českých Budějovicích.
Ve škole organizujeme i různé akce jako např.
Karneval, Mikulášskou nadílku, projektový
den Vánoce, olympiádu pro žáky 1. stupně,
sportovní dny na písku, exkurze, výlety apod.
Žáci se mohou přihlásit do bezplatných
kroužků – např. florbalu, fotbalu, práce s PC.
Ve spolupráci s městskou policií a s Policií ČR
jsou pro ně pořádány cykly besed. V rámci
ekologické výchovy je navázána spolupráce
s ekocentry Šípek a Cassiopeia. Ani za tyto
akce žáci neplatí, škola využívá sponzorských
darů a grantů. 1. stupeň školy se pravidelně
účastní divadelních představení a besed
v městské knihovně.

Nepřesné informace o typu naší školy bývají
uvedeny ve sdělovacích prostředcích. Škola je
zřízena pro žáky se zdravotním postižením.
V praktické, dříve zvláštní, škole se vzdělávají
děti s lehkým mentálním postižením.
Ve speciální, dříve pomocné, škole se učí žáci
se středním a těžkým mentálním postižením.
Naše škola není určena pro děti s poruchami
chování. Pro zařazení nového žáka je třeba
vždy doporučení pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra
a souhlas zákonných zástupců. Vzhledem
k malému počtu žáků (10 – 14 ve třídě) je
možná kvalitní individuální práce s každým
z nich. Od 6. ročníku je povinný anglický
jazyk. Velký počet hodin týdně je věnován
pracovní výchově, protože předpokládáme, že
žáci budou studovat na středních odborných
učilištích. Zde se někdy setkají s absolventy
základních škol „hlavního proudu“. I v náročnějších učebních oborech jsou naši absolventi
úspěšní. Záleží samozřejmě i na zájmu
a podpoře rodiny. Mezi jednodušší zajímavé
obory (E), které naši bývalí žáci vystudovali,
patří kuchařské práce, prodavačské práce,
zahradnické práce (květinářské a aranžérské),
zednické práce, truhlářská a čalounická
výroba, opravářské práce a pečovatelské práce.
Mezi nové obory patří potravinářská výroba
(řezník – uzenář). Z obtížnějších oborů (H) je
vyhledáván kuchař – číšník, zedník, tesař,
klempíř, instalatér, malíř – lakýrník, mechanik
– opravář motorových vozidel a opravář
zemědělských strojů. Nejzajímavější obor,
který náš žák absolvoval, byl umělecký kovář.
Při výukových problémech na základní škole
mají žáci, jejich zákonní zástupci i vyučující
možnost kdykoliv si naši školu prohlédnout,
popřípadě se zúčastnit výuky. Není problém
v průběhu celého školního roku na naši školu
přestoupit. Dle našich zkušeností je nejlepší,
pokud žáci přestoupí co nejdříve. Zabrání se
tak zbytečnému stresování ze špatných výsledků, problémům s chováním, zvýší se sebevědomí, lépe se sžívají s novým kolektivem
a dosahují lepších výsledků. Po absolvování
9. ročníku získají základní vzdělání, mohou si
vybrat z širší nabídky učebních oborů, než
kdyby vyšli z nižšího ročníku základní školy.
Více se o Základní škole, Český Krumlov,
Kaplická 151 dozvíte na webových stránkách
www.zskrumlov.cz. Den otevřených dveří
nepořádáme, ale každý, kdo má zájem o osobní
návštěvu, je kdykoli vítán. Stačí zavolat, napsat
nebo jednoduše přijít.
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Projekty podpořené z dotačních programů města Český Krumlov II
Radní a Zastupitelé města Český Krumlov v dubnu schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory zahraniční spolupráce
35 000 Kč a Programu podpory sociálních a souvisejících služeb 1 100 000 Kč. V březnu bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestičních dotací
z Programu podpory environmentální výchovy (opatření 1 a 2) 200 000 Kč, Programu podpory kultury (1. výzva) ve výši 1 460 000 Kč, Programu
podpory volnočasových aktivit (opatření 1) 220 000 Kč a Programu podpory sportu (opatření 1 a 2) 3 996 585 Kč. Celkem bylo rozděleno
ze všech dotačních programů města Český Krumlov 7 011 585 Kč.

