zpravodaj
města
Příběh města
pokračuje
Regionální muzeum otevře
druhou část výstavy
k sedmistému výročí města
Český Krumlov.
O víkendu 26. a 27. února
si ji můžete zdarma
prohlédnout i vy.

ročník 8.
únor 2011
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PŘEČTĚTE SI
Komunitní
plánování
Přečtěte si pozvánku na výstavu na straně 3

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY ČESKÉHO KRUMLOVA
JITKY ZIKMUNDOVÉ
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, těší mě, že mohu v práci místostarostky pokračovat a spolu s Vámi
tvořit Český Krumlov jako příjemné
místo k životu. Dobrou zprávou je, že
na radnici vládne týmový duch a dobrá
vůle, což je základní předpoklad ke čtyřem letům úspěšné práce. Dalším předpokladem je naslouchání Vám a dobrá
znalost potřeb lidí, proto chci zdůraznit
zájem vedení města o aktivní komunikaci s občany a snahu o maximální
zpřístupnění informací o práci radnice,
rady města i městského úřadu.
Ve svém sloupku se snažím vždy
pozvat na zajímavé akce, a tak i v tento
zimní čas stojí za to zajít do historického centra a navštívit Regionální muzeum, kde od 24. 2. bude ke zhlédnutí
druhá část výstavy Příběh města věnovaná létům 1945 – 2009. Masopustní
veselí vypukne v sobotu 5. 3. veselicí
v zahradě pivovaru Eggenberg a vyvrcholí v úterý 8. 3. masopustním průvodem. Ať žije rok 2011!
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zastupitelstvo města
Český Krumlov schválilo
aktualizovaný
2. komunitní plán
sociálních služeb.
Aktualizace komunitního plánu reflektuje nové sociodemografické údaje, reaguje na vznik
nových sociálních služeb a na
novou strukturu koordinačních
(pracovních) skupin a doplňuje
také průběžný monitoring sociálních služeb a výsledky dílčích opatření. Schválení v zastupitelstvu města předcházelo
veřejné připomínkování a veřejné projednání návrhu aktualizace komunitního plánu.
Aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb prováděli
členové jednotlivých pracovních
skupin, v nichž jsou zastoupeni
poskytovatelé sociálních služeb,
zástupci města a veřejnosti.
"V současnosti se jedná asi o
57 osob. Komunitní plánování
je veřejným procesem a pracovní
skupiny jsou otevřené. Potěší
nás spolupráce s občany a institucemi majícími zájem o komunitní plánování. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb v našem
městě," sdělil koordinátor komunitního plánování Jiří Čermák.
Komunitní plánování sociál-

ních služeb je způsob, jak lze
na úrovni obcí a krajů plánovat
sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i
potřebám jednotlivých občanů.
Díky komunitnímu plánu jsou
jednotlivé sociální služby snáze
dostupné, zvyšuje se jejich
kvalita a lépe odpovídají potřebám jejich klientů. Z komunitního plánu je možné vyčíst, jaké
sociální služby jsou ve městě
Český Krumlov k dispozici, z jakých zdrojů jsou financovány,
jaké jsou hlavní cíle a směry
rozvoje těchto služeb a v jakých
oblastech je třeba služby posílit.
Aktualizovaný 2. komunitní
plán sociálních služeb ve městě

Český Krumlov slouží také jako
podklad pro grantový Program
podpory sociálních služeb,
v němž město rozdělí přes 1,2
milionu Kč poskytovatelům
jednotlivých služeb, a podpoří
tak jejich dostupnost pro potřebné občany.
Komunitní plánování ve městě Český Krumlov bude pokračovat i v následujících letech,
kdy bude probíhat nejen pro
město Český Krumlov, ale i pro

Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb Český Krumlov“, reg.č.: CZ.1.04/
3.1.03/45.00028, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

SERIÁL O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ

FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, O.S.
FOKUS České Budějovice je
občanské sdružení, které vzniklo
z iniciativy lidí se zkušeností
s duševním onemocněním. Poskytuje bezplatnou službu sociální rehabilitace, která nabízí
pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním a také
poradenství jejich rodinným
příslušníkům a blízkým.
Zájemcům nabízí Program
denních aktivit, který umožňuje
aktivně trávit volný čas, dostat
se mezi lidi, navázat nové kontakty. Těm, kteří si chtějí vyměňovat a sdílet zkušenosti,
poskytuje sdružení FOKUS bezpečné a příjemné prostředí.
Účastníci se mohou zapojit do
tvořivých činností zaměřených
na podporu činorodosti a seberealizace. Služba je zaměřená
na podporu rozvoje dovedností
spojených například s využíváním veřejných služeb, s vedením
domácnosti, s finančním hospo-
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dařením. Zájemci se mohou na
sdružení obrátit, když potřebují
například doprovod a pomoc
s vyjednáváním na úřadech.
Kvalifikovaní pracovníci pomohou vyplnit úřední listiny,
poskytnou informace o právech
a povinnostech například v souvislosti s hledáním práce, důchody či dávkami. Individuálně
je možné absolvovat nácvik
základů práce na počítači.
Sdružení FOKUS poskytuje
také individuální podporu
v místě bydliště těm, kteří
z různých důvodů nemohou
využívat služby ve středisku
přímo v Českém Krumlově.
Služba je poskytována v úterý a ve středu od 9 do 15:30
hodin. Schůzku si zájemci mohou domluvit v těchto dnech
osobně na adrese FOKUS středisko Český Krumlov, Nad Nemocnicí 424, telefon 774 496
935. Během ostatních pracov-

