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366 novoročních slov
starosty města

Pour féliciter 2016

Dalibor Carda
Vážení spoluobčané,
je před námi další kalendářní rok, tentokrát již
s číslovkou 2016. Uplynulý rok uběhl
jako voda a po vánočních a novoročních svátcích se vracíme zpět do svých
zaměstnání. Kolotoč běžných starostí se
tak zase znovu rozběhne a mně se zdá,
že každý rok tento kolotoč zvyšuje své
obrátky. Věřím, že jste si svátků vánočních, konce roku a Nového roku užili, že
jste si odpočinuli, zažili příjemné chvíle
v kruhu svých rodin. Pravidelně jste se
ve velkém množství setkávali o adventních nedělích na příjemně vyzdobeném
náměstí, společně si zazpívali u mimořádně krásného a vzrostlého vánočního
stromu. Také mne těšila vaše návštěvnost
v nově otevřených klášterech, kde pro vás
městské divadlo a zaměstnanci nachystali ve svém prvním roce provozu trochu
skromnější, ale o to vřelejší program.
Nový rok klade před nás všechny jistě
velké a možná i složité úkoly. V neklidném světě, který se čím dál víc dotýká
i naší donedávna bezpečné Evropy, se
budeme muset vyrovnat s mnoha problémy, u kterých se jen těžko hledají
řešení. Jsem však přesvědčen, že jsme
schopni nakonec vše vyřešit, svou pracovitostí a pílí překonáme všechny obtíže
a každý z nás si najde kus toho svého
štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá z toho, že vidím pozitivní změny i v našem městě. Rádi se
scházíme na společných akcích, na kterých se podílí stále více Krumlováků.
Akce, které si organizují samy spolky
lidí se společným zájmem, mají velmi
dobrou odezvu a všechny nás to baví.
Ba co víc. Mnoho z vás projevuje hrdost
nad provedenou prací, připraveným
koncertem, společenskou či sportovní
akcí. Já jsem potom rád, když se pochlubíte vedení města se svými úspěchy,
a pokud je to v mých silách, rád vás
podpořím svou přítomností. Krásných
akcí a úspěchů je opravdu mnoho. Naše
město se může pochlubit mnoha skvělými lidmi.
Vážení spoluobčané, přeji vám do
nového roku minimálně stejnou, ne-li
větší dávku úspěchů, jako tomu bylo
v roce letošním. Radost z toho co vykonáte pro sebe a nebo pro druhé. Prožijte
celý rok šťastně. Přeji vám, aby se vám
vše podařilo. Za všechny mé kolegy
ve vedení města se budeme snažit pro
vás připravit co nejlepší podmínky pro
život. Krásný nový rok 2016!

Mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti
v roce 2016
Vám přeje město
Český Krumlov.
kaple sv. Wolfganga, Kláštery Český Krumlov

Rozpočet pro rok 2016
Radka Ondriášová
Odbor financí

FINANCE Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo města projednalo
a schválilo nejdůležitější dokument,
prostřednictvím kterého zabezpečuje
správu města a jeho hospodaření v roce 2016, tedy zjednodušeně rozpočet

aktuality

města Český Krumlov. V roce 2016 plánuje město hospodařit s příjmy ve výši
279.551 tis. Kč, které budou použity
v objemu 251.105 tis. Kč na zajištění
běžného chodu města, 20.817 tis. Kč je
plánováno na výdaje investičního charakteru a částka 7.628 tis. Kč pak bude
využita na splátky úvěrů z minulých let.

ŠKOLSTVÍ Zápisy do prvních
tříd základních škol pro školní rok
2016/2017 proběhnou v pátek 15. ledna 2016 od 13.00 do 17.00 hodin
na všech základních školách v Českém Krumlově. Školské obvody spádových základních škol v Českém

Jednání se koná
ve čtvrtek 18. února 2015
od 16.00 hodin
v zasedací místnosti
Městského úřadu v Českém Krumlově,
Kaplická 439, 3. patro

Čtěte dále na straně 2

Zápisy do základních
a mateřských škol
redakce

Jednání
zastupitelstva

Krumlově stanovuje Obecně závazná vyhláška města Český Krumlov
č. 1/2015, která je platná od 29. ledna 2015. Znění vyhlášky je k dispozici
na webových stránkách města v sekci
vyhlášky a nařízení.
Zápis do mateřských škol pro školní
rok 2016/2017 se uskuteční v termínu
14. března 2016 od 8.00 do 16.00 hodin.

čtěte také...

