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vit odpolední program na náměstí Svornosti 
a večer pak také tradiční uvedení Rybovy 
mše vánoční v podání smyčcového orchestru 
Český Krumlov a jeho hostů. 
  Čtvrtou adventní neděli nadělují česko-
krumlovští muzikanti pořad s  názvem 
Nesem vám písničky. V předvečer Štědrého 
dne předvedou občané a místní soubory 
tradiční Živý betlém. Tentokrát netradičně 
na druhém zámeckém nádvoří. Na Štědrý 
den pak již po čtyřiadvacáté oslavíme 
Medvědí Vánoce spolu s kapelou Kapka.  
Nový rok začneme vítat s nadějnou mladou 
kapelou Element a prověřenými Papouško-
vými sirotky. Podrobný program naleznete 
na www.ckrumlov.cz/advent2014. 

     

v českokrumlovské synagoze.  Další adventní 
víkend přinese také sobotní program připra-
vovaný Sdružení cestovního ruchu 
v Českém Krumlově. Odpoledne zpestří 
akordeonové kvarteto, hudební skupina 
Nádrž a oblíbení Chlapi v  sobě. Třetí 
adventní neděle pak patří již roky dětem 
z mateřských škol. 
  Naši čtyřnozí psí i kočičí miláčci budou 
slavit spolu s námi již v pátek 19. prosince, 
a to od 13 hodin. Za vaše věnované pamlsky 
či finanční hotovost vám budou odměnou 
nejen děkovné hafání a radostné pobíhání 
všech v  útulku ubytovaných, ale také pár 
písní v  podání českokrumlovské Lakomé 
Barky. V sobotu 20. prosince můžete navští- 

         
  
    

 Vánoční strom již zdobí krumlovské 
náměstí a ty naše domácí rodinné stromečky 
již brzy rozjasní i naše domovy. Dlouhodobé 
předpovědi počasí neslibují bílé Vánoce, ale 
kdyby bylo zasypáno bílým sněhem, vnímala 
by se tato kouzelná atmosféra jistě lépe. 
Přesto věříme, že pestrá adventní nabídka 
koncertů, výstav a jiných aktivit vás příjemně 
vánočně naladí a do nového roku budete 
vstupovat s  úsměvem a otevřeným srdcem 
pro nové zážitky a zkušenosti.  
  O druhé adventní neděli bude úřadovat 
Ježíškův poštovní úřad společně s bílou paní 
u Zlatého anděla. Již druhým rokem se vás 
také budou snažit vánočně naladit dámy 
z kapely Lakomá Barka, a to od 18 hodin 
 
   

Advent a Vánoce v Českém Krumlově

Text Olga Kneiflová Foto Lubor Mrázek
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Město získalo grant na aktualizaci Rozboru udržitelného 
rozvoje území

Město Český Krumlov zdárně pokračuje v realizaci projektu 
na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

  Město Český Krumlov získalo začátkem 
letošního roku finanční podporu z Operační-
ho programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve 
výši necelých dvou miliónů korun na realizaci 
grantového projektu „Podpora standardizace 
OSPOD ORP Český Krumlov“. 
  Projekt je zaměřen na podporu procesu 
standardizace orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí obce s  rozšířenou působností Český 
Krumlov, tedy konkrétně oddělení sociál-
ně-právní ochrany dětí pod Odborem školství,  
sportu a mládeže Městského úřadu v Českém 
Krumlově. 

 
  

 

  

 

a transparentního systému práce s ohroženými 
dětmi a rodinami, sjednocení přístupů, termi-
nologie a metod práce, a to jak v  činnosti 
orgánů sociálně-právní ochrany, tak poskyto-
vatelů všech typů služeb. 
   Projekt bude ukončen v polovině roku 2015. 
 Více o projektu najdete na oficiálních 
stránkách města www.ckrumlov.cz na 
záložce Projekty města.