PROGRAM PODPORY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT (OPATŘENÍ 1)

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Výtvarné projekty pro neorganizované děti
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Filmová laboratoř 2012
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Elektronicky tištěný časopis „Časák ICM“
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Letní tábor Čeřín 2012 „Prázdniny v pohybu“
Český rybářský svaz, místní organizace Český Krumlov, Rybářské kroužky
Domoradice dětem o. s., Domoradice dětem 2012
Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Celoroční činnost mažoretek
Folklórní klub – soubor Růže, Regionální kolo soutěže Zpěváček
ICOS, o.s., Český Krumlov, Volnočasové aktivity Rodinného centra Krumlík
ICOS, o.s., Český Krumlov, Kamarád v životě
KoCeRo, komunitní centrum Romů, Český Krumlov, o.p.s., „Neflákej se, rozvíjej se“
KRAJINAK, o.s., Český Krumlov, GISím, tedy jsem
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Český Krumlov, Hlídky mladých zdravotníků – krajské kolo
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Český Krumlov, Okresní studijní středisko 2012
Oblastní spolek Českého červeného kříže, Český Krumlov, Hlídky mladých zdravotníků – okresní kolo
Základní škola, Český Krumlov, Za Nádražím 222, Zájmový kolotoč

PROGRAM PODPORY SPORTU
OPATŘENÍ 1

SK Tenis Centrum, Český Krumlov
Vodní záchranná služba ČČK, Český Krumlov
Shotokan karate klub, Český Krumlov
Fotbalový klub SK Slavoj, Český Krumlov
Českokrumlovský plavecký klub, Český Krumlov
Sportovní klub badminton, Český Krumlov
Volejbalový sportovní klub, Český Krumlov
Florbalový klub, Český Krumlov
Hokejový klub mládeže HCM Slavoj, Český Krumlov

OPATŘENÍ 2

Sokol Český Krumlov
Klub Sportovních potápěčů Český Krumlov
Aikido Klub Český Krumlov o.s.
Sportovní klub Vltava Český Krumlov
Fotbalový klub SK Slavoj, Český Krumlov
Volejbalový sportovní klub, Český Krumlov
Českokrumlovský plavecký klub, Český Krumlov
Sportovní klub badminton, Český Krumlov
Vodní záchranná služba ČČK, Český Krumlov
Florbalový klub, Český Krumlov
Hokejový klub mládeže HCM Slavoj, Český Krumlov

24 000 Kč
12 000 Kč
13 000 Kč
11 000 Kč
6 000 Kč
7 000 Kč
7 000 Kč
22 000 Kč
9 000 Kč
20 000 Kč
28 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
20 000 Kč
8 000 Kč
21 000 Kč

40 252 Kč
40 252 Kč
26 835 Kč
127 466 Kč
33 544 Kč
73 796 Kč
73 796 Kč
40 252 Kč
234 806 Kč
25 200 Kč
24 000 Kč
9 000 Kč
25 500 Kč
93 000 Kč
54 200 Kč
188 600 Kč
783 886 Kč
93 400 Kč
222 500 Kč
1 786 300 Kč

PROGRAM PODPORY ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, Česko-slovinská umělecká spolupráce a její prezentace
v kulturním projektu „MARIBOR-Evropské město kultury 2012“

35 000 Kč

O přidělených dotacích z ostatních Programů podpory města Český Krumlov se dočtete také v předchozím a následujícím čísle Novin nebo
na webových stránkách www.ckrumlov.cz/dotace.
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www.ckrumlov.cz/slavnosti 2012

Slavnosti pětilisté růže ® - informace pro občany a podnikatele
Text Jan Vozábal (upraveno)
Ve dnech 22. - 24. června 2012 proběhne
v Českém Krumlově již 26. ročník Slavností
pětilisté růže®, jež obdržely titul Akce roku
2010 v České republice. Slavnosti pořádá
město Český Krumlov, Městské divadlo Český
Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.
Tématem letošního ročníku je souboj dvou
životních postojů Viléma a Petra z Rožmberka.
Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele
a podnikatele některá omezení, která by
mohla způsobovat nepříjemnosti. Informacemi na této stránce by organizátoři akce rádi
možným nepříjemnostem předešli. Kompletní
přehled informací o Slavnostech pětilisté růže
včetně programu je zveřejněn
na www.ckrumlov.cz/slavnosti2012.