3
Rozšíření
parkovací zóny

Novoroční setkání
vedení města s veřejností
POZVÁNKA Město Český Krumlov zve srdečně občany a podnikatele na novoroční setkání s představiteli města, které se uskuteční 4. února 2016 od 18.00 hodin
v Klášterech Český Krumlov. Po úvodním slovu starosty města Dalibora Cardy bude
následovat moderovaná diskuze s veřejností.
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Soutěžte o vstupenky
na ples města
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Zákaz podomního
prodeje
redakce
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD V poslední době se v Českém Krumlově
ve větší míře objevil tzv. podomní
prodej. Z podnětů občanů je zřejmé,
že podomní prodejci často užívají nekalé praktiky. Zejména se jedná o uzavírání smluv, kdy je koupě jednoho
druhu zboží podmíněna koupí či
nájmem jiného druhu a v následném
obcházení zákonné možnosti zákazníka odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě. Zboží nabízené podomními prodejci je často předražené či
nekvalitní. Navíc je při podomním
prodeji nezřídka nabízeno občanům,
kteří vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu nejsou schopni posoudit
kvalitu nabídky, nedokáží takovou nabídku odmítnout nebo se nemohou
jinak bránit praktikám prodejců.
Vzhledem k ochraně spotřebitelů
před praktikami, které používají podomní prodejci, schválila rada města
úpravu tržního řádu, která spočívá
v doplnění tržního řádu o definici podomního prodeje a o stanovení jeho
úplného zákazu na území města Český Krumlov.

Schůze zastupitelstva
redakce
MĚSTO V roce 2016 je naplánováno celkem 6 jednání zastupitelstva
města. Schůze se budou konat jedenkrát za dva měsíce, zpravidla třetí
nebo čtvrtý čtvrtek v sudém měsíci. Jednání se až na výjimky konají
v zasedací místnosti na Městském
úřadě Český Krumlov, Kaplická 439,
3. patro. Předběžný harmonogram
schůzí je zveřejněn na webu města
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Dotace města 2016

MĚSTO I FINANCE

leden 2016

Rozpočet pro rok 2016
Pokračování ze strany 1

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných
státem a ostatní místní poplatky, které
jsou pro rok 2016 plánovány v objemu
191.900 tis. Kč, další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy
příjmy z vlastní činnosti města, zejména
pronájmy majetku. Ty pro rok 2016 činí
53.874 tis. Kč. Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména
dotace na výkon přenesené působnosti
ve výši 24.738 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2.300 tis. Kč jako
přímá podpora města Český Krumlov
na regionální rozvoj města v souvislosti
s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a další. Poslední skupinou příjmů jsou tzv. kapitálové
příjmy, tedy příjmy z prodeje majetku,
které jsou plánovány ve výši 18 tis. Kč.
Plánované výdaje v roce 2016 činí tedy
271.922 tis. Kč, přičemž běžné (každoročně opakované) výdaje 251.105 tis. Kč,
což je o 16.340 tis. Kč více oproti roku
2015. Nárůst běžných výdajů je dán zejména dokončením rekonstrukce areálu
klášterů a jeho uvedením do provozu.
Zvýšené výdaje v souvislosti s provozem
areálu klášterů činí 5.860 tis. Kč. Dalším
novým velkým provozním výdajem
(3.500 tis. Kč) je příspěvek na zajištění městské hromadné dopravy, která
byla do konce roku 2015 financována

Jihočeským krajem. Od roku 2016 platí
městskou hromadnou dopravu město
Český Krumlov. O částku 2.300 tis. Kč
pak byly navýšeny prostředky na opravu
a údržbu místních komunikací.
Schválené celkové výdaje
v jednotlivých oblastech:
Městský úřad
76.060 tis. Kč
Městská policie
11.630 tis. Kč
Školství (MŠ, ZŠ)
25.497 tis. Kč
Sociální oblast
11.354 tis. Kč
Sport
19.996 tis. Kč
Kultura
27.574 tis. Kč
Veřejná správa
63.016 tis. Kč
(opravy, údržba a úklid komunikací, životní prostředí, veřejné osvětlení apod.)
Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového
výhledu na rok 2016-18, ze schváleného rozpočtu města na rok 2015 a z jeho
plnění, z dílčích návrhů rozpočtu na rok
2015 jednotlivých odborů městského
úřadu a z dalších podnětů a požadavků
obyvatel města.
Stejně jako v minulých letech byly
do rozpočtu města zahrnuty rezervní
položky na jednotlivé programy podpory: sport (4.830 tis. Kč), kultura (1.250
tis. Kč), sociální služby (120 tis. Kč), komunitní plánování (1.300 tis. Kč), volnočasové aktivity mládeže (200 tis. Kč),
zahraniční spolupráce (70 tis. Kč), je-

Veřejné projednání
Regulační plán Domoradice – jih
Jana Hermannová
Odbor územního plánování a památkové péče

ÚZEMNÍ PLÁN Veřejné projednání Návrhů územně plánovacích

dokumentací Regulační plán Domoradice – jih, Změna č. 8 ÚPO Český
Krumlov se uskuteční ve čtvrtek
7. ledna 2016 v 15.00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře v budově

redakce
DOTACE Zastupitelstvo města
schválilo na svém prosincovém jednání dotační programy pro rok 2016.
Podobně jako v minulých letech byly
vyhlášeny programy pro oblasti kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb, sportu
a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Na pokrytí výdajů je v rozpočtu města vyčleněna celková částka
ve výši 7,12 milionů Kč. Termíny
uzávěrek příjmu žádostí, formuláře
žádostí a další informace jsou k dispozici na webu města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/dotace.