celé území obce s rozšířenou
působností.
V procesu komunitního plánování fungují celkem 4 pracovní skupiny zabývající se různými cílovými skupinami: dětmi
a mládeží, zdravotně postiženými a seniory, etnickými menšinami a osobami v krizi.
V Českém Krumlově se začalo s komunitním plánováním
v oblasti sociálních služeb
v druhé polovině roku 2004 za
přispění Krajského úřadu Jihočeského kraje. Do konce dubna
2009 organizačně a technicky
zajišťovala komunitní plánování společnost Informační centrum občanského sektoru Český
Krumlov, o.s. (ICOS). V únoru
2009 Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo 2. komunitní plán sociálních služeb
města Český Krumlov na období
2009 - 2011. Technickou organizaci od 1. května 2009 zabezpečovala společnost KP Projekt
s.r.o. a od 1. června 2010 ji
zajišťuje společnost Jihočeská
rozvojová o.p.s. V lednu 2011
Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo aktualizovaný
2. komunitní plán.

ních dnů je možné sdružení
kontaktovat na telefonním čísle
774 683 260 nebo e-mailu
ckrumlov@fokus-cb.cz. Více informací o činnosti sdružení
najde každý na webových stránkách www.fokus-cb.cz, u ambulantních psychiatrů, psychologů
nebo na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu
Český Krumlov.

JARNÍ PRÁZDNINY
S EKOCENTREM
V době jarních prázdnin od
7. do 11. března pořádá Ekocentrum Šípek příměstský tábor
pro děti od 6 do 12 let.
Zájemci o účast v Ekotáboru
se sejdou každý den v 7:30
před Ekocentrem (Kostelní 165)
a skončí na stejném místě v 16
hodin.
Pro děti bude připraven
pestrý program se zaměřením
na ochranu přírody a zvířata,
návštěva plavecké haly, promítání přírodovědných filmů,
výroba ručního papíru, výlet do
blízkého okolí a mnoho dalšího.
Cena tábora je 1 000 Kč
včetně obědů a nápojů během
dne.
Přihlášky přijímá Ekocentrum
Šípek telefonicky na čísle
721 179 755 nebo e-mailem na
vedouci@ekocentrumsipek.cz
nejpozději do 1. března 2011 do
18 hodin.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz komunitni_plan

PŘÍBĚH MĚSTA POKRAČUJE
Již více než čtyři tisíce
návštěvníků si prohlédlo
první část výstavy
„Příběh města Český
Krumlov“, období od roku
1309 do konce 2. světové
války, která byla
v Regionálním muzeu
v Českém Krumlově
otevřena na sklonku září
minulého roku.
Velká většina z nich, ať domácích či zahraničních, ocenila
originálně a zajímavě pojatou
koncepci výstavy či přesvědčivé
prostorové, grafické a expoziční
ztvárnění. Mnozí z příchozích se
také s pracovníky muzea podělili o své dojmy z poznání výjimečně bohaté historie města a
života jeho obyvatel. Jejich
největší obdiv a pozornost si
získal mimořádně rozsáhlý soubor vzácných originálních listin,
zapůjčený z českokrumlovských
archivů. Stranou zájmu však
nezůstaly ani početné umělecké
a uměleckořemeslné exponáty –
portrétní galerie bývalých pánů
starostů, stará a pohříchu bolestná zubní ambulance, ulička
krumlovských hospůdek, dobový
interiér obchodu či měšťanského
hudebního salónu – vše doplněno desítkami dokumentů či
stovkami, v mnoha případech

dříve nepublikovaných, fotografií. Nejedno překvapení připravila ve výstavě návštěvníkům i svébytná minulost řeky
Vltavy, z jejíchž břehů a dna
vyzvedly v minulém roce lžíce
bagrů kromě tun kamení a
bahna nepřeberné množství jak
historicky nesmírně cenného,
tak i poněkud úsměvného archeologického materiálu.
V závěrečné otázce, většinou
bezprostředně před odchodem
z muzea, byli návštěvníci
prakticky zajedno: „Bude mít
Příběh města pokračování?“
Odpověď týmu pořadatelů, spolupořadatelů, početného kolekti-

vu autorů i spolupracujících
institucí a osob budiž v tomto
ohledu stručná a konkrétní:
„Zajisté, že bude!“
Období dějin města a života
v něm od roku 1945 do současnosti není v žádném případě
pouhým nezajímavým dovětkem
uskutečněného děje středověkého snu Českého Krumlova.
Byl to právě sled událostí několika posledních desetiletí, který
znamenal výrazný, opakovaný a
mnohdy rozporuplný a bolestný
zásah do dějinné kontinuity,
utvářené po staletí předchozími
generacemi. Osvobození města
americkou armádou, první pová-