OBECNÉ INFORMACE

Vstupné na akci bude uplatněno v pátek
a v sobotu. Vnitřní město bude pro vjezd
vozidel uzavřeno v pátek a sobotu (viz dále).
Vzhledem k rekonstrukci lávky u mostu
Na Plášti nebude možný přístup do centra
tímto místem (viz www.ckrumlov.cz/lavky).
Opět budou vydávány náramkové vstupenky,
poněvadž byl tento systém po zkušenostech
z loňských ročníků vyhodnocen jako nejpřijatelnější a nejefektivnější. Občané vnitřního
města i pracující se musí ve dnech slavností
prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy. Nedělní program je omezen
na historický trh na I. zámeckém nádvoří.

ZÁBORY a VSTUPNÉ

Vstupné se vybírá na území vnitřního města
na základě rozhodnutí rady města. Jedná se
o prostranství: ulice Horní, nádvoří Prelatury,
Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí
Svornosti, Nové město - Formanská, Latrán k Červené Bráně, Klášterní, Zámecké schody,
Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace
podél řeky v Hradební ulici, Kostelní, ulice Široká
včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická,
Dlouhá, prostor za hotelem Dvořák k ulici
Radniční, Linecká - od Benešova mostu,
Městský park - k hotelu Gold.
Obyvatelům s trvalým bydlištěm na území
záboru veřejného prostranství budou volné
vstupenky doručeny do poštovních schránek.
Ti, kteří nemají trvalé bydliště v místech
záboru, se mohou obrátit ve dnech
od 11. do 21. června na Veroniku Malátovou
na tel.: 380 727 367 nebo 380 711 775 nebo
osobně každý všední den od 8.00 do 16.00
hodin v kanceláři divadla.
Pro obyvatele Českého Krumlova je opět

připraveno zvýhodněné vstupné za 100 Kč.
Zvýhodněné vstupné můžete zakoupit
do čtvrtka 21. června do 16.00 hodin. Při
koupi vstupenek musíte věrohodně prokázat
trvalé bydliště v Českém Krumlově. Maximální počet vydaných vstupenek jsou 3 kusy.
Na branách do města ve dnech slavností již
tyto vstupenky zakoupit nelze!
Pro podnikatele s provozovnou v centru
města jsou připraveny neprodejné vstupenky
pro zaměstnance, kteří budou ve dnech
Slavností v zaměstnání. Vstupenky si můžete
vyzvednout od 13. do 21. června 2012
v účtárně Městského divadla. Vzhledem
k nutnosti průkazné evidence požadujeme
potvrzený jmenný seznam zaměstnanců, kteří
jsou v pracovně právním vztahu a budou
ve dnech slavností v zaměstnání. Pro usnadnění použijte, prosím, formulář, který vám bude
dodán do poštovních schránek, elektronická
verze
je
k
dispozici
na
www.divadlo.ckrumlov.cz. Telefonické
dotazy zodpoví Veronika Malátová na tel.:
380 727 367 nebo 380 711 775.
Všichni návštěvníci města vč. hostů v ubytovacích zařízeních v historickém centru města
jsou povinni uhradit vstupné.
• Jednodenní vstupné: pátek - 100 Kč, sobota
- 200 Kč
• Permanentní vstupenka (pátek + sobota):
Dospělí – 200 Kč, Organizované skupiny 150 Kč, Studenti – 100 Kč, držitelé ISIC,
ITIC karet a děti do 15 let – 50 Kč
• Vstup zdarma: děti do 10 let, návštěvníci
v historických kostýmech (gotika, renesance),
držitelé ZTP

POJIŠTĚNÍ AKCE

Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody.
V případě nutnosti prosím neprodleně
kontaktujte ředitele Městského divadla Český
Krumlov na tel.: 380 727 364, 602 33 11 62,
nebo elektronickou poštou na adrese
info@divadlock.cz.

