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Advent a Vánoce 2012 v Českém Krumlově

Text Filip Putschögl Foto Lubor Mrázek
Doba adventu a Vánoc v sobě spojuje
příjemně mrazivou atmosféru třpytícího
se sněhu a vánočních ozdob s hřejivými
pocity chvil strávených v rodinném
teple domova nebo s přáteli nad sklenkou punče. V letošním roce se k této
harmonii přidává další výrazný tón:
na začátku prosince uplyne přesně 20 let
od chvíle, kdy byl Český Krumlov spolu
s Prahou a Telčí přijat mezi světovou
elitu. Na konferenci v americkém Santa
Fé bylo rozhodnuto o zapsání těchto tří
českých měst na Seznam světového
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kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Akt, který se uskutečnil
takřka přesně tři roky po sametové
revoluci, má pro naše město i celou
Českou
republiku
nedocenitelný
význam. Zapsaná města i naše země se
"znovuobjevily" na kulturní mapě světa.
Tuto významnou událost jsme si připomínali po celý rok 2012. Oslavy výročí
vyvrcholí v prvním prosincovém týdnu:
mezinárodní konference a slavnostní
setkání "aktérů zápisu", videomappingová show na nádvoří pivovaru Eggen-

berg, výstava a přednáška Machu Picchu
znovuobjevené nebo vyjížďka parním
vlakem "UNESCO" budou obohacením letošního adventního programu.
Samozřejmě nebudou opomenuty
tradiční adventní a vánoční akce.
Bohatý program je připraven na všechny adventní neděle a svátky, chybět
nebude adventní trh s nabídkou vánočních řemeslných výrobků a gastronomie.
Kompletní program najdete na straně 8
a na www.ckrumlov.cz/advent2012.
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seriál k 20. výročí
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Pozvánka na výstavu
k protipovodňovým
opatřením

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/obcan

čtvrtek 29. listopadu 2012 od 16 hodin
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Seriál o odborech a odděleních Městského úřadu Český Krumlov
Odbor financí

Text Jiří Pavlíček

Hlavním úkolem Odboru financí je dohled
nad veškerými finančními operacemi,
tzn. kontrola a řízení všech pohybů na deseti
bankovních účtech města a jejich zaúčtování
dle schváleného rozpočtu města, dále správa
přijatých úvěrů, vybírání správních a místních
poplatků a především každoroční sestavování
rozpočtu města a následná kontrola jeho
plnění.
Organizačně je odbor rozdělený na pozici
správce rozpočtu a na dvě oddělení:
Správce rozpočtu
Správce rozpočtu při sestavování rozpočtu
na následující rok provádí sumarizaci
požadavků na výdaje a sumarizaci odhadů
příjmů jednotlivých odborů a organizací
města. Následně se ve spolupráci s radními
podílí na projednávání a sestavování rozpočtu
se všemi odbory. Výsledkem projednání musí
být dostatečně přebytkový provozní rozpočet,
tzn. že zabezpečení běžného provozu (bez
investic) města včetně jeho organizací musí
být plně pokryto běžnými příjmy, jakými jsou
např. odvody daní od finančního úřadu, příjmy
z poplatků, z pronájmů, z poskytovaných
služeb, úroků, sankcí a dotací ze státního
rozpočtu. Z této částky musí zbýt i zdroje na
potřebné investiční akce města. Výdaje na
energie, opravy, mzdy apod. nesmí být nikdy
hrazeny z příjmů z prodeje pozemků a budov