lečné demokratické volby, odsun
většinově německého obyvatelstva, převrat v únoru 1948,
éra budování socialismu pod
železnou oponou, okupační
tanky na českokrumlovském
náměstí, období normalizace
ukončené politickými změnami
v listopadu roku 1989, nové
perspektivy, vize a šance města,
které získalo statut památky
UNESCO. Tváří v tvář politickým
tématům však vždy stál každodenní život obyvatel města.
A právě jistý paradox představy
všedního života v Českém
Krumlově s ojediněle atraktivní
kulisou historického jádra města
a zámku v onom „předturistickém“ období vyvolává u
mnohých návštěvníků značně
zvýšený zájem o zodpovězení
bezpočtu otázek typu: „Z čeho
tady lidé dříve žili? Kam chodili
do práce, kam do školy, do
obchodů, za sportem nebo za
kulturou? Proč ty staré domy
nespadly? Od kdy má Krumlov
Objížďkovou silnici? Patří ty
paneláky ještě ke Krumlovu?
Jak dlouho funguje točna v zámecké zahradě? Cože, tuhové
doly přímo tady ve městě?
A ten pivovar je ještě v provozu? Kolik sem jezdilo turistů a
kolik tady bývalo dříve hospod?“ K zodpovězení těchto i
mnoha jiných, vyslovených či
nevyslovených otázek, je v Regionálním muzeu od 23. února
2011 veřejnosti přístupná druhá
část výstavy „Příběh města
Český Krumlov. Od roku 1945
do současnosti“. Srdečně zveme
všechny českokrumlovské obyvatele na bezplatnou prohlídku
výstavy v sobotu 26. a v neděli
27. února. Výstava Příběh města
Český Krumlov bude otevřena
do 31. prosince 2011. Více
informací o Regionálním muzeu
v Českém Krumlově najdete na
www.museum-krumlov.eu. (is)

Základní vstupné

50 Kč

Snížené vstupné

25 Kč

Rodinné vstupné

100 Kč

Otevřeno
od úterý do neděle
9 – 12 hodin
12.30 – 17 hodin
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Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz akce

KULTURNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2011
5. 3. – 8. 3.
Krumlovský Masopust

znovu potkávají, aby dala
vzniknout ojedinělé kulturní
akci. V autentických historických prostorách města zazní
tóny dobových skladeb. Chrámová hudba v klášterním
kostele nebo opera na scéně
unikátního zámeckého barokního divadla.

Ukázka domácí zabijačky,
pravá masopustní veselice, masopustní maškarní rej a masopustní průvod městem představují obnovenou tradici lidové
masopustní slavnosti v Českém
Krumlově.

3. 10. – 9. 10.
Ekofilm

30. 4. – 1. 5.
Kouzelný Krumlov
Pohádkově krásné prostředí
středověkého města a magie
prvomájové noci – dějiště oslav
měsíce lásky je připraveno.
O slavnostním večeru nechybí
čarodějnický rej, stavění májky,
hudební produkce či lampiónový
průvod. První máj poté nabídne
volně přístupné výstavy a expozice v rámci Dne otevřených
muzeí a galerií.

20. 5. – 21. 5.
Rallye Český Krumlov
Již od roku 1971 trvá tradice
automobilové soutěže patřící
k vrcholným podnikům tohoto
motoristického odvětví v České
republice.

9. 6. – 11. 9.
Otáčivé hlediště
Otáčivé hlediště není třeba
představovat. Činohra, opera či
balet? Všechny žánry přináší
výjimečný zážitek z divadelního
představení konaného za letní
noci pod širým nebem.

17. 6. – 19. 6.
Slavnosti pětilisté růže
Páni z Rožmberka, někdejší
slavní majitelé panství, jsou
zpátky! V renesančním duchu,
probuzeném na celé tři dny halasem rytířských turnajů, historických řemeslných trhů, středověké hudby, pouličních divadel
a šermířských soubojů, se odehrává i vrchol slavností –
velkolepý historický kostýmovaný průvod, v němž nechybí
rytíři na koních a především
slavné osobnosti spjaté s dávnou historií města.
Slavnosti pětilisté růže byly
ohodnoceny jako nejlepší kulturní akce roku 2010.

Od roku 1997 se jednou ze
zastávek filmového festivalu,
určeného všem, kterým není
lhostejné, v jakém prostředí a
jak žijí, stal i Český Krumlov.

8. 10.
Krumlovský vodácký
maraton
v proměnách času, nabízející
prohlídky interiérů zámku podmalované živou hudbou dobových nástrojů. Vrcholem festivalu je věrně provedená zámecká slavnost z 18. století –
Barokní noc na zámku Český
Krumlov ®.

