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Jednání zastupitelstva města
Termín a místo ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Český Krumlov bude zveřejněno 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo 

   K akci se aktivně připojili i studenti česko-
krumlovských středních škol. Studenti 
gymnázia absolvovali exkurzi do památníku 
železné opony v Guglwaldu a besedy 
s osobnostmi z Rakouska, které jim zprostřed-
kovaly pohled z druhé strany železné opony. 
Studenti oboru Grafický design Střední 
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České 
připravili grafické návrhy tiskovin k projektu 
25 let SVOBODY, přičemž se důvěr-
ně seznámili s dobovými fotografiemi 
a dokumenty z Českého Krumlova.
   Přehled dalších akcí pod hlavičkou "25 let 
SVOBODY" najdete na zadní straně novin 
a na www.ckrumlov.cz/25letsvobody.

     

poselství, které stojí za to připomínat.
Město Český Krumlov připravilo společně 
s partnery soubor akcí k připomenutí tohoto 
významného výročí. Jejich vyvrcholením 
bude setkání na náměstí Svornosti v sobotu 
15. listopadu od 17 hodin. Na pódiu se 
vystřídají krumlovští hudebníci, kteří 
hudbou doprovázeli lidová shromáždění na 
konci roku 1989. Se speciálním programem 
na tomtéž místě vystoupí krumlovští rockeři 
Chlapi v sobě s dětským pěveckým sborem 
Medvíďata. Na velké projekční ploše bude 
promítnut dokument "25 let poté" sestavený 
z výpovědí a vzpomínek aktérů a účastníků 
tehdejších událostí. 

         
  
    

Text Filip Putschögl Foto Josef Prokopec
   
   V letošním roce si připomínáme 25. výročí 
sametové revoluce a pádu železné opony. Ať 
už jsme převratné události roku 1989 zažili 
osobně, nebo je známe pouze zprostředko-
vaně, žijeme všichni jejich dozvuk. Žijeme 
to, co bylo tenkrát započato. Naše názory na 
dnešní stav života a věcí veřejných se mohou 
lišit. Jedno je však nezpochybnitelné: už 
25 let žijeme ve svobodné a demokratické 
společnosti. Když se člověk probírá 
dokumenty a fotografiemi z listopadu 1989, 
čiší z nich energie sounáležitosti a odhodlání 
společně něco změnit k lepšímu. To je 

 
   

Český Krumlov si připomene 25. výročí sametové revoluce a pádu železné opony 

25 let svobody 
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Komunální volby - výsledky a zvolení zastupitelé pro roky 2014 - 2018
Volby do zastupitelstev obcí se v Česku konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. Na Českokrumlovsku bylo celkem 78 okrsků, z toho 16 v Českém 
Krumlově. Volební účast v tomto regionu činila 49, 19 %. V Českém Krumlově pak bylo zaregistrováno celkem 8 politických stran a hnutí, jejichž 
kandidáti se ucházeli o celkem 23 postů členů zastupitelstva města.     

  Výsledky podle stran a hnutí 
  1. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) - 22,95 %
  2. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) - 13,98 %
  3. Křesťanská demokratická unie - Československá strana 
        lidová (KDU-ČSL) - 13,26 %
  4. Občanská demokratická strana (ODS) - 11,78 %
  5. ANO 2011 - 11,72 %
  6. TOP 09 - 9,69 %
  7. Sdružení nezávislých - Město pro všechny - 8,64 %
  8. Nezávislí a Zelení - 7,99 %

  Získané mandáty
  1. Česká strana sociálně demokratická - 5 mandátů
  2. Komunistická strana Čech a Moravy - 3 mandáty
  3. Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová 
       - 3 mandáty
  4. Občanská demokratická strana - 3 mandáty
  5. ANO 2011 - 3 mandáty
  6. TOP 09 - 2 mandáty
  7. Sdružení nezávislých - Město pro všechny - 2 mandáty
  8. Nezávislí a Zelení - 2 mandáty

 

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům v Jihočeském kraji
  Jihočeský kraj nabízí svým občanům novou 
bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu 
spojenou s procesem "vyjádření k existenci sítí".
  Na webových stránkách Městského úřadu 
Český Krumlov a stejně tak Jihočeského kraje 
byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-Utili-
tyReport, kde je žadatel systematicky veden 
k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti 
o vyjádření k existenci sítí". Žadatel na 
základě vyplněného formuláře rozešle elektro- 

 
  

 

  

 

podat žádost o vyjádření správcům inženýr-
ských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut a aby 
žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílá-
ny nadbytečně. K podání žádosti postačí 
připojení na internet a běžný webový prohlí-
žeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitiv-
ní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
Službu naleznete v sekci Dokumenty a formu-
láře na stránce Stavebního úřadu www.
ckrumlov.cz/obcan.