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA

Město bude uzavřeno pro vjezd motorových
vozidel v pátek 22. června od 12.00 hodin
do 24.00 hodin. V sobotu 23. června bude
město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel
od 8.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Uzavírka města
pro vjezd vozidel v sobotu bude do 24.00 hodin.

V neděli 24. června nebude průjezd městem omezen.
Pořadatelé žádají řidiče, aby v době slavností
neparkovali svá vozidla na území města,
zejména pak na trase historického průvodu,
a tím předešli možným nepříjemnostem.

HUDEBNÍ PRODUKCE

Pokud máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí
ve Vašem zařízení, žádáme o respektování
programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně
pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně
ovlivňují probíhající produkce v rámci hlavního
programu, a dodržovali platné vyhlášky města.
Budeme velice rádi, budete-li své záměry
konzultovat s pořadateli, abychom domluvili
podmínky k oboustranné spokojenosti.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Pořadatelé upozorňují na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 23. června 2012
od 24.00 hodin. Více než patnáctiminutový
ohňostroj bude odpálen z jižních teras Státního hradu a zámku a za objektem zámku
z prostoru u Chvalšinského potoka.

JAK ŘEŠIT DOTAZY?

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se
můžete kdykoliv obrátit na pracovníky
Městského divadla, tel.: 380 727 369,
na kterém je ve dnech slavností (pátek, sobota)
stálá informační služba. Do pátku 22. června
a opět po skončení slavností můžete telefonovat na tel.: 380 711 775. V případě zajištění
nutného vjezdu do města volejte přímo
Městskou policii, tel.: 156.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

• INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV,
nám. Svornosti 2, tel.: 381 01 Český Krumlov;
380 704 621; e-mail: info@ckrumlov.cz;
• UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57,
381 01 Český Krumlov; tel.: 380 725 110,
380 725 119; e-mail: tourist.service@unios.cz;
• MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, Horní 2, 381 01 Český Krumlov;
tel.: 380 711 775, 380 727 367;
e-mail: vstupenky@divadlock.cz.

PROGRAM SLAVNOSTÍ

zveřejněn
slavností
www.ckrumlov.cz/slavnosti2012 a také
bude otištěn v červnovém vydání Novin
(vychází v pátek 22. června 2012).
na

Aktualizovaný
webových

program je
stránkách

5

UNESCO pro mladou generaci – znalostní soutěž „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ“
Studijní cesta do Paříže 16. - 20. dubna 2012
Text Jitka Zikmundová

„Město Český Krumlov je právem na Seznamu světového dědictví UNESCO a Česká
republika je země oplývající nádhernými
památkami a historickým dědictvím, o které
se v celosvětovém srovnání příkladně stará, je
to vyspělá kulturní země.“ Tato slova vyslechlo
42 účastníků delegace Českého Krumlova
v sídle organizace UNESCO v Paříži
17. dubna 2012 od pana Genc Seiti, ředitele
Odboru národních komisí a občanské společnosti, Sekce vnějších vztahů. Studijní cesta
do Paříže, do centrály UNESCO, byla
vyvrcholením projektu znalostní soutěže,
kterou vyhlásilo ve školním roce 2011/2012

město Český Krumlov pro žáky českokrumlovských základních škol a gymnázia v rámci
připomenutí 20. výročí zápisu historického
centra na Seznam UNESCO. Z rukou
velvyslankyně České republiky při UNESCO
Halky Kaiserové převzali vítězové soutěže
slavnostní certifikát.
Výsledky studijní cesty odprezentuje zástupce delegace z řad žáků na mezinárodní odborné konferenci na téma UNESCO, která se
bude konat v prosinci v Českém Krumlově.
Pevně doufám, že tento projekt ukázal všem
mladým lidem v Českém Krumlově, že překonání vlastní pohodlnosti, pracovitost, aktivní
přístup k věcem, znalost jazyků a touha
poznávat nové, to vše otvírá brány světa a je
dobrým předpokladem pro další bohatý život.
Děkuji všem za účast a podporu.
Více informací k soutěži a studijní cestě
najdete na oficiálních webových stránkách
města Český Krumlov
www.ckrumlov.cz/unesco20.