města. Veškeré příjmy z realizovaného prodeje
majetku města a zdroje z případných úvěrů
musí směřovat pouze do investic. Protože
potřeby města v oblasti investic vždy přesahují
reálné možnosti města, je při sestavování
rozpočtu vždy pečlivě zvažováno, kde by se ve
výdajích dalo uspořit a kde by bylo možné
navýšit příjmy města. Aby byl rozpočet
dostatečně transparentní, je sestavován velmi
podrobně v členění do cca 125 příjmových
položek a 430 výdajových položek. Trvá
přibližně 3 měsíce, než je možné radě města
předložit návrh vyrovnaného rozpočtu
k projednání a následně ke schválení zastupitelstvu města. Správce rozpočtu dále předkládá
radě města návrhy rozpočtových opatření
k projednání dle žádostí ostatních odborů
a organizací města. Kontroluje čerpání
prostředků města v souladu se schváleným
rozpočtem. Měsíčně zpracovává rozbory
hospodaření města a sestavuje závěrečný účet
města.
Oddělení finanční účtárny
Pracovnice tohoto oddělení vedou účetnictví města dle bankovních výpisů o pohybech
na účtech tak, aby bylo úplné, průkazné a aby
věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho
předmětem. Každý účetní pohyb musí být
řádně zdokumentován.
Oddělení zabezpečuje za celý úřad kontakt

s bankami, tzn. podávání příkazů k úhradě
došlých faktur prostřednictvím elektronického
bankovnictví.
Oddělení poplatků a pohledávek
Pracovnice tohoto oddělení zabezpečují
komplexní správu místních a správních
poplatků, tzn. úplné zjištění poplatníků,
vyměření výše poplatků a jejich případné
vymáhání exekucemi. Jedná se o správní
poplatky za vydání povolení k uspořádání
tomboly, místní poplatky ze psů, poplatky za
lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity, poplatky ze vstupného a za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Celkové roční příjmy z těchto poplatků přesahují 11 milionů Kč.
Oddělení dále vymáhá všechny pokuty
uložené městským úřadem a také městskou
policií. Oddělení také zabezpečuje provoz
hlavní pokladny úřadu, tzn. hotovostní příjmy
od občanů.
Celkový úhrn aktiv města (majetek, majetkové účasti, pohledávky apod.) přesahuje
2,5 miliardy Kč a rozpočtem města „proteče“
ročně až 300 milionů Kč (včetně získaných
dotací). Z toho vyplývá vysoká odpovědnost
pracovníků Odboru financí za bezchybné toky
finančních prostředků.

Město investuje peníze z prodaného majetku zpět a přidává k nim další miliony
Text Libuše Sittová
Město Český Krumlov přináší zprávu o svém
kapitálovém hospodaření za posledních 15 let.
K tomuto kroku přistoupilo na základě
objevujících se dohadů a spekulací, které se této
oblasti týkají. Rádo by tedy objasnilo
a vysvětlilo, jak kapitálové hospodaření města
funguje, a nabídlo tak svým občanům
pohled z druhé strany a přímo od zdroje.

Město Český Krumlov získalo v průběhu let
1997 až 2012 do svého kapitálového rozpočtu
873,3 milionu Kč. Tato částka zahrnuje příjmy
z prodeje majetku města (domů, bytů, pozemků, aut apod.), příjmy z prodeje akcií a získané
finanční dotace. Naproti tomu vynaložilo
město za stejné období kapitálové výdaje ve
výši 962,5 milionu Kč. To znamená, že do

Komunikace, rozvody kanalizace, vodovodů, veřejné osvětlení apod.
Městské byty
Základní a mateřské školy zřizované městem
Nákup budov a pozemků
Zimní stadion
Veřejná sportoviště na území města
Objekt klášterů v centru města
Parkovací plochy na území města
Městský útulek pro psy
Veřejné toalety na území města
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nákupu či rekonstrukcí svého majetku
a vybavení investovalo o 89,2 milionu Kč více,
než do kapitálového rozpočtu získalo jeho
prodejem. V rámci investičních akcí města,
které byly realizovány od roku 1997 do října
roku 2012, byly do následujících vybraných
rekonstrukcí majetku a vybavení města rozděleny tyto finanční prostředky:
319,4
113,9
105,9
56,2
39,5
36,4
29,1
17,8
12,5
7,2

milionu
milionu
milionu
milionu
milionu
milionu
milionu
milionu
milionu
milionu

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni

Týden sociálních služeb v Domově pro seniory v Kaplici
Text Vladimíra Holczerová, Ivana Balková, Ivana Sládková – Domov pro seniory Kaplice