 

  V  rámci realizace projektu jsou od února 
letošního roku financována dvě nově vytvoře-
ná pracovní místa sociálních pracovníků. 
Získané  finanční prostředky byly dále použity 
na pořízení vybavení a zařízení jejich společné 
kanceláře a je z nich financováno zpracování 
takzvaných standardů kvality orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí. 
   Cílem standardizace je vytvoření efektivního

 

     

 

 

Text Štěpánka Kučerová

  Město Český Krumlov je v souladu se staveb-
ním zákonem povinno do konce tohoto roku 
zpracovat úplnou aktualizaci územně analytic-
kých podkladů, které slouží pro potřeby územ-
ního plánování na celém správním území obce 
s  rozšířenou působností Český Krumlov. 
Součástí těchto podkladů je i takzvaný Rozbor 
udržitelného rozvoje území. Na jeho aktuali-

 
  

 

  
 
 

poskytovatelů, migrace dat, zpracování problé-
mů k  řešení) je zajišťována externí firmou. 
Celkové náklady na aktualizaci daných 
podkladů jsou cca 176 tisíc korun.

 

zaci se městu podařilo získat finanční  
prostředky ve výši necelých 88 tisíc korun, a to 
v  rámci grantového programu Jihočeského 
kraje Podpora tvorby aktualizací územně 
analytických podkladů obcí s  rozšířenou 
působností. Podstatná část aktualizace je 
prováděna vlastními silami města, pouze dílčí 
část prací (aktualizace údajů o území od  

 

     

 

 

Text Štěpánka Kučerová

Plán zimní údržby pro období 2014/2015 
provozem od 3 do 22 hodin. Služby města 
Český Krumlov mají na zimu připraveno 
324 tun posypového písku, 232 tun soli 
a 36 tun drti. 

   V přímé souvislosti s počasím bude v případě 
potřeby okamžitě zřízena nepřetržitá 
dispečerská služba na telefonních číslech 
380 711 285 nebo 773 116 611. 

 Město Český Krumlov v současné době 
eviduje podle pasportu místních komunikací 
celkem 262 úseků místních komunikací 
v celkové délce 71 725 m o celkové ploše 436 
546 m² a chodníky o celkové délce 43 508 m. 
Za zimní období je považováno období od 
1. listopadu do 31. března.  
 
  
  

 
 
 

 

 

     

 

 

   Vzhledem k mírné zimě stála město Český 
Krumlov zimní údržba v  roce 2013  
2,5 miliónů Kč. 

   Více informací naleznete na www.ckrum-
lov.cz/obcan pod odkazem Mapový portál 
-Tematické mapy., Mapa zimní údržby města. 

 

   Rada města Český Krumlov schválila dne 
29. září 2014 operační plán zimní údržby 
místních komunikací na zimní období 2014 - 
2015. Úseky pozemních komunikací, na 
kterých se neprovádí zimní údržba, jsou 
stanoveny v  zařízení města Český Krumlov 
č. 4/2011 ze dne 10. října 2011. Operační 
plán stanovuje postup při zmírňování nebo 
odstraňování závad sjízdnosti a schůdnosti 
pozemních komunikací v Českém Krumlově 
během zimy. Úklid a údržbu chodníků 
a místních komunikací v Českém Krumlově 
zajišťuje dceřiná společnost Služby města 
Český Krumlov. Oproti minulému zimnímu 
období nedochází k podstatným změnám 
v plánu zimní údržby místních komunikací. 
Sjízdnost a schůdnost je zajišťována denním    
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www.ckrumlov.cz/obcan

   

Text  Jaroslava Skříčilová, koordinátorka projektu
Mezinárodní projekt EDISON 

a diskuse se stážisty pomohly žákům rozvíjet 
své komunikační  schopnosti v angličtině, ale 
především jim umožnily rozšířit historický, 
zeměpisný, kulturní rozhled a pochopit rozdíl-
nost názorů   a kultur.       V rámci programu 
Global village si každá třída připravila prezen-
taci o České republice, Českém Krumlově, 
Velikonocích, Vánocích, významných českých 
osobnostech a české hudbě. Hosté ochutnali 
české speciality jako   vánočku, beránka, 
mazanec nebo velikonoční nádivku. Většina 
typicky českých pokrmů všem velmi chutnala.
  Žáci si mohli procvičit angličtinu i během 
volného času. Každý den  se společně vydali na 
odpolední program. Během týdne navštívili 
Muzeum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum  
a zámeckou věž, Regionální muzeum a Egon 
 
  

 
 
 

 

 

     

 

 

Schiele Art Centrum. Vyvrcholením celého 
týdne byla společná zábava na Svatováclav-
ských slavnostech. 
  Myslím, že tento projekt byl pro naše žáky 
velkým přínosem. Věřím, že se nám podařilo 
u některých prolomit jazykovou bariéru 
a zbavit se ostychu. Doufám, že jsme poskytli 
všem žákům prostor k  přemýšlení a díky 
multikulturní atmosféře omezili předsudky 
a stereotyp české společnosti v soužití s různý-
mi kulturami a národy. 
  Více informací naleznete na stránkách 
www.cbudejovice.aiesec.cz 
a www.zsplesivec.cz.