 

nickou žádost všem správcům inženýrských 
sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni 
do služby. Pro ostatní správce inženýrských 
sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí 
touto formou, jsou vygenerovány PDF soubo-
ry pro možnost vytištění a doručení svépomo-
cí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou 
legislativou.   
 Služba e-UtilityReport je pro žadatele 
elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak  

 

     

 

 

Revitalizace III. meandru řeky Vltavy úspěšně pokračuje
 Město Český Krumlov v letošním roce 
realizovalo významnou část projektu, jehož 
účelem je zatraktivnění městské památkové 
zóny Plešivec. Jedná se především o propojení 
jednotlivých významných objektů, nacházejí-
cích se na území tzv. III. meandru řeky Vltavy. 
V září tohoto roku byl dán do užívání nově 
vybudovaný chodník od mostu dr. E. Beneše 

 
  

 

  

 

roku. Více informací naleznete ve složce 
projektu na oficiálních internetových 
stránkách města www.ckrumlov.cz/obcan.

 

k  bráně do městského parku za Základní 
školou Linecká, chodník vedoucí od městské-
ho parku podél parkoviště k mostu u Domu 
dětí a mládeže a parková cesta s vyhlídkou na 
historické centrum města nacházející se 
v Růžové zahradě. Dokončení celého projektu 
včetně zpřístupnění a zprůchodnění Jižních 
teras je plánováno na první polovinu příštího 

 

     

 

 

Zvolení zastupitelé 
Mgr. Ambrusová Ivana (ČSSD)
Mgr. Carda Dalibor (ČSSD)
Mgr. Florián Bohumil (SNK-ED)
MUDr. Florián Jindřich (ČSSD)
Ing. Hermann Josef (KDU-ČSL)
Mgr. Bc. Hluško Oldřich (ANO)
MVDr. Janouch Libor (ANO)
MUDr. Klosse Jiří (NZ)
Mgr. Kneifl Roman (KDU-ČSL)
Kotlár Milan (ODS)
Bc. Lobík Martin (TOP09)
Němec Vojtěch (ANO)
Ing. Olšan Jiří (KDU-ČSL)
Ing. Smolen Štefan (KSČM)
Šandera Petr (KSČM)
Trnka Stanislav (KSČM)
Vejskrab Rudolf (ČSSD)
MUDr. Vorel Jan (NZ)
Vozábal Jan (ODS)
Zahradník Libor (ČSSD)
JUDr. Zajíčková Eva, Ph.D. (ODS)
Ing. Zikmundová Jitka, MBA (SNK-ED) 
Zunt Tomáš (TOP09)

Text Petr Pešek, Štěpánka Kučerová

Projekt Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky 
Vltavy v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691
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Jaký přínos má cestovní ruch pro město a jak dál s rozvojem 
cestovního ruchu? 

od roku 1990, stanovit dopady cestovního 
ruchu na rozvoj města a navrhnout systém 
pravidelného sledování a vyhodnocování 
výkonů cestovního ruchu. Zpracování druhé 
etapy projektu bude předmětem následných 
jednání. Jejím cílem je zpracování strategie 
rozvoje cestovního ruchu v Českém Krum-
lově. 
„Analýza by měla odpovědět nejen na otázky, 
kolik návštěvníků do Českého Krumlova 
přijede, jaké služby jim jsou nabídnuty, jak jsou 
využity kapacity či jaká je charakteristika 
návštěvníků, ale měla by rovněž vyhodnotit, 
jaké dopady má cestovní ruch na chod města, 
na zaměstnanost, na občanskou vybavenost, 
jaké má cestovní ruch konkrétní přínosy a jak 
město zatěžuje. Důležitou součástí analýzy 
bude rovněž ekonomická analýza jak  
  