15. 7. – 20. 8.
Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov
Dvacátý ročník prestižního
hudebního festivalu přiveze do
Českého Krumlova mimo jiné tři
světové hvězdné tenoristy Plácida Dominga, José Curu a Ramóna Vargase. Přehlídka špiček
nejen klasické hudby je vrcholem krumlovského kulturního
léta, ale jednoznačně i přední
kulturní akcí v rámci celé České
republiky

7. 9. – 10. 9.
Jazzky Krumlov
Nejen tóny vážné hudby zní
starobylým městem, zdejší akustika svědčí i jiným hudebním
proudům. Celoroční seriál koncertů jazzové a alternativní
hudby kulminuje vždy na počátku září tradičním víkendovým festivalem, kdy se na
netradičních místech představí
špičkoví domácí i zahraniční
interpreti těchto žánrů.

24. 6. – 3. 7.
Festival komorní hudby

10. 9. – 11. 9.
Den s handicapem,
den bez bariér

Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí
ve městě. Hojně navštěvovanou
součástí programu je Hudba

Během dne s handicapem se
Český Krumlov otevře i svým
handicapovaným návštěvníkům.
Z města pomyslně zmizí
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všechny schody – ať už na
zámku či v muzeích a galeriích,
nevidomí si „prohlédnou“ fasády domů a pro ty, kdo mají rádi
dobrodružství, bude určitě zážitkem plavba po řece na voru
nebo raftu.

10. 9. – 18. 9.
Dny evropského dědictví
(EHD)
Tyto dny přináší výjimečné
až neopakovatelné příležitosti
nahlédnout do běžně nepřístupných míst významných památek
i seznámit se s procesy jejich
záchrany a obnovy. V doprovodných odborných výkladech
se návštěvníci dozvědí také
mnoho zajímavého ze stavební
historie i ze soudobých poznatků.

23. 9. – 28. 9.
Svatováclavské slavnosti

Vodácký maraton každoročně
přiláká stovky milovníků vodáckého sportu, od ryzích amatérů až po mezinárodní elitu.
Víkend spojený s touto akcí
nabízí i bohatý doprovodný
program pro širokou veřejnost a pamatováno je i na nejmladší
návštěvníky. Letos poprvé je
maraton zahrnut do prestižní
série nejvýznamnějších říčních
maratonů Classic Canoe Marathon World Serie.

27. 11. – 6. 1. 2012
Advent a Vánoce
v Českém Krumlově
S přicházející zimou ukazuje
Český Krumlov zcela jinou tvář.
Tvář plnou klidu a poezie. Čas
adventu je naplněn řadou překrásných setkání, společným
rozsvícením vánočního stromu,
koledami, mikulášskou nadílkou
nebo Ježíškovou poštou.

Svatý Václav je patronem nejen země české, ale i pivovarníků a vinařů, což připomínají
tradiční podzimní slavnosti,
nabízející vedle kulturních i bohaté gastronomické zážitky.
Příjemnou atmosféru slavností
dotváří přehlídka folklorních
souborů či svatováclavský jarmark. Dokonalou tečkou za
celou akcí může být i zážitek
z noční návštěvy muzeí a galerií, umocněný působivým
doprovodným programem.

30. 9. – 2. 10.
Festival barokních umění
Nesmrtelná díla barokních
umělců - stavitelů a hudebních
skladatelů, se po staletích

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz akce

TŘI TENOŘI V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Jubilejní 20. narozeniny oslaví Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov bohatým programem, na němž se objeví nejen
dlouholetí umělečtí přátelé festivalu, ale i řada předních osobností tuzemské a zahraniční
hudební scény, které v Českém
Krumlově dosud nevystoupily.
Největším z dárků, které pro své
publikum festival připravuje,
budou vystoupení „tří tenorů“.
Už to sice nemohou být Tři
tenoři s velkým „T“, ale jeden
z nich mezi nimi přece jen bude… Tváří 20. ročníku se totiž
stane kritikou opěvovaný „Král
opery“ Plácido Domingo, jehož
galakoncertem vyvrcholí oslavy
festivalových dvacetin dne 20.
srpna. Po jeho boku v Českém

Krumlově vystoupí sopranistka
Ana María Martínez a Symfonický orchestr Českého rozhlasu
za řízení Eugena Kocha.
Čerstvý sedmdesátník Plácido
Domingo do současné doby
ztvárnil na 130 rozličných rolí
tenorového oboru, což nemá
obdoby v celé operní historii.
V průběhu 40 aktivních operních sezón navíc Domingo vystoupil ve všech předních operních domech po celém světě a
natočil bezpočet bestsellerových
nahrávek. Komplexnost a trvanlivost Domingova umění, přirozenost jeho pěveckého mistrovství i neobyčejná herecká přesvědčivost pasují tohoto umělce
zcela po právu na „Největšího
pěvce moderní doby“, a proto

ANDĚL 2010 PRO PUB ANIMALS?