 

  V  týdnu od 21. do 28. září proběhl na 
Základní škole Plešivec v Českém Krumlově  
jazykový projekt EDISON. V tomto projektu 
naše škola spolupracovala s  mezinárodní 
studentskou organizací AIESEC. Slovo 
EDISON je skládankou počátečních písmen 
slov Education (vzdělání), Drive (nadšení 
a motivace), Internationality (mezinárodní), 
Students (studenti), Opportunity (příležitost) 
a Network (síť).  
   Na naši školu přijela skupina sedmi zahra-
ničních studentů, kteří strávili s našimi dětmi 
minimálně 140 hodin ve výuce. Stážisté  
dorazili v neděli 21. 9. na autobusové nádraží, 
kde si je vyzvedly hostitelské rodiny, které se 
o ně po celý týden staraly. V týmu mladých lidí 
byl Yasin z Turecka, Amy z Tajwanu, Salome 
z Gruzie, Omar z Egypta, Linh z Vietnamu, 
Saman z Iránu a Vitaliia z Ruska.
  Studenti z různých koutů světa prezentovali 
ve všech třídách druhého stupně svou zemi, 
odkud pocházejí. Každodenní setkávání 
  

 
 

 
  

 

  

 

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na představení

Příručky vlastníka kulturní památky 
v Českém Krumlově 

 dobrého rádce pro všechny, kteří vlastní památku v památkově chráněném území 
statku zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO, 

a pro všechny, kteří v Českém Krumlově žijí a pracují a chtějí se orientovat 
v pojmech a smyslu památkové péče.

Termín: úterý 9. 12. 2014 v 16.00 hodin
Místo: Městský úřad Český Krumlov, 

Kaplická 439, 
zasedací místnost v 3. patře

Ing. Jitka Zikmundová, MBA, zastupitelka města 
a realizační tým projektu

Jedná se o projekt, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury.



4

   
 
     

 

 

  

 

  

 

Projekt Krumlovia předloží studii proveditelnosti
  Dvacet pět let po sametové revoluci dokon-
čuje Český Krumlov rozsáhlou renovaci 
historických objektů. V  návaznosti na tento 
vývoj má v současnosti město příležitost 
podpořit tvorbu Vzdělávacího městečka 
Krumlovia, které má vzniknout v areálu 
bývalých kasáren ve Vyšném. Pracovní skupina 
Projektu Krumlovia dokončuje v těchto dnech 
tzv. studii proveditelnosti, dokument popisují-
cí cíle, milníky a postupy projektu. Studie 
proveditelnosti bude doručena městu Český 
Krumlov do 31. prosince 2014 a poté předlo-
žena k  projednání městskému zastupitelstvu. 
Pokud zastupitelé dají projektu zelenou, 
mohla by být již v roce 2015 uzavřena smlouva  

 
  

 

  

 

V sobotu 15. listopadu 2014 se náměstí Svornosti zaplnilo lidmi, kteří si přišli připomenout 25. výročí sametové revoluce. Více než dvouhodinový 
komponovaný program nazvaný 25 let SVOBODY poskytl prostor pro vzpomínání na úžasnou atmosféru konce roku 1989. Diváci shlédli také video-
dokument s názvem Sametový Krumlov - 25 let poté. Kompletní fotogalerii včetně videodokumentu najdete na www.ckrumlov.cz/25letsvobody.  

 
  

 

  

 

Karel Dvořák zazpíval skladbu Veličenstvo kat od 
Karla Kryla. Své vystoupení zakončil zvoláním: „Smrt 
totalitnímu režimu, ať žije svoboda!“ 

 
  

 

  

 

První část večera zakončila Modlitba pro Martu v 
podání Věry Studené za doprovodu Ivo Janouška. 

 
  

 

  

 

Pěvecký sbor Medvíďata pod vedením Lukáše Holce 
vystoupil se dvěma skladbami samostatně...

 
  

 

  

 

...a vyvrcholením večera bylo společné vystoupení 
Medvíďat s kapelou Chlapi v sobě. 