Pod sloganem "...aby se člověk cítil býti
člověkem“ byl v Domově pro seniory Kaplice
8. října 2012 zahájen 4. ročník celostátního
Týdne sociálních služeb České republiky.
Projekt tradičně vyhlášený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí měl za cíl, stejně
jako naše organizace, představit široké
veřejnosti sociální služby, které nyní procházejí
procesem zvyšování kvality.
Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, s důrazem na podporu vitality a důstojnosti
všech osob. Tuto aktivitu podporujeme
v letošním roce organizováním a zapojováním
se do aktivit napříč všemi generacemi.
Akce konaná 9. října 2012 byla spojená
s výstavou Proměny v čase. Měli jsme tedy
příležitost poohlédnout se za historií naší
budovy, zastavit se v přítomnosti a nahlédnout
do budoucnosti. Akci jsme využili k představení toho, čeho se nám za poslední rok podaři-

lo dosáhnout, a jaké změny se v Domově
udály. Návštěvníci měli možnost si projít
prostory výstavy obrazů malíře Karla Pavlíka
a sami posoudit, co se nám podařilo a kolik
práce je ještě před námi. Srdečně jsme mezi
námi přivítali mnoho vzácných hostů, představitelů obcí, měst, ředitele a zaměstnance
spřátelených domovů pro seniory, studentů,
rodinných příslušníků, přátel.

a tanečků. Tentokrát však i pro ně bylo
přichystáno nečekané překvapení, neboť
senioři si pro děti pracně nacvičili loutkové
divadlo pohádky O perníkové chaloupce
s opravdovou chaloupkou z perníku a vlastnoručně vyrobenými loutkami.
Letošní rok je pro naši organizaci ve znamení dalšího posunu kupředu. Od 1. září 2012
byl zahájen provoz Půjčovny kompenzačních
pomůcek. Kdokoliv si zde může zapůjčit
potřebnou pomůcku, která mu pomůže
s překonáváním nejrůznějších bariér.
Po předchozí spolupráci se Domov pro
seniory Kaplice stává od 1. října 2012 klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity České Budějovice.

Následující den proběhl Den otevřených
dveří na detašovaném pracovišti v Českém
Krumlově. Byl zde představen zrealizovaný
a městem Český Krumlov podpořený projekt
„Udržení a zkvalitnění služby DPS“, díky
kterému se podařilo vytvořit multifunkční
místnost sloužící pro všestranné využití volného času seniorů. Hosté mohli obdivovat
Nadále spolupracujeme s dobrovolníky, kteří
výtvarná díla obyvatel a podpořit jejich aktivitu zakoupením některého z děl. Celý program jsou nám velkou podporou a jejichž práce si
oživil svým vystoupením hudební soubor velmi vážíme. Informace pro zájemce o dobrovolnictví či další bližší informace o Domově
Krumlovští pištci.
pro seniory Kaplice jsou dostupné na
Jak zní nadpis článku v posledním vydání webových stránkách www.domovkaplice.cz.
časopisu Rezidenční péče - snažíme se o to, Domov pro seniory Kaplice je organizace
aby slova mezigenerační solidarita nebyla jen zřizovaná Jihočeským krajem.
slova. Celotýdenní akce tak vyvrcholila
Děkujeme všem podporovatelům, přáte11. října, kdy pracoviště v Českém Krumlově lům, rodinám, zaměstnancům, dobrovolnínavštívily děti z Mateřské školy Plešivec II kům, studentům i samotným obyvatelům
v Českém Krumlově. Děti si připravily jako domova, kteří nás podporují a všem dávají
vždy precizně secvičené pásmo plné písniček sílu a energii do další práce.