 
 
 

 

 

     

 

 

města Český Krumlov, tak podnikatelského 
prostředí  se zaměřením na investice do 
cestovního ruchu, příjmy a výdaje rozpočtu 
města související s  cestovním ruchem, daně 
apod.,“ uvedl Josef Maleček, předseda Sdruže-
ní cestovní ruchu v Českém Krumlově, které 
celý projekt iniciovalo. 
 „Obsahem analýzy bude rovněž navržení 
systému pravidelného sběru a sledování dat, 
což usnadní vyhodnocování výkonů cestovní-
ho ruchu a rozhodování o jeho budoucím 
rozvoji. Zjednodušeně řečeno bychom chtěli 
znát, jaký byl dosavadní vývoj, kde se nachází-
me nyní a jak s cestovním ruchem dál,“ uvedl 
Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlov-
ského rozvojového fondu.  
  Výsledky první etapy projektu, analytické 
studie, budou známy v květnu 2015. 

 

  Na výše uvedené otázky by měl odpovědět 
projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu 
a strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Českém Krumlově“, na jehož realizaci spolu-
pracují a finančně se spolupodílejí město 
Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový 
fond, spol. s r.o., a Sdružení cestovního ruchu 
v  Českém Krumlově, o.s., jako zadavatelé 
projektu. Zpracovatelem projektu je Vysoká 
škola hotelová v Praze 8. Zpracování projektu 
je rozděleno na dvě etapy. Uzavření smlouvy 
o dílo na zpracování první etapy projektu 
(analýzy) bylo odsouhlaseno Radou města 
Český Krumlov 29. září 2014 a bezprostředně 
poté, 1. října, bylo započato s realizací. 
   V rámci první etapy projektu je zpracovávána 
analýza, jejímž cílem je vyhodnotit dosavadní 
vývoj cestovního ruchu v  Českém Krumlově   
  

 
 

 
  

 

  

 

Text  Jitka Boháčová 

Českokrumlovská radnice má aktuální internetovou aplikaci 
čerpání rozpočtu 

dále členěny na daňové, nedaňové, kapitálové 
a přijaté dotace a výdaje – běžné a kapitálové. 
Příjmy a výdaje je možno také sledovat dle 
druhu a oblasti, kam směřují.  
  Interaktivní rozpočet zveřejňuje stav plnění 
ke schválenému rozpočtu, nabízí interaktivní 
proklikávání příjmů i výdajů. Čerpání rozpoč-
tu lze sledovat napříč jednotlivými odbory a 
odděleními městského úřadu či kontrolovat 
financování podle jmenovitě uvedených 
investičních i neinvestičních akcí.  Z rozpočtu 
lze přehledně dohledat informace o výši 
příspěvků organizacím zřizovaných obcí. 
Aplikace samozřejmě generuje srovnávací 
 
  

 
 
 

 

 

     

 

 

tabulky, procenta plnění/čerpání a grafy.
   Rozpočet bude na webových stránkách www.
ckrumlov.cz/rozpocet pravidelně každý měsíc 
aktualizován, a to vždy k 15. dni daného měsíce 
zpětně, to znamená, že data za říjen 2014 budou 
na stránkách k dispozici 15. listopadu 2014. Je 
však také možné zkontrolovat jednotlivé roční 
rozpočty zpětně  až do roku 2010. Současná 
verze aplikace je stále ve vývoji a bude se nadále 
vylepšovat tak, aby byla pro uživatele co nejsrozu-
mitelnější a nejpřehlednější. 
  V  případě dotazů je možné se obrátit na 
Odbor financí Městského úřadu Český 
Krumlov. 

 