 
  

 

  

 

Sbor složený z krumlovských muzikantů, z nichž 
někteří stáli v roce 1989 na improvizovaných jevištích 
v našem městě, společně s publikem zazpíval spirituály 
Mlýny a Jednou budem dál nebo Náměšť Jaroslava 
Hutky. 

 
  

 

  

 

v němž se lidé budou vzdělávat pro budouc-
nost a kde se žáci a studenti budou učit na 
základě praktických zkušeností tak, aby uměli 
své vize převést do reálného života. Bývalý 
vojenský areál ve Vyšném by se tak mohl 
transformovat ve vzdělávací prostor, který 
bude výzvou pro výzkumníky, studijním 
materiálem pro žáky a studenty a inspirujícím 
místem pro návštěvníky. Tato nová část města 
bude v maximální míře soběstačná a udržitel-
ná a bude svým charakterem vycházet vstříc 
potřebám občanů města.
Další informace na www.krumlovia.eu.

 

o spolupráci s městem Český Krumlov, 
založena organizace Krumlovia Group, 
připraveny první studijní programy, zahájen 
fundraising a navázány partnerské spolupráce 
v ČR i v zahraničí.  
 Do konce roku 2016 by pak mohla být 
vyhotovena podrobná územní a architektonic-
ká studie a naprojektována první budova 
Vývojového centra. V  následujících letech je 
v plánu založení a rozvoj Univerzity Krumlo-
via a dalších organizací jako je mateřská, 
základní a střední škola, dům pro seniory, 
knihovna, kulturní a konferenční centrum či 
odpočinkový prostor s obchůdky a kavárnami.
  Cílem Projektu Krumlovia je vytvořit místo, 

 

     

 

 

Text Lucie Vaverová

 

25 let SVOBODY

Originálním vystoupením přispěl výtvarník Marek 
Borsányi. Se svým Nálodním divadlem zahrál kus 
s názvem „Obrazy z dějin Českého Krumlova - Ha, 
převrat!“, ve kterém s vtipem a otevřeností shrnul 
události od sametové revoluce až po současné dění.

 
  

 

  

 

Foto Lubor Mrázek
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Festival vína Český Krumlov završil svůj třetí ročník
v  klášterních zahradách zvaných příznačně 
„Na Tramíně“. Malí i velcí účastníci akce 
zde zasadili více než 50 hlav révy odrůdy 
Solaris. Zámecký galavečer následně nabíd-
nul špičková vína, moderní gastronomii 
a neuvěřitelnou sabráž. 11. listopadu přivezl 
sv. Martin první víno letošního roku, které 
jste si mohli vychutnat v místních restaura-
cích se svatomartinskou husou. Program 
Víno & Gastronomie & Kultura přinesl 
nejen degustace vína, ale především umění 
nejlepších sommeliérů a gastronomů České 
republiky a setkání s  vinaři. Celý festival

   

   

     

 

 

završila velkolepá Zámecká slavnost vína, 
kde se představily tři desítky vinařů. 
  O úspěšnosti festivalu svědčí následující čísla. 
Festival probíhal po dobu 23 dní střídavě v 25 
restauracích, kavárnách, historických sálech 
a venkovních prostorách. Svým 2 000 návštěv-
níků nabídl více než 20 různých programů. 
V jeho průběhu se vypilo 1 000 litrů vína více 
než 350 různých vzorků od téměř 40 domá-
cích i zahraničních vinařů a snědlo 220 Svato-
martinských hus. 
  Více o festivalu a fotografie z akcí na 
www.festivalvinack.cz.  

   

     

 

 
Křest knihy proběhl 8. 11. 2014 v českokrumlovské 
syngoze. Zleva: Norbert Frühman - ředitel Schulmusea 
Bad Leonfelden, Jan Palkovič - autor, Dalibor Carda - 
starosta města Český Krumlov, Jitka Zikmundová - 
zastupitelka, Ivo Janoušek - autor, Filip Putschögl - 
oddělení kanceláře starosty.

   

     

 

 

 

  Téměř celý listopad patřil v  Českém 
Krumlově již tradičně vínu. Symbolickým 
zahájením festivalu se stala slavnostní 
výsadba vinné révy a obnovení vinic 
 

 

 
  

 

  

 

   

   

     

 

 

Text Eliška Koričarová Foto Jan Schinko

www.ckrumlov.cz

  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. 
 Knihu vydal Českokrumlovský rozvojový 
fond za podpory města Český Krumlov 
a Jihočeského kraje.  
Kniha je v prodeji v Infocentru Český Krum-
lov, nám. Svornosti 2. Cena 275 Kč.