Výzva k solidaritě - chcete poskytnout pomoc ?
Text Ingrid Pechová
Se zhoršující se ekonomickou situací stále
vzrůstá počet těch, kteří se dostali do svízelné
sociální situace. Jedná se především o rodiny
s dětmi, seniory apod. Český červený kříž ve
spolupráci s Odborem sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Český
Krumlov se v krizových případech snaží
pomáhat zprostředkováním věcných darů

sociálně potřebným. Protože žádosti o věcnou
pomoc značně převyšují naše současné
možnosti, obracíme se na občany Českého
Krumlova a nejbližšího okolí, kteří chtějí
tímto způsobem pomoci. Pokud máte již
nepotřebné, ale funkční a zachovalé vybavení domácnosti - sporák, lednici, pračku,
případně základní nábytek - postele, stůl,

židle, šatní skříně, popřípadě čisté přikrývky, polštáře a ložní prádlo, ozvěte se na tel.
číslo 380 766 408 nebo 380 766 400, Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví. Za případné
dary, které budou následně bezplatně
zprostředkovány sociálně potřebným, předem
děkujeme. Zároveň děkujeme všem, kteří již
věcným darem pomohli.

Volné bytové prostory města Český Krumlov k pronájmu
Za Tavírnou - byt č. 13 o vel. 1+0, byt č. 19 o vel. 1+0 , byt č. 27 o vel. 1+0
Informace k uvedeným pronájmům a prodejům získáte na www.ckrumlov.cz/vyberovarizeni. Případné prohlídky objektů lze individuálně domluvit na Odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, telefon: 380 766 604, 380 766 600, 380 766 605.
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Dvacet let se znakem UNESCO

Text Pavel Slavko, kastelán Státního hradu a zámku Český Krumlov

našeho vztahu a přístupu ke kulturnímu
dědictví:
- památka jako dílo minulosti je významnou
součástí našeho společenského a kulturního
dědictví
- památka je ve své podstatě zhmotnělá paměť
historie lidské společnosti a je důležitým
dokladem naší minulosti a národní identity
- památka je nositelem hodnot stáří, tradic,
generačních zkušeností a je zdrojem poznání
společenských,
kulturních,
technických,
Rok 2012 je rokem 20. výročí zapsání města historických atp. souvislostí
na seznam světových památek UNESCO. - památka s výjimečnou (univerzální) hodnoV historii města Český Krumlov najdeme řadu tou pro lidstvo je cenná především svou autenmezních okamžiků, které se výrazně zapsaly tickou vypovídající hodnotou v komplexním
do vývoje lokality. Pro přelom 20. a 21. století souhrnu. V případě historických měst je to
je nepochybně takovým mezníkem zápis přírodní rámec, urbanismus, architektura,
na listinu světového a kulturního dědictví výtvarné a estetické hodnoty, hmotové,
UNESCO. Město Český Krumlov získalo pro materiálové a konstrukční souvislosti, kvality
svůj rozvoj nový a výrazný podnět, který povrchů, charakteristický rukopis řemesla atp.
inicioval aktivitu jak kreativních občanů V této souvislosti nelze opomenout také
ve městě, tak i velké řady osobností politické- nemateriálové, nehmotné dědictví, duchovní
ho, odborného, společenského a kulturního rozměr, který se ke kulturnímu dědictví váže.
života z vnějšího prostředí na formování - stručně a v souhrnu lze říci, že jedinečné
nového obrazu města. Málo známé, nostalgic- kulturní dědictví je výsledkem tvůrčího lidskéky přežívající a zanedbané město se proměnilo ho génia, je nezastupitelným a nenahraditelný
během krátkého období na mimořádně zdrojem pro identitu společnosti, je životní
inspirací, dokladem životního způsobu,
atraktivní turistickou destinaci.
Kdo se účastnil těchto začátků, tak si jistě tvůrčích schopností a práce člověka.
vzpomene na neuvěřitelnou aktivitu, nadšení, Významné kulturní, přírodní či památkové
vzrušení, na pocity hrdosti a radosti, ale také na prostředí se může stát velmi hodnotnou
pochybnosti a bezradnosti při hledání a formo- komoditou, která přináší místním občanům
vání nových představ o obnově a využití města užitek obdobně, jako jsou jinde zdroje přírodních surovin nebo rozvinutý průmysl či
jako významné kulturní památky.
Dnes, s generačním odstupem a nashromáž- zemědělství:
děnou znalostí a zkušeností, by mělo být - kvalitní památka zvyšuje atraktivnost místa
výrazně snadnější formulovat hlavní zásady a dává výhodu v konkurenční soutěži
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- turistický průmysl je skvělým ekonomickým
potenciálem s výrazně měkčím devastačním
dopadem než jiná odvětví průmyslu
- při správné péči a vhodném využití je zde
šance na dlouhodobou ekonomickou prosperitu
- kvalita života v kulturním a památkovém
prostředí je nesrovnatelná s jinými místy
- památkové prostředí oživuje a udržuje při
životě řemeslnou dovednost, podnikavost,
kulturu, umění, poznání, vědu atp., neboť je
přirozeně ke své existenci potřebuje
Památku je ovšem nutno chránit a ošetřovat
s péčí, láskou a porozuměním zodpovědného
a poučeného hospodáře. Kulturní a přírodní
prostředí je velmi zranitelné, lze ho snadno
ztratit, prohospodařit nebo spotřebovat.
- naprosto zásadní je uchovat integritu (celkovou zachovalost, neporušenost) a autenticitu
(pravost, věrohodnost) památky
- je důležité vnímat kvality jako například
hodnota stáří (kvalita vyplývající z plynutí
času), patina (ušlechtilý povrch vznikající
dlouhodobým stárnutím materiálů), struktury
matriálů, tradiční rukodělný charakter, tradiční technologie atp.
- památka tu není pouze pro náš užitek
a neměli bychom ji měnit, modifikovat či
spotřebovat
V roce 1992 nám spadl do klína bez našeho
výraznějšího přičinění velký dar v podobě
značky UNESCO. Važme si této skutečnosti
a udělejme vše potřebné, abychom si znak
kvality zasloužili a památku – historické
město Český Krumlov – jako významné
dědictví minulosti předali v dobrém stavu
budoucím generacím.