Novou aplikací „Klikací rozpočet“ umožňuje 
město Český Krumlov veřejnosti nahlížet do 
hospodaření města. Elektronický rozpočet 
vykazuje detailní čerpání výdajů a příjmů, a to 
přímo na webových stránkách města www.
ckrumlov.cz/rozpocet.  
  Dokonalý přehled o tom, co se platí z rozpoč-
tu města, jaké jsou zdroje příjmů, detaily 
o financování investic či městských organizací 
napojených na rozpočet města, a to vše 
v  reálné době, nabízí nyní také město Český 
Krumlov. Prostřednictvím nové aplikace tzv. 
rozklikacího rozpočtu jsou od října 2014 na 
webových stránkách města aktuálně zveřejňo-
vána veškerá data o nakládání s městskými 
finančními prostředky.
  Autoři aplikace připravili srozumitelnou 
verzi rozpočtu, která umožní sledovat každý 
výdaj i příjem do detailu také laikům.
 „Pro jednodušší komunikaci veřejnosti 
s  úřadem a kontrolu spravovaného majetku 
zavádí Městský úřad Český Krumlov další 
elektronickou aplikaci.  Vedle hlášení závad 
a nedostatků či připomínkování územního 
plánu jsme se rozhodli pro novou aplikaci 
elektronického rozpočtu, která kopíruje 
aktuální data platného rozpočtu v  porovnání 
se skutečnostmi z účetnictví,“ uvedl tajemník 
městského úřadu Radim Rouče.  
  Rozpočet je rozdělen na příjmy, které jsou  
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Charitativní cyklozávod Bohemian Gran Fondo dopadl na výbornou
  V sobotu 4. října 2014 se uskutečnila charita-
tivní cyklojízda Bohemian Gran Fondo. Akce 
setkala s velkým ohlasem (nejen) cyklistické 
veřejnosti. Na tři náročné tratě v okolí České-
ho Krumlova se vydalo celkem 249 cyklistů 
a výtěžek ze startovného dosáhl úžasných 
254.000 Kč. Celá částka byla věnována 
neziskové organizaci Mamma HELP, která 
má ve svém poslání pomoc ženám s onkolo-
gickým onemocněním prsu a která byla 
charitativním partnerem závodu.
   Naším cílem bylo zorganizovat akci, která by 
se pokusila neskromně naplnit hned několik 
cílů. Za prvé připomenout problematiku 
rakoviny prsu a přinést prostředky na boj  

 
  

 

  

 

vítězem každý, kdo se postavil na start jakéko-
liv z tratí Bohemian Gran Fondo. A k tomuto 
vítězství všem upřímně blahopřeji.
   Výsledky akce najdete na www.bohemian-
granfondo.cz.

 

s touto nemocí. Tento cíl byl prostřednictvím 
účastníků akce splněn a já jim za to velmi 
děkuji. Za druhé jsme prostřednictvím velmi 
náročné sportovní akce chtěli jejím účastní-
kům dát možnost zažít oprávněný pocit 
úspěchu z dosažení vybraného cíle. A za třetí 
to byla snaha představit kraj, který je krásný 
svou přírodou, historickými památkami 
a lidmi, kteří zde žijí. Podle reakcí všech 
zúčastněných si dovoluji soudit, že se nám 
i cíle dva a tři podařilo naplnit.
  Výsledková listina řekne, kdo byl nejrychlejší 
v měřených úsecích, či jaký byl celkový čas 
jednotlivých účastníků. To však není celá 
pravda o tom, kdo vyhrál. Pro mne osobně je 

 

     

 

 