         

 

 
  

 

  

 

Tip na vánoční dárek 
    

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

Ivo Janoušek - Jan Palkovič



Dejte svým blízkým 
pod stromeček 
možnost poslat kozu 

potřebným. Skutečný 
dárek dokáže potěšit 
hned dvakrát.

skutecnydarek.cz

Udělejte 
Vánoce doma 

Ondra: 
Cca 4měsíční kříženec byl odebrán původnímu majiteli z nevyhovu-
jících podmínek. Je velmi akční a temperamentní, potřebuje tedy 
dostatek podnětů a přiměřené výchovy. 
Budoucí majitel musí počítat s jeho velikostí v dospělosti a potřebou 
pohybu. Ondra bude ideálním partnerem sportovně založenému 
majiteli. 
  

 
 

 
  

 

  

 

Psí útulek Český Krumlov nabízí...

Častý výskyt lesní zvěře ve městech

   S navyšující se zástavbou rodinných domů 
i průmyslových oblastí, a tedy zabráním 
prostoru lesní zvěři, se v posledních měsících 
a letech zvýšil počet „návštěv“ lesní zvěře 
poblíž lidských obydlí. V  intravilánu města 
Český Krumlov se tak ročně objeví cca 10 ks 
lesní zvěře, a to převážně srnčí. Častým výsky-
tem jsou zahrady u rodinných domů či 
zahrádky v  zahrádkářských koloniích. 
V  těchto případech se pak jedná o tzv.   

 
  

 

  
 
 

usmrtit a následně zkonzumovat. 
 Město Český Krumlov proto vyzývá své 
občany a majitele nemovitostí, aby řádně 
zabezpečili svůj majetek a zkontrolovali 
zejména oplocení zahrad. Jeho špatný stav je 
totiž často příčinou vniku lesní zvěře na jejich 
či sousední pozemek. V případě potřeby pak 
volejte městskou policii, která upozorní další 
příslušné orgány. Ty se pak budou zabývat 
samotným odchytem a převozem.

 

nehonební pozemky a není tedy možné zvěř 
libovolně střílet. Občané se pak obracejí na 
městskou policii či na Lesy města Český 
Krumlov s žádostí o pomoc. 
   Zákon však říká, že není možné jen tak tuto 
zvěř zastřelit a tím se jí v  nežádoucí lokalitě 
zbavit. Možný je však odchyt s pomocí narko-
tizační pušky a následný odvoz zpět do lesa. To 
vše dle § 41 zákona o myslivosti. V  žádném 
případě není možné takto zpacifikovanou zvěř 

 

     

 

 

Text Olga Kneiflová
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Během vánočních svátků bude v Českém Krumlově otevřena Mateřská škola T. G. Masaryka 199, a to od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015. 
Lednové zápisy do prvních tříd základních škol v Českém Krumlově budou probíhat na všech základních školách ve městě dne 16. ledna 2014 
od 13 do 17 hodin. 

 
   

Prodej vánočních stromků bude probíhat od 19. do 23. prosince 2014 
v areálu Služeb města Český Krumlov s.r.o. 
Prodejní doba
19. prosince 2014     14 – 16.30 hodin
20. prosince 2014     10 - 16 hodin
21. prosince 2014     10 -16 hodin
22. prosince 2014     13 - 16 hodin
23. prosince 2014     13 – 16 hodin 

 
   
Letos českokrumlovské náměstí zdobí cca 12 metrů vysoký smrk, 
který vyrostl v osadě Vyšný v areálu kasáren.  

 
   Upozornění Odboru školství, sportu a mládeže

Městský úřad Český Krumlov informuje občany, že ve dnech 22. a 23. prosince 2014 budou zrušeny úřední hodiny s výjimkou pokladny. Ta bude 
otevřena dle běžných otevíracích hodin 22. prosince do 17 hodin a 23. prosince do 14 hodin. Ve středu 31. prosince 2014 budou úřední hodiny 
zkráceny do 12 hodin. V pondělí 29. a úterý 30. prosince zůstanou úřední hodiny beze změn. 
Děkujeme všem občanům za pochopení a prosíme, aby s vyřízením svých případných záležitostí nečekali až na konec roku.

 
   

Provoz městského úřadu mezi svátky

Prodej vánočních stromků

Vánoční strom 
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