PLACENÁ INZERCE

Dnes a zítra na rallye lanovkou, vrtulníkem
a pro ceny (25. a 26. května 2012)
Text Jindřich Kunc, ředitel 40. Rallye Český Krumlov

Trasa 40. Rallye Český Krumlov nabízí spoustu zajímavých
diváckých míst, kde lze spatřit špičku rallye sportu přímo
v akci. Téměř stovka posádek v čele s takovými piloty, jako jsou
Kresta, Kopecký, Pech, Valoušek či Tarabus, nabídne v pátek
a v sobotu divákům zajímavé souboje o vteřinky.
Pro návštěvníky a fanoušky je kromě zážitků přímo na trati
připravena spousta dárků a cen. Součástí každého oficiálního
programu rallye a zakoupené vstupenky na Výstaviště v ČB je
karta hosta Lipno Card, která nabízí spoustu výhod a slev.
Navíc budou všechny vstupenky slosovány, kdy vylosovaní
mohou získat velmi hodnotné ceny, jako jsou např.: motorová
čtyřkolka Milwaukee, notebooky, víkendový pobyt s polopenzí
v chatě Lanovka na Lipně, sady profesionálního nářadí,
modely závodních aut, skipas na lyžařskou sezónu na Lipně
a mnoho dalších cen. Vstupenky budou vylosovány v rámci
slavnostního vyhlášení vítězů v Jelení zahradě.
Na některých diváckých místech nabídneme fanouškům
rallye pohled na závodní vozy a okolní krajinu z vrtulníku, kde
bude přímo na místě možnost zakoupit vyhlídkové lety. Při
návštěvě rychlostních zkoušek na Lipně půjde vyjet na divácká
místa lanovkou, po zaplacení jízdenky na jednu jízdu bude
druhá jízda lanovkou zdarma… Kompletní informace
naleznete v oficiálním programu rallye a na
www.rallyekrumlov.cz.
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Partneři a podpora projektu:
Ministerstvo kultury České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České
republiky při UNESCO; České dědictví
UNESCO; Národní památkový ústav České
Budějovice; Městská knihovna v Českém
Krumlově; Regionální muzeum v Českém
Krumlově; Museum Fotoateliér Seidel; Státní
hrad a zámek Český Krumlov; Sdružení
průvodců Český Krumlov, o. s.; Mgr. Martin
Jakab; Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo
Český Krumlov, o. p. s.; Českokrumlovský
rozvojový fond, spol. s r.o.; Rotary club Český
Krumlov.
Sponzoři:
Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism; Zambelli-technik, spol. s r. o.; Schwan
Cosmetics CR, s. r. o.; K + B Expert, s. r. o.;
Kaufland Česká republika, v. o. s.

www.ckrumlov.cz/obcan

Třídíme odpad – 4. díl – Třídění plastů
Text Vlasta Horáková

Milí čtenáři, mezi nejmladší a zároveň
nejrozšířenější obalové materiály patří plasty.
Důvody jejich masového rozšíření jsou
bezesporu jejich přednosti - pevnost, nepropustnost, snadná tvarovatelnost a zejména
malá hmotnost v porovnání s ostatními
materiály.
Základním předpokladem pro úspěšnou
recyklaci plastů je jejich důkladné roztřídění
na dotřiďovacích linkách a samozřejmostí
musí být absence nečistot, jako jsou zbytky
potravin nebo chemikálií. Kromě PET

lahví se třídí fólie a sáčky, plastové obaly
od potravin, kosmetiky nebo domácí chemie,
plastové kbelíky, pěnový polystyren a další
druhy.
Dalším velmi dobře recyklovatelným plastem
je polyetylen, který se označuje zkratkami
HD-PE nebo LD-PE nebo jen PE. Polyetylen je jedním ze základních plastů. Recyklací
se z něj vyrábí tzv. regranulát pro opětovnou
výrobu polyetylenu. Podobným způsobem se
zpracovávají i ostatní plasty.
Na trhu se objevují tzv. umělá prkna, za-

hradní nábytek z recyklovaných plastů apod.
I v našem městě máme mobiliář (lavičky)
vyrobený právě z recyklovaného plastu.
Možností recyklace je celá řada, plasty se
i zkapalňují a opětovně se z nich vyrábějí nové
výrobky.
Dobrou zprávou je, že v recyklaci plastů
patříme k jedněm z nejlepších v Evropě.
Průměrný Jihočech vytřídí ročně 5,6 kg
plastů. Více než 3 500 tun plastů tak neskončí
na skládkách odpadů, což dokládá, že třídění
odpadů má smysl. … Pokračování příště.