Text Jiří Hlach

 
Koncert Krumlovského komorního orchestru 
v synagoze

Páteční koncett Supergroup.cz na náměstí Svornosti

Setkání hornických a hutnických měst 

Průvod hornických spolků

Společný koncert kapely Chlapi v sobě 
a sboru Medvíďata

Rapa Nui vystoupení Setkání Václavů a Václavek

Předání světla sv. Barborky 

Mezinárodní folklórní festival

Foto Lubor Mrázek

Svatováclavské slavnosti a Setkání hornických a hutnických měst a spolků 2014
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Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov
proběhne Zámecký galavečer. Pořadatelé 
slibují slavnostní večer se špičkovými víny 
z  Moravy a Francie ve spojení s  moderní 
gastronomií v  podání známého šéfkuchaře 
Radka Šubrta. „Večer zahájí neuvěřitelná 
sabráž v  podání Martina Prokeše, trenéra 
trojnásobného mistra ČR. K  vidění budou 
takové kousky jako sekání sektů šavlí, botou, 
skleničkou či dalšími proprietami,“ uvedl 
Pavel Fučík,  další z organizátorů festivalu za 
Sdružení cestovního ruchu v Českém Krum-
lově. Dodal, že šumivá vína pro tuto show 
poskytne vinařství Proqin, držitel titulu 
bronzový Vinař roku 2013, a během večera se 
budou podávat také bílá vína z  vinařství 
Sonberk, držitele titulu zlaté Vinařství roku 
2013, a luxusní francouzská červená vína od 
dovozce Merlot d‘Or. Večerem provede 
divadelní herec Martin Hruška, hudbu 
obstará kapela Cindži Renta a významným 
hostem bude jeden z  protagonistů seriálu 
Vinaři. Hosté galavečera se navíc přesvědčí, že 
sklenky na víno mohou posloužit i jako 
hudební nástroj.
 Také v  letošním roce přicválá v  úterý 
11. listopadu na náměstí Svornosti svatý 
Martin a přiveze první víno roku, které 
společně otevřeme a ochutnáme v  11 hodin 
a 11 minut za doprovodu tradiční cimbálovky. 
Následně Svatomartinské víno poputuje do 
vybraných místních restaurací, kde si až do 
neděle 16. listopadu pochutnáte  na svatomar- 

   

   

     

 

 

tinské huse v různých, i netypických variacích. 
Svatomartinskou veselici zažijete 11. listopadu 
od 18 hodin v hostinci DEPO. 
  Festival je ale i o setkávání se s  milovníky 
a především znalci vína. „Uznávaná sommeliér-
ka Klára Kollárová si speciálně pro českokrum-
lovský festival připravila zábavně-poznávací 
historicko-vinařsko-kulturní degustaci s názvem 
UNESCO & VÍNO. Jedni z  nejlepších 
sommeliérů ČR, Ivo Dvořák a Michal Šetka, 
zase provedou víny z  oblastí bývalé Rakous-
ko-Uherské monarchie nebo představí králov-
skou odrůdu Rýnský ryzlink,“ prozradil Václav 
Pecha, jeden z organizátorů festivalu za Sdruže-
ní cestovního ruchu v  Českém Krumlově. 
Program Víno & Gastronomie & Kultura 
prochází celým festivalem a přináší další festiva-
lovou nabídku restaurací a kulturních programů. 
   Celý festival završí Zámecká slavnost vína 
v  sobotu 29. listopadu. Veřejností oblíbená 
degustační a prodejní přehlídka vín se přesune 
z  pivovarské zahrady, kde probíhala 
v  předchozích letech, do prostor Zámecké 
jízdárny. To však nezmění nic na přátelském 
a neformálním charakteru akce. Naopak. 
Návštěvníci budou mít větší pohodlí a mohou 
se opět těšit na degustaci více než 150 vzorků 
českých, moravských a zahraničních vín, na 
setkání s  vinaři a hudební vystoupení kapel 
Medicimbal a Chlapi v sobě.  
 Podrobný program a další informace 
naleznete na www.festivalvinack.cz. 

   

   Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) 
bude v Českém Krumlově patřit již tradičně 
vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival vína 
poctí svou návštěvou vinařství s  tituly 
bronzový Vinař roku 2013, zlaté Vinařství 
roku 2013 a k  vidění bude také umění 
sabráže v  podání profesionálního trenéra. 
Ozdobou festivalu jsou zvučná jména 
významných českých sommeliérů a gastro-
nomů - Ivo Dvořák, Klára Kollárová, 
Michal Šetka a další.
  Český Krumlov sice neleží ve vinařském kraji, 
ale dosud zde na některých místech vinná réva 
roste. Na Jižních zámeckých terasách se ho 
pokoušeli pěstovat už Rožmberkové. 
„V letošním roce se navíc vinná réva vrátí do 
právě rekonstruovaných klášterů, kde bude 
vysazeno více než 50 hlav vinné révy,“ prozra-
dil Miroslav Reitinger, jeden z  organizátorů 
festivalu za Českokrumlovský rozvojový fond.
 Právě tento symbolický akt odstartuje 
v pátek 7. listopadu další ročník Festivalu vína 
Český Krumlov. Z  městských vinic se večer 
festival přesune do zámecké jízdárny, kde 

 

 
  

 

  

 

Po stopách našich předků

   

   

     

 

 

Autoři knihy, Ivo Janoušek a Jan Palkovič, zvou na křest a autogramiádu knihy do 
kavárny českokrumlovské synagogy dne 8. listopadu 2014 v 17 hodin.