Českokrumlovská skupina
Pub Animals byla nominována
na prestižní ocenění ve 20.
ročníku výročních cen Akademie
populární hudby Anděl 2010.
Osmičlenná parta hudebních
nadšenců má šanci získat
žánrovou cenu v kategorii Ska
& reggae za jejich první album
Safar-I. Ve stejné kategorii jsou
nominovány ještě formace
Bug'n'Dub s deskou Journey to
Babylon a The Spankers za
Boom! Bang! Pow! You Know.
"Pětiletá práce a snaha nám
tento rok přinesla velké radosti.
K našemu debutovému CD Safar-I, k hraní na největším
reggae festivalu v Evropě a ke
smlouvě s Championship Records jsme nyní přidali i nominaci na Anděla 2010. Díky celé
Pub Animals rodině a fantastickým fanouškům po celé
České republice můžeme prožívat tento krásný sen," sdělil
frontman skupiny Pavel Podruh.
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Skupina Pub Animals vznikla
v roce 2006 v Českém Krumlově
jako gymnaziální kapela. Hudebním stylem se řadí na pomezí ska, reggae, funky a popu.
V roce 2010 vydala skupina 8
hudebníků ve složení Pavel
Podruh, Štěpán Hebík, Jakub
Hebík, Martin Laštovka, Jan Novotný, Adam Glowacz, Jan Hlaváč a Josef Svoboda ve spolupráci se známým producentem
Ecsonem Waldezem debutové CD
Safar-I.
Slavnostní vyhlášení cen
Anděl 2010 se uskuteční ve
středu 23. února v Praze. Záznam z předávání žánrových
cen odvysílá Česká televize na
programu ČT2 v pátek 25. února od 18. hodin nebo v sobotu
26. února v 1:30 hodin. Přijďte
s Pub Animals oslavit jejich 5.
narozeniny a nominaci na prestižní ocenění, v Českém Krumlově vystoupí 18. března od 20
hodin v Pivovaru Eggenberg.

jistě není smělé tvrdit, že lepšího gratulanta si ani není možné
přát.
Pavarottiho ani Carrerase již
do Krumlova pozvat nemůžeme,
ale můžete se těšit na jiné dva
vynikající pěvce. Tím prvním
bude renomovaný mexický tenorista Ramón Vargas, který se
postará o slavnostní zahájení
festivalu dne 15. července.
A druhým? Přece starý známý
José Cura, který se v srpnu vrátí
na točnu i s Komedianty. Český
Krumlov tedy letos bez nadsázky zažije vrchol české koncertní sezóny. Předprodej vstupenek na tyto koncerty spouštíme 15. února. Více na
www.festivalkrumlov.cz. (lj)

CENA MĚSTA ZA ROK 2010
Do 31. března jsou přijímány
nominace na Cenu města Český
Krumlov za rok 2010. Cena
města je udělována každoročně
za výraznou aktivitu, mimořádný počin nebo dílo, přinášející prospěch občanům i samotnému městu Český Krumlov,
a to například v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní,
publicistické, společenské, sportovní, technické, umělecké, vědecké, veřejně prospěšné nebo
vzdělávací. Cena města Český
Krumlov může být udělena
jednotlivci i kolektivu, fyzické i
právnické osobě, a to i in memoriam. Přesná pravidla a no-

minační formulář jsou zveřejněny na
www.ckrumlov.cz/cenamesta.
Nominace musí obsahovat
jméno a adresu nominovaného
kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu a jméno a adresu navrhovatele. Své tipy můžete zaslat přímo z webového
formuláře nebo je doručte na
adresu města, oddělení kancelář
starosty, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov.
Z došlých nominací navrhne
Rada města Český Krumlov
kandidáta či kandidáty a doporučí je ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

ODMĚNY ČLENŮ
ORGÁNŮ MĚSTA

NOVINKA: DĚTI MUSÍ
MÍT SVŮJ PAS!

Na lednovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov
zastupitelé schválili snížení
odměn zastupitelům, radním a
předsedům výborů. Členové
zastupitelstva budou pobírat
měsíční odměnu ve výši 770 Kč,
radní města odměnu ve výši
2 230 Kč a předsedové výborů
zastupitelstva města měsíčně
obdrží 1 100 Kč. Předsedové
komisí, řadoví členové výborů či
komisí za svou funkci placeni
nejsou.

Zápisy dětí mladších 10 let
do cestovních pasů rodičů bude
možné provádět jen do 26.
června 2011. Důvodem je Nařízení Evropského parlamentu
o normách pro bezpečnostní a
biometrické prvky v cestovních
dokladech. Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů budou
platné jen do 26. června 2012.
Od 27. června 2012 budou muset mít děti vlastní cestovní
pas.

Uzávěrky grantových programů
21. února – obnova kulturních památek
28. února – sport; 28. února – zahraniční spolupráce

www.ckrumlov.cz/granty

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz zpravodaj

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
V České republice se
na jaře uskuteční
Sčítání lidu, domů
a bytů.
Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude
půlnoc z 25. na 26. března
2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země Evropské unie z nařízení Evropské
komise v jeden společný rok.
Náklady na sčítání lidu jsou
v České republice přibližně 250
Kč na osobu.
Sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, které souvisejí s tím,
jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předcházejících sčítání.
Nově bude možné vyplňovat
elektronické sčítací formuláře na
internetu a odesílat je on-line
nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci České
pošty. Právnickým osobám bude
Český statistický úřad ve většině
případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
Od 26. února začne fungovat
call centrum pro veřejnost. Na
bezplatnou linku 800 87 97 02
se mohou lidé obracet s dotazy
a nejasnostmi ohledně sčítání
každý den od 8 do 22 hodin.