Projekt Revitalizace areálu klášterů zdárně pokračuje
- pokračování ze strany 1

Významné realizované aktivity projektu
k dubnu 2012:
• 3. prosince 2007 - zahájena přípravná fáze
projektu;
• srpen a září 2009 - Zastupitelstvo města
Český Krumlov schválilo předložení žádosti
o poskytnutí podpory do první výzvy Integrovaného operačního programu a následné
podání žádosti;
• 31. května 2010 - Ministr kultury České
republiky podepsal Rozhodnutí o poskytnutí
dotace;
• 25. listopadu 2010 - Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí informaci o dosavadním
stavu projektu a zřídilo Řídící výbor projektu
(Dalibor Carda – ČSSD, Tomáš Novák –
TOP09, Jiří Olšan – KDU-ČSL, Dana Kuchtová – NZ, Antonín Princ – MPV, Václav
Grubmüller - KSČM) a schválilo jeho jednací
řád;
• 25. listopadu 2010 - Zastupitelstvo města
schválilo darovací smlouvu na převod nemovitostí (z ČKRF na město);
• v únoru 2011 - dokončeny stavebně historické průzkumy k jednotlivým objektům;
• v únoru 2011 - ukončeno výběrové řízení
na zpracovatele projektové dokumentace:
o pro část areál "bývalého kláštera
minoritů" zvítězilo sdružení společností IKP
Consulting Engineers, s.r.o., a Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.,
o pro část "areál bývalého kláštera
sv. Kláry" zvítězilo sdružení, jehož členy jsou
společnosti Masák & Partner, s.r.o., METROPROJEKT Praha a.s. a Ing. arch. Václav
Adamovský, A-studio pro rekonstrukce
a změny staveb;
• zpracována projektová dokumentace pro
stavební povolení na areál "bývalý klášter

minoritů" a 12. května 2011 bylo vydáno
stavební povolení na tuto část klášterů;
• zpracována projektová dokumentace pro
stavební povolení na areál "bývalý klášter
sv. Kláry" s výjimkou objektu K2 - Hospodářský dvůr a 18. května 2011 bylo vydáno
stavební povolení na tuto část klášterů;
• zpracována projektová dokumentace pro
stavební povolení na objekt K2 - Hospodářský
dvůr a 9. listopadu 2011 bylo vydáno stavební
povolení,
• 15. listopadu 2011 - ukončeno výběrové
řízení na dodavatele archeologických výzkumů a zahájena první etapa výzkumů - předstihová sondáž. Vítězem se stala společnost
ARCHAIA Jih o.p.s.;
• zpracována dokumentace pro provedení
stavby na celý areál klášterů;
• říjen 2011 - zahájena příprava výběrových
řízení na zhotovitele stavby a na restaurování
nástěnných maleb;
• 20. listopadu 2011 – vypsáno výběrové
řízení
na Expertní poradenské služby
v realizační fázi projektu a 23. března 2012
byla podepsána smlouva s vítězem řízení sdružením EUFC CZ s.r.o., PhDr. Daniely
Rywikové, Ph. D., Mgr. Andrey Čeplé
a Mgr. Davida Majera;
• 14. prosince 2011 – u projektu proběhla
veřejnosprávní kontrola Ministerstva kultury;
• v průběhu realizace projektu byly předloženy 3 etapové monitorovací zprávy projektu
vč. žádosti o platbu na Ministerstvo kultury;
• pravidelně probíhá činnost Realizačního
týmu, příprava programových činností partnerů ve čtyřech tematických oblastech (Muzeum
středověký klášter, Historická umění a řemesla, Centrum barokní kultury, Ateliéry a tvůrčí
dílny) a jednání Řídícího výboru;