   

     

 

 

 

  Kniha 4 fotografové - 2 země - 1 region 
navazuje na úspěšnou přeshraniční Zemskou 
výstavu, která v  Českém Krumlově proběhla 
v roce 2013. Konkrétně na stejnojmennou 
výstavu fotografií, jež byla k vidění v  česko-
krumlovské synagoze. Dobové fotografie 
z díla Josefa Seidela, Josefa Kashofera, Karla 
Hebsackera a Kaspara Obermayra ukazují 
podobnosti v rámci jednoho regionu na české 
i rakouské straně na počátku 20. století.  
  Prostřednictvím příběhů deseti osobností 
z Českokrumlovska, které zastupují všechny 
vrstvy společnosti, se čtenář seznámí s běžným 
životem v přeshraničním regionu jižní Čechy - 
Horní Rakousko v dané době. Kniha zaujme 
nejen zájemce o fotografii či badatele, ale svou 
poutavou a srozumitelnou formou také 
širokou veřejnost.
    Knihu vydal Českokrumlovský rozvojový fond, 
s. r. o., za podpory města Český Krumlov 
a Jihočeského kraje.  Kniha je v prodeji v Infocentru 
Český Krumlov, nám. Svornosti 2. Cena 275 Kč.  

         

 

 
  

 

  

 

Text Eliška Koričarová

www.ckrumlov.cz

4 FOTOGRAFOVÉ - 2 ZEMĚ - 1 REGION
4 FOTOGRAFEN - 2 LÄNDER - 1 REGION

Ivo Janoušek - Jan Palkovič
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Pomáháme čtyřnohým kamarádům
Text Dagmar Turnhöferová
  KoCeRo o.p.s. Vás zve na první charitativní 
akci, která se bude konat v sobotu 22. 11. 2014 
v předsálí Městského divadla Český Krumlov. 
Akce bude probíhat od 14.00 do 16.00 hodin. 
Již v minulém roce jsme navázali spolupráci se 
psím útulkem, kam jsme během letních 
prázdnin chodili s dětmi z nízkoprahového 
klubu AUTOŠKOLA venčit pejsky. Je velmi 
smutné, jaký osud si někteří čtyřnozí kamarádi 
museli prožít. V současné době je v útulku 
umístěno 23 pejsků - dospělých i štěňátek 
a 7 koček, kteří jsou odkázáni na pomoc 
druhých. Rozhodli jsme se s dětmi, že také

 
  

 

  

 

něčím přispějeme k tomu, aby o zvířátka 
v útulku bylo dobře postaráno. 
 Na charitativní akci, která jistě nebude 
poslední, budou děti prezentovat svou činnost 
v nízkoprahovém klubu AUTOŠKOLA. 
Návštěvníci akce se mohou těšit na taneční 
a hudební vystoupení a na prodejní výstavu 
uměleckých výtvorů dětí (obrazy, fotografie, 
ozdoby, CD s pohádkami), se kterými nám 
pomáhají také žáci ze ZŠ Kaplická v Českém 
Krumlově. Výtěžkem z akce bude podpořen 
Psí útulek v Českém Krumlově.

 

     

 

 

odebráni svým majitelům na základě rozhodnutí 
státní veterinární správy. Ze závažných důvodů 
přijímá útulek i zvířata vrácená od osvojitele.  
• v případě, že bude odchycen Váš pes, bude 
Vám vydán až po úhradě veškerých nákladů 
s tím spojených (odchyt, veterinární ošetření, 
případná léčba, pobyt psa v útulku aj.).   
  

 
 
 

 

 

     

 

 

• pokud si budete chtít osvojit psa z útulku, 
dostanete jej v dobrém zdravotním stavu, 
s platným povinným očkováním a očkovacím 
průkazem. Paušální poplatek za osvojení psa 
činí 200 Kč.
Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí až neděle   08:00 - 16:30 hod. 