Sčítání lidu
krok za krokem
Blíží se první návštěva komisaře
Ještě před tím, než sčítací
komisaři začnou roznášet sčítací
formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se
základními informacemi o sčítání lidu a kontaktu na sčítacího komisaře a termín, kdy do
domácnosti přijde. Čas návštěvy
budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo
o víkendu, aby zastihli rodinu
doma. Materiály budou komisaři
roznášet do schránek od 26.
února do 6. března 2011.
Sčítací komisař se bude při
roznosu formulářů prokazovat
speciálním průkazem sčítacího
komisaře, který bude předkládat
při návštěvě v každé domác-
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nosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes
rameno modrou tašku s velkým
žlutým logem České pošty.

(angličtina, němčina, ruština,
romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).

Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví
v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a
předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které tam žijí (včetně
návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen
přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:
l
Zelený sčítací list osoby
(každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
l
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
l
Oranžový domovní list (ten
dostanou pouze majitelé nebo
správci domů)
Osoba starší 15 let může
převzít formuláře pro všechny
členy domácnosti. Formuláře
vám komisaři předají osobně
proti podpisu. Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho
trvalého bydliště, bude už na
formuláři dopředu předtištěno
vaše jméno a příjmení. Pokud
vám bude formuláře předávat
na jiné adrese, vyplní komisař
údaje v hlavičce ručně do
prázdného formuláře. Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete
chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti: 1) on-line na
internetu, 2) osobní odevzdání
komisaři, 3) odeslání poštou.
Pro cizince a národnostní
menšiny budou připraveny
vysvětlivky v osmi jazycích

Co když se mi navržený termín
návštěvy nehodí a nebudu v tu
dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař
nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky
Oznámení o termínu doručení
sčítacích formulářů, kde bude
uvedeno, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý
termín nevyhovoval, můžete
zavolat na bezplatnou linku 800
87 97 02 a domluvit si jiný čas
návštěvy. Pokud vás pak ani
podruhé komisař nezastihne,
najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení
sčítacích formulářů s informací,
že si můžete formuláře vyzvednout na poště do 14. dubna.
Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste
se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je
komisaři osobně, a nebo zda je
odešlete v obálce. Ať zvolíte
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do
14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší
způsob, jak formuláře odeslat,
je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na
www.scitani.cz vyplňovat a
odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací
formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které
Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete
vpravo dole u čárového kódu
dva unikátní kódy (jeden čistě

číselný a jeden, který kombinuje
čísla a písmena). Těmi se na
www.scitani.cz přihlásíte, otevře
se vám váš formulář a můžete
začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po
odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře
byly statistikům v pořádku
doručeny.
b) Osobní odevzdání komisaři
a pomoc sčítacího komisaře
s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím
komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže
s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv
ve vašem programu změnilo a
nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás
komisař nezastihne, najdete ve
schránce Oznámení o termínu
sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví
v termínu novém. Opět bude na
tomto Oznámení uvedeno číslo
na bezplatnou linku 800 97 87
02, kde je možné navržený
termín druhé návštěvy změnit
podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve
schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením o náhradním
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační linka projektu
Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hod od
26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího
komisaře není pouze roznést a
sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude
některé z kolonek rozumět či
nebude mít sílu sám formuláře
vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si
údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně
kompletně vyplní.

Získejte více informací na stránkách www.scitani.cz

JAK POKRAČUJÍ PRÁCE V PROJEKTU KLÁŠTERŮ?

KOALIČNÍ KOMENTÁŘ

PENÍZE NA PROJEKT AREÁLŮ KLÁŠTERŮ
NELZE POUŽÍT NA KOUPALIŠTĚ

Město Český Krumlov
na konci ledna odevzdalo
první monitorovací zprávu
k projektu Revitalizace
areálu klášterů
Český Krumlov.
Tento dokument popisuje
stav projektu od jeho začátku
v roce 2007 do konce roku
2010. Projekt revitalizace areálu
klášterů je v tuto chvíli ve fázi
realizace historických průzkumů
a přípravy projektových dokumentací. Stavební povolení
alespoň na jednu významnou
část musí město získat do
konce května. „Rada města
v lednu vybrala projekční kanceláře v rámci vyhlášené veřejné
zakázky, v prosinci loňského
roku zastupitelé zvolili řídící
výbor projektu a v listopadu
jsme převedli majetek v areálu
klášterů z dceřiné společnosti
na město. Z rozpočtu projektu
bylo do konce roku 2010 čerpáno 2,5 milionu Kč. Je před námi
velké množství práce, projekt
běží na plné obrátky a já věřím,
že se nám vše podaří včas
stihnout,“ sdělil starosta města
a předseda řídícího výboru projektu Dalibor Carda.
„Monitorovací zpráva se odevzdává pravidelně zprostředkujícímu subjektu, kterým je Ministerstvo kultury. Touto zprávou
informujeme poskytovatele dotace o stavu realizace projektu.
Ve zprávě jsou například údaje
o financování projektu nebo
upřesnění plánu dalšího postupu,“ sdělil koordinátor projektu
Jan Vondrouš.
Projekt revitalizace významné
části historického centra by se
nemohl uskutečnit bez souhlasu
Zastupitelstva města Český
Krumlov. „Jsme si vědomi hodnoty tohoto území a jedinečné