• průběžně zajišťován inženýring Českokrumlovským rozvojovým fondem;
• březen 2012 - vyhlášena veřejná zakázka
na stavební práce, předpokládané datum
podpisu smlouvy červenec/srpen 2012;
• duben 2012 - vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele cembala.
Plánované činnosti pro období květen 2012
- srpen 2012:
• poskytování součinnosti při probíhající
kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu;
• předložení 4. etapové monitorovací zprávy
projektu za období 1. ledna 2012 - 30. června
2012;
• zahájení přípravy výběrového řízení
na zpracování interiérů celého areálu;
• zahájení přípravy výběrového řízení
na restaurátorské práce (restaurování nástěnných maleb);
• zajištění TDI v rámci stavebních prací
Českokrumlovským rozvojovým fondem;
• průběžná činnost Realizačního týmu;
• průběžná příprava programových činností
partnerů;
• průběžně bude zajišťována publicita
projektu;
• pravidelně ve dvou měsíčních intervalech
se bude scházet Řídící výbor.
K 30. dubnu 2012 bylo v rámci projektu
proinvestováno 12 425 938 Kč (z toho 11 667
986 Kč z dotace).
Více informací najdete na oficiálních
webových stránkách města
www.ckrumlov.cz/obcan pod odkazem
Projekty města - Revitalizace areálu
klášterů.
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Veřejná zakázka na stavební práce, pronájem nebyt. prostorů a prodej bytů
Město Český Krumlov prodloužilo lhůtu na podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce, dodávky a služby - oprava a rekonstrukce
areálu v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově. Předpokládaná hodnota zakázky je 179 752 772 Kč bez DPH. Nabídky
je možné doručit na adresu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, do 13. června 2012 do 10 hodin.
Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byty v domech na sídlišti Mír v Českém Krumlově:
byt č. 159/22, 70 m² (3+1), Lipová 159 a byt č. 160/2, 69 m² (3+1), Lipová 160. Minimální kupní cena byla stanovena na 649 000 Kč za každý
z bytů. Lhůta pro doručení nabídek je do 8. června 2012.
Město vyhlásilo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře cca 85,7 m² - jednotky č. 186/0 v domě Urbinská 186 (dnes cukrárna). Kritérium výběru je výše ročního nájmu a předmět podnikání. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájem je možný
od 1. srpna 2012. Písemné nabídky lze předložit do 28. června 2012 do 12.00 hodin. Adresa pro doručení nabídek na prodeje bytů a pronájem
nebytových prostor: Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Bližší informace k výběrovým řízením najdete na www.ckrumlov.cz/obcan, pod odkazem Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce.

Personální změny v zastupitelstvu města

Rezignaci na člena Zastupitelstva města Český Krumlov podal k 3. dubnu 2012 Martin Dvořák (ODS) a 4. května 2012 také Štefan Smolen
(KSČM). Za odstupujícího Dvořáka tak doplnil klub ODS již na dubnovém jednání zastupitelstva Petr Kubal. Jméno nového zastupitele či zastupitelky za KSČM nebylo v době uzavírky Novin potvrzeno.

Rozšířené úřední hodiny na oddělení cestovních pasů
Text Václava Filipová, Eva Hrušková
Od 1. května 2012 rozšířil Odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních pasů
Městského úřadu Český Krumlov úřední hodiny. Nutnost rozšířit hodiny pro veřejnost si vyžádal
zvýšený zájem ze strany občanů. Od 26. června 2012 musí mít totiž všechny děti, i ty které byly
dříve zapsány v pasech rodičů, svůj vlastní cestovní doklad (e-pas), který jim umožní vycestovat
do zahraničí. Více informací k vydání cestovních dokladů najdete na www.ckrumlov.cz/obcan.

Nové úřední hodiny:

Po 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Út 7.30 - 10.00 *)
St 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Čt 7.30 - 10.00 *)
Pá 7.30 - 12.00

*) V úterý a ve čtvrtek budou přednostně odbavováni rodiče
žádající o cestovní doklad pro dítě v předškolním věku.
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