 

   Na základě častých dotazů ze strany návštěv-
níků útulku upřesňujeme, že:
• do útulku lze umístit pouze toulavé a opuštěné 
psy odchycené v katastru města Český Krum-
lov, výjimečně v jiných obcích. Dále neznámá 
zraněná nebo nemocná zvířata, toulavá zvířata, 
jež zranila člověka, a týrané psy, kteří byli 
  

 
 

 
  

 

  

 

Psí útulek Český Krumlov

PLACENÁ INZERCE
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Domov pro seniory jak ho neznáte

spoluprací vánoční strom, vzniklý obtisknutím 
nabarvených dlaní na plátno. Tato společná 
setkání v rámci mezigenerační solidarity upevňují 
vztahy mezi tou nejmladší a nejstarší generací.
   Vrcholem celého týdne pak byl středeční Den 
otevřených dveří. Stylově, v kostýmech 
a s drobným dárkem, jsme uvítali všechny 
vzácné hosty – zejména studenty Střední 
zdravotnické školy z Českého Krumlova pod 
vedením paní Jánové, ředitelku Mateřské školy 
Plešivec II paní Adamovou, ředitele česko-
krumlovské nemocnice pana Šímu či Krum-
lovské pištce pod vedením paní Pyšíkové, kteří 
nám na úvod zahráli několik pěkných písní.
  Ředitelka Domova pro seniory Kaplice  
Holczerová společně s vedoucí oddělení Český 
Krumlov Balkovou představily přítomným 
dosavadní činnost krumlovského pracoviště, 
došlo i na milá slova z úst vzácných hostů, kteří 
nás v tyto dny přišli podpořit. 
 A pak už nadešel zlatý hřeb celého dne - 
módní přehlídka historických kostýmů!
   V krásné dámy a ušlechtilé pány se proměnily 
nejen studentky ze střední zdravotnické školy, 
ale i zaměstnanci domova. Největší úspěch 
však měly převleky našich seniorských obyva-
tel! Pan Václav Novotný sklidil obrovský 
potlesk jako pravěký lovec, který se neváhal

 
 

   Domov pro seniory Kaplice disponuje kromě 
„mateřského“ pracoviště v Kaplici také detašo-
vaným pracovištěm v Českém Krumlově. Toto 
pracoviště dlouhodobě spolupracuje s různými 
organizacemi působícími v Českém Krumlově. 
A nejinak tomu bylo i v rámci celostátní akce 
Týden sociálních služeb. Cílem této akce je 
upozornit na fungování sociálních služeb. 
Prostřednictvím této akce každý rok přibližuje-
me jak státu a veřejné správě, tak široké 
veřejnosti, náročnou a zodpovědnou práci lidí, 
kteří v této oblasti pracují. Našim cílem je 
ukázat, že sociální služby poskytované naší 
organizací jsou kvalitní, že pomáhají mnoha 
seniorům či osobám se zdravotním postižením, 
především z Českokrumlovska, ale zejména, že 
zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.
Detašované pracoviště v Českém Krumlově se k 
akci připojilo již 7. října, kdy jsme mezi seniory 
přivítali děti z Mateřské školy Plešivec II. Děti 
společně se seniory pak vytvářeli vzájemnou  

 

 
 

 

předvést i s utajeným chodítkem upraveným 
na masku mamuta. V okouzlujícím kostýmu 
venkovské děvečky se pak předvedla paní 
Růžena Vavreinová, kterou podpora a potlesk 
přítomných dovedly až k slzám dojetí. Histo-
rickou část přehlídky pak uzavřelo pásmo 
společenských rób s úchvatnou perlou nakonec 
- svatebním párem. Módní přehlídka sklidila 
mezi hosty opravdové uznání a obdiv.
  Děkujeme všem, kteří se na módní přehlídce 
podíleli - moderátorovi panu Miroslavu Mare-
šovi, Střední zdravotnické škole v Českém 
Krumlově, Krumlovským pištcům, fotografovi 
panu Rudolfu Blahovcovi, zaměstnancům 
a obyvatelům Domova pro seniory Kaplice za 
perfektní týmovou práci. Děkujeme také 
rodinným příslušníkům, přátelům a všem, kteří 
nás v naší práci podporují.
Předvánoční jarmark Domova pro seniory, 
detašované pracoviště Český Krumlov
středa 26. listopadu, 9.00 - 15.30 hodin, 
přízemí Městského úřadu Český Krumlov
Těšit se můžete na tradiční i netradiční vánoč-
ní sortiment, který vznikl pod rukama 
šikovných obyvatel a zaměstnanců Domova 
pro seniory Kaplice. Akce probíhá za laskavé 
podpory Odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví v Českém Krumlově. 