šance, jak využít 300 milionů
Kč z externích zdrojů, abychom
komplex areálů opravili a zpřístupnili českokrumlovské veřejnosti. Není o čem diskutovat,
tyto peníze nebylo možné použít
na jiné účely, mohli jsme je
pouze odmítnout, a to by od
nás nebylo správné. Jsem rád,
že nové zastupitelstvo dalo
klášterům zelenou,“ vyjádřil se
starosta města Dalibor Carda.
V současné době probíhá
jednání o uzavření smlouvy na
zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce
areálu klášterů. Rada města
v polovině ledna schválila výběr
nejvhodnějších nabídek, které
vzešly z veřejné zakázky. Pro
areál bývalého kláštera minoritů
bude projektové dokumentace
připravovat společnost IKP
Consulting Engineers, s.r.o., a
pro areál bývalého kláštera
svaté Kláry to bude sdružení
více projekčních kanceláří pod
vedením společnosti Masák &
Partner, s.r.o. Ihned po podepsání smlouvy zahájí projekční
kanceláře přípravu projektů tak,
aby město získalo stavební
povolení nejpozději do 31. května letošního roku. Do konce
srpna 2011 musí být vydáno
stavební povolení na celý areál.
V prosinci letošního roku by
měl být vybrán zhotovitel
stavby a rekonstrukce by měla
začít v lednu 2012. Plánované
ukončení je v dubnu 2014. Od
1. května 2014 by v areálu
klášterů měli zahájit činnost
partneři projektu.

Řídící výbor projektu
Dalibor Carda (ČSSD; předseda výboru), Tomáš Novák
(TOP 09), Jiří Olšan (KDUČSL), Václav Grubmüller
(KSČM), Antonín Princ (MPV),
Dana Kuchtová (SN)

Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj.
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V souvislosti s projektem revitalizace areálů klášterů zaznívají názory, že pro město a jeho
občany jde o projekt příliš velký
a v podstatě zbytečný. Zvlášť
když občany města více pálí
například chybějící koupaliště či
nevyhovující stav zimního stadionu. Protože místní TOP 09 se
stejně jako koaliční partneři
k tomuto projektu hlásí, je na
místě, aby bylo občanům podáno několik základních vysvětlení.
Rozsáhlý areál kláštera minoritů a klarisek nemůžeme
opravdu vnímat jako místo pro
zásadní rozvoj města k velkému
prospěchu nás občanů ve srovnání s koupalištěm, zábavním
centrem apod. Nicméně tyto
akce nelze posuzovat v jedné
rovině. Evropskou dotaci na
areál klášterů nelze použít na
jiné akce. Tento dotační titul
umožňoval právě celkovou revitalizaci areálu klášterů, s prezentací kulturního dědictví
uprostřed historického jádra
města s celoroční nabídkou
služeb pro odbornou i laickou
veřejnost. Nutné je zdůraznit, že
projekt je téměř stoprocentně
hrazen z fondů EU, tedy ne
z rozpočtu města. V minulých
letech do areálu investovalo
město desítky milionů korun,

včetně nezbytně nutných oprav
a zajišťovacích stavebních prací.
Město tak nyní může zužitkovat
323milionovou dotaci na revitalizaci chátrajícího areálu, nebo
může tyto evropské prostředky
nevyužít. Nemůže však tyto
peníze využít na jiné, z pohledu
občana možná potřebnější akce.
Z hlediska diskutovaného
nevyužití dotace a prodeje areálu soukromému investorovi
s cílem oživení centra pro jeho
občany můžeme konstatovat, že
tato cesta by měla pouze dva
konce. Jedním je uzavřený hotelový komplex, pro občana nepřístupný, druhým je nadále
zhoršující se stav zanedbaného
areálu. Povinností představitelů
města je navíc zachovat takto
historicky cenný areál v co nejpůvodnější podobě, ne ho za
zlomek ceny prodat a doufat, že
zde vznikne projekt k oživení
centra. Přes určitá rizika související s napjatými termíny způsobené nečinností minulého
vedení města, nemá město jinou
možnost, než učinit všechny
kroky k tomu, aby projekt mohl
být realizován. Věříme, že jednotliví partneři budou své projekty přizpůsobovat v co největší míře i potřebám všech
občanů města. Takto totiž mohou tyto prostory žít a prosperovat. Zmiňme také to, že po
uplynutí pěti let po dokončení
oprav, již bude plně v kompetenci města, jak objekt, zhodnocený několikasetmilionovou investicí, využije. (...) Plné znění
textu najdete na
www.ckrumlov.cz/zpravodaj.
Pokud Vás zajímají bližší
informace k projektu či jiná
témata spojená s městem, můžete využít pravidelných setkání
se zástupci TOP 09, více informací na www.top09ck.cz.
Tomáš Novák, předseda MO TOP
09, člen řídícího výboru projektu klášterů