www.ckrumlov.cz/obcan

Vánoční režim Městského úřadu Český Krumlov
Městský úřad Český Krumlov informuje občany, že úřední hodiny ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 budou zachovány v běžném časovém
rozsahu. Provoz jednotlivých pracovišť však bude omezen jen na řešení nejnutnější agendy. Děkujeme všem občanům za pochopení a prosíme
je, aby s vyřízením svých případných záležitostí nečekali až na konec roku.

Pozvánky města Český Krumlov
Výstava fotografií Machu Picchu znovuobjevené
Místo konání: Městské divadlo Český Krumlov (foyer), Horní Brána 2
Termín konání: od 4. do 31. prosince 2012
Pořadatel: Velvyslanectví Peruánské republiky v České republice
U příležitosti 90. výročí česko-peruánských diplomatických vztahů
Výstava k protipovodňovým opatřením
Vystaveny budou návrhy chystaných protipovodňových opatření na řece
Vltavě v centru města včetně uvažovaných mobilních zábran
Místo konání: foyer Městského úřadu Český Krumlov
Termín konání: od 20. listopadu do 12. prosince 2012

Upozornění Městské
policie Český Krumlov
Ztratili jste peněženku, doklady nebo batoh? Postrádáte
svého domácího mazlíčka?
Navštivte webové stránky Městské policie Český Krumlov www.mpckrumlov.cz, kde si v sekcích Nálezy
a Odchycená zvířata můžete ověřit, zda někdo vámi
ztracenou věc či například pejska nenalezl a neodevzdal
je strážníkům Městské policie.