 
 

www.ckrumlov.cz/akce

Text Ivana Balková Foto Rudolf Blahovec / archiv DpS Kaplice

Vodní záchranná služba Český Krumlov hledá trenéry se zaměřením vedení plaveckých tréninků oddílu mládeže. Tréninky 
probíhají každou středu a pátek od 17.00 do 18.00 hodin v plaveckém bazénu v Českém Krumlově. Plavecké nebo potápěčské 
dovednosti a zkušenosti s vedením tréninků jsou vítány.  Více informací o činnosti oddílu mládeže najdete 
na www.zachranari.com.  Zájemci, hlaste se na tel. 606 270 047 - Milan Bukáček.

 
   

Vodní záchranná služba hledá trenéry mládeže 
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pondělí 3. listopadu, 17.30 hodin, Kino Luna
Král Šumavy
Snímek Karla Kachyni z roku 1959.
Návrat Krále Šumavy
Na projekci filmu naváže beseda s Davidem J. Žákem, autorem 
románu o nepolapitelném převaděči Josefu Hasilovi.
Vstupné zdarma

sobota 15. listopadu, 17.00 hodin, Náměstí Svornosti
25 let SVOBODY
Setkání lidí dobré vůle u příležitosti 25. výročí sametové revoluce 
a pádu železné opony. Vystoupí: Chlapi v sobě a českokrumlovský 
dětský sbor Medvíďata, českokrumlovští hudebníci a pamětníci

pondělí 17. listopadu, 18.00 - 18.20 hodin
Skautské hořící srdce na svahu Křížové hory
Českokrumlovští skauti v pondělí 17. listopadu 2014 v čase 18:00-18:20 
opět zažehnou na svahu Křížové hory "HOŘÍCÍ SRDCE" při příležitosti 
uplynutí 25 let od obnovy demokracie a skautingu v ČR. Hořící srdce 
můžete pozorovat např. od kostela sv.Víta, z Vyšehradu od Paraplíčka 
nebo ze sídliště Mír.

 
   

pondělí 17. listopadu, 19.30 hodin, Městské divadlo Český Krumlov
Arpeggio, Salomé: Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, 
klarinet a kytaru
Vstupné: 150 Kč

středa 26. listopadu, 18.00 hodin, Městské divadlo Český Krumlov
NEBE NA ZEMI
Koncert Základní umělecké školy Český Krumlov k Roku české 
hudby a 25. výročí sametové revoluce.

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439
Ještě jsme ve válce
Výstava zachycující formou komiksu příběhy lidí, kteří se střetli 
s totalitní mocí.
výstava potrvá do 23. listopadu 2014

Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152
Českokrumlovsko ve třetím odboji
výstava potrvá do 23. listopadu 2014
Vstupné: 50 Kč

 
   

Akce pořádané k výročí 25 let sametové revoluce a pádu železné opony

   Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání v září Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015. Ke stávajícím opatřením 
přibylo nově opatření č. VI. Pořádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence obyvatel. Dále byl aktualizován harmonogram a finanč-
ní rámec programu a upravena kritéria hodnocení. Formuláře žádosti a vyúčtování byly doplněny o konkrétnější formulace požadovaných údajů. 
Příjem žádostí proběhne od 5. do 30. ledna 2015. Další informace a podklady najdete na www.ckrumlov.cz/dotace.

 
   

Program podpory kultury pro rok 2015 má nové opatření 

Krumlovské podzimní recitály 
Krumlovské podzimní recitály každoročně nabízí soubor pěti koncertů různých žánrů hudby. V nabídce koncertů Krumlovských recitálů vám 
pořadatelé nabízejí střípky klasické hudby, jazzu, zpěvu a dalších odvětví hudby. V pořadí již čtvrtá pětice interpretů rozezní hudební sály ve 
Vlašském dvoře v Českém Krumlově a v českokrumlovské synagoze.
Jaroslav Svěcený s klavírním doprovodem: 1. 11. 2014, Hobojový recitál s klavírním doprovodem v podání Jany Kopicové a Dity Eiseltové: 8. 11. 
2014, Luboš Malina & Tomáš Liška & Vít Křišťan: 15. 11. 2014, Doležalovo kvarteto: 22. 11. 2014, Chantal Poullain-Polívková: 29. 11. 2014 

 

 
 

 
  

 

  

 