Zajímá vás projekt
revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově?
Přečtěte si více na internetové stránce

www.ckrumlov.cz/klastery

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz klastery

20. února, 19:30 hodin
Carlos Be – Origami
Divadlo Ungelt Praha, Městské divadlo
23. února – 31. prosince
(od 26. do 27. února vstupné zdarma)
výstava Příběh města Český Krumlov
– 2. část, Regionální muzeum

Nepropásněte
25. – 27. února, 10-17 hodin
výstava ZUŠ „Hudba a barvy“
k 230. výročí školy,
Galerie DOXA
26. – 27. února
Jedna vstupenka, dvě expozice
Museum Fotoateliér Seidel,
Egon Schiele Art Centrum
16. – 18. března
Mezinárodní festival o lidských právech
Jeden svět
Městské divadlo,
www.ckrumlov.cz/1svet
18. března, 20 hodin
Narozeninový koncert Pub Animals
Sál velké restaurace Pivovaru Eggenberg

www.ckrumlov.cz/akce

ZÁPISY DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápisy do mateřských škol
v Českém Krumlově se budou
konat od 28. do 30. března od
8 do 16 hodin.

LETNÍ PROVOZ
Během letních prázdnin bude
omezen provoz mateřských škol
v Českém Krumlově. Od 4. do 29.
července bude otevřena pouze
MŠ Za Nádražím. Od 1. do 26.
srpna bude otevřena pouze MŠ
Plešivec 279. Bližší informace
sdělí rodičům ředitelé jednotlivých mateřských škol.

ODHALENÍ
PAMĚTNÍ DESKY ZUŠ
Základní umělecká škola
v Českém Krumlově zve všechny
na slavnostní odhalení pamětní
desky na historicky významném
domě č. p. 162 v Kostelní ul., a to
v pátek 25. února v 17 hodin. Od
17.30 hodin se uskuteční v sále
ZUŠ odborná přednáška PhDr.
J. Minářové o historii hudebního
vzdělávání a hudebním životě
v Českém Krumlově.

Sobota 5.3. 2011, 11.00 - 22.00 hodin, Pivovarská zahrada Eggenberg
Ukázka domácí zabijačky, domácí zabijačkové výrobky, pultový prodej za lidové ceny.
Ve vyhřívaném stanu hrají Papouškovo sirotci, dětský koutek - hry pro děti

UŽITEČNÉ
INFORMACE
A TELEFONNÍ
ČÍSLA
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon:
380 766 111
Fax:
380 766 810
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon:
380 766 102
Fax:
380 766 101
Elektronická podatelna
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Internet:
www.ckrumlov.cz/obcan

ÚŘEDNÍ HODINY
Pasy, občanské průkazy, registr
podnikatelů
Pondělí, středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý, čtvrtek
07.30-08.30
Pátek
07.30-12.00
Registr vozidel,
řidičské průkazy
Pondělí
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý
07.30-11.00
Středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Čtvrtek pro veřejnost zavřeno
Pátek
07.30-12.00
Podatelna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek

Kontakt a informace: 380 711 543. Vstup zdarma.
Sdružení podnikatelů cestovního ruchu Český Krumlov
Pondělí 7.3. 2011, Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67
9.00 VÝROBA MASOPUSTNÍCH MASEK, které si odnesete s sebou domů.
Příspevěk na materiál 60,- Kč.
14.00 MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ: přijďte se vydovádět při tanci, zpěvu,
soutěžích a masopustních zvycích. Masky si můžete vyrobit v rámci dopolední
dílny DDM pod vedením lektorů. Vstupné 30,- Kč.
Kontakt a informace: 380 711 601, Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Úterý 8.3. 2011, začátek průvodu 16.00 před kostelem sv. Víta
Koleda žáků Základní umělecké školy v Českém Krumlově, studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, výtvarníků, muzikantů
a občanů města Český Krumlov
Trasa: Prostranství před kostelem sv. Víta - Horní ulice - náměstí - Široká ulice - Dlouhá ulice - Lazebnický most - 1. zámecké
nádvoří - areál kláštera Tramín - Latrán - Lazebnický most - Radniční ulice - náměstí - sál ZUŠ.
Kontakt: 380 711 696
Pořádá Základní umělecká škola Český Krumlov ve spolupráci s Městským deivadlem Český Krumlov. www.zus-ceskykrumlov.cz

Pátek
Pokladna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

07.30-11.00
12.00-17.00
07.30-11.00
12.00-15.30
07.30-11.00
12.00-13.00
07.30-11.00
12.00-16.30
07.30-11.00
12.00-15.00
07.30-11.00
12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Pondělí, středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
08.00-11.00

Zpravodaj vydává město Český Krumlov. Vítáme Vaše komentáře a připomínky k měsíčníku.
Přečtěte si Zpravodaj v plné verzi na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zpravodaj
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