Zveme Vás do Městského divadla na adventní dárky::
Opravdu exkluzivní dárek:
S mnoha oceněními přijíždí mimořádně do našeho města NÁRODNÍ DIVADLO Brno – Divadlo REDUTA
Dora Viceníková – KORESPONDENCE V + W
Korespondence Voskovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Vzájemné listy legendárních tvůrců
Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po únoru 1948 rozešly, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich originality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těchto významných osobností v bipolárním světě, plném železných opon a studených válek. Tyto dopisy, které například
u J. Voskovce představují vrchol jeho poválečné literární tvorby, jsou neocenitelným dokladem duchovního světa V+W. „Forma zkratky, krátká
spojení, divadelní narážky, privátní kódy, k tomu brilantní stylizace a neuvěřitelná oslovení i podpisy“ – tak velice výstižně charakterizuje tuto
korespondenci kritika.
Hrají: Jiří Voskovec - Václav Vašák, Jan Werich - Jiří Vyorálek, Zdenička - Gabriela Mikulová
Neděle, 25. listopadu od 19:30 hodin - nejen pro předplatitele „A“, ale i pro mnoho diváků, kteří přjíždějí z celé ČR.
Vstupné: 340/ 170 Kč
Pro ty, kteří se rádi pobaví a zasmějí, jsme připravili zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem:
Agentura MANAGER Praha
NEBE V HUBĚ aneb BLBINY Z ÚSTNÍ DUTINY
Báječný večer plný vyprávění, skvělého humoru a vkusné zábavy. Nenechte si ujít!
Úterý, 11. prosince od 19:30
Vystupují: filmový režisér ZDENĚK TROŠKA a legendární sportovní komentátor JAROSLAV SUCHÁNEK.
Vstupné: 240 / 120 Kč

Tiráž
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Třídíme odpad - 9. díl - Nápojové kartony
Text Vlasta Horáková

Náš seriál se chýlí ke konci. Postupně jsme popsali systém fungování komunálního odpadového hospodářství a třídění a zpracování jednotlivých druhů odpadů. Zbývá zmínit se o možnostech
recyklace nápojových kartonů. Recyklace „krabic“ od mléka,
džusů nebo vína je možná dvojím způsobem.
První metodou je recyklace v papírnách, druhou je zpracování
nápojových kartonů do stavebních desek.
V papírnách se nápojové kartony zpracovávají stejně jako sběrový
papír, rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se papírová složka,
která činí až 75 % hmotnosti obalu. Papír, ze kterého se nápojové
kartony vyrábějí, je totiž velmi kvalitní. Vyrábí se ze skandinávských speciálně pěstovaných stromů a papírny ho používají pro
výrobu nových papírových obalů, zejména lepenkových krabic. Při
této metodě vzniká odpad v podobě polyetylenové a hliníkové
fólie. Tento odpad se používá buď na výrobu tepla, speciálních
palet, nebo se zpracovává chemicky. U nás se recyklací nápojových
kartonů zabývají například Jihočeské papírny ve Větřní.
Výrobu stavebních desek je možné považovat za 100 % recyklaci.
Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky a na speciální lince se
při teplotách okolo 200 °C lisují do desek, které mají podobné
použití jako sádrokartonové desky. S těmito deskami se můžete
setkat u některých prodejců stavebnin.
Pro sběr nápojových kartonů slouží v našem městě žluté kontejnery na plast.
Prosíme – nebuďme líní, třiďme odpad …

PLACENÁ INZERCE

6

www.ckrumlov.cz/obcan
PLACENÁ INZERCE

Firma LINDE POHONY s.r.o, významný výrobce ídících a pohonných
náprav pro vysokozdvižné vozíky, se sídlem v eském Krumlov ,
PŘIJME do hlavního pracovního pom ru
specialisty pracovních pozic:

. ÚČETNÍ
. BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK – specializace BOZP a PO
. HR specialista
Požadavky jednotlivých pozic jsou zve ejn ny
na webu Linde Pohony s.r.o. – www.lipo.cz.
Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu
pohovoru. Podrobné informace obdržíte
na personálním odd lení, tel. 380767104

LINDE POHONY s.r.o., Tovární 118, 381 01 eský Krumlov
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