jichž prostřednictvím jsou podporovány
aktivity spolků i občanů.
Pro řadu občanů jsou nejdůležitější
součástí rozpočtu plánované investiční
akce, na které je prozatím pro rok 2016
vyčleněno 20.817 tis. Kč. Tyto finanční
prostředky budou použity mj. na stavbu
podzemních kontejnerů na separovaný
odpad (5.000 tis. Kč), tradičně jsou
podpořeny velkou částkou základní
a mateřské školy, konkrétně projekt
výměny oken na ZŠ TGM částkou
2.500 Kč a rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Za Nádražím za 1.100 tis. Kč.
V oblasti dopravy je v plánu zpracování
projektové dokumentace na křižovatku
Pod Kamenem ve výši 1.500 tis. Kč,
realizace točny v Novém Spolí za
2.000 tis. Kč a autobusových přístřešků
v ul. Budějovická a U Supermarketu, nezapomnělo se na rekonstrukci osvětlení
na zimním stadionu za 1.200 tis. Kč.
V roce 2016 zaplatí město z rozpočtu 7.628 tis. Kč na splátky úvěrů, které
přijalo v minulých letech k financování
významných investičních akcí. Zůstatek
nesplacených úvěrů činil k 1. 1. 2016
celkem cca 30.095 tis. Kč (loni 41.223
tis. Kč a předloni 27.423 tis. Kč) a ukazatel dluhové služby v r. 2016 bude dosahovat hodnoty 2,94 % (loni 4,28 %).
S přijetím nového úvěru na financování
investičních akcí se ve schváleném rozpočtu roku 2016 nepočítá.

řešené
území

Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439.
Veřejné projednání je určeno k tomu,
aby se každý, kdo má zájem, mohl seznámit s návrhem budoucího uspořádání řešeného území, klást otázky,
žádat odpovědi, podávat písemné námitky (dotčení vlastníci) nebo písemné
připomínky (veřejnost). Odpovídat
na dotazy bude autor obou návrhů
architekt Pavel Koubek.
Do obou návrhů můžete nahlédnout
v kanceláři Odboru územního plánování a památkové péče – dveře č. 216,
popř. č. 217, v budově Městského úřadu
Český Krumlov, Kaplická 439.
Dokumenty jsou také zveřejněny
na webu www.ckrumlov.cz/obcan
v sekci Územní plánování.

Zdroj: mapy.cz

www.ckrumlov.cz/obcan
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DOPRAVA I SENIOŘI I POPLATKY

Český Krumlov rozšiřuje placené parkovací zóny
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

DOPRAVA Město Český Krumlov
vydalo nové nařízení o placeném stání
na místních komunikacích, které reviduje rozmístění zón placeného stání
na sídlištích Špičák a Plešivec, na Latránu, Vnitřním městě a části Horní Brány.
Dále upravuje počty jednotlivých stání
a ve vybraných zónách zřizuje nová
parkovací místa. Změnou je i rozšíření
zóny placeného stání do dalších oblastí města, kterými jsou ulice Kaplická,
Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční
a Za Tiskárnou.
Prvotním impulsem k řešení problematiky dopravy v daných lokalitách
byly požadavky místních obyvatel
na zajištění možnosti celodenního parkování. Ulice tu značně zatěžují auta,
jejichž majitelé zde zaparkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací,
vzděláním, kulturou či zábavou. Nápor
aut tak poškozuje komunikace, auta

Foto: archiv města Český Krumlov

parkují na zeleni a chodnících a doprava zde postrádá jakýkoli řád a zásahy
městské, ale i státní policie jsou stále
častějším jevem.
Významnou změnou je vytvoření
institutu zaměstnanecké karty, resp.
zóny pro zaměstnance. Princip spočívá
v umožnění zaměstnancům firem a institucí placené stání na místních komunika-

cích v oblastech Špičáku, Latránu, Vnitřního města, Plešivce a části Horní Brány.
Prvotně je záměrem tohoto institutu
vyřešit problematiku parkování zaměstnanců městského úřadu v Kaplické ulici.
O navýšení či snížení počtu jednotlivých stání ve schválených zónách
bude rozhodovat Odbor dopravy
a silničního hospodářství Městského

úřadu v Českém Krumlově na základě
aktuální poptávky a aktuální dopravní
situace v lokalitě. Celé nařízení je koncipováno tak, aby zásadní úpravy jako
vznik či zrušení nových zón, rozšíření
zón do nových oblastí atd. schvalovala
rada města a o dílčích úpravách, jako
např. o zvýšení či snížení počtu stání
v jednotlivých zónách, změně rozmístění stání atd. rozhodoval operativně
odbor dopravy.
Součástí navrženého systému je zřízení dvou nových parkovacích ploch
zpoplatněných prostřednictvím parkovacího automatu, a sice v ulici Rooseveltova a na začátku ulice Kaplická.
O karty zájemci mohou žádat už
nyní, odbor dopravy je bude vydávat
nejpozději do poloviny ledna 2016,
kdy by již mělo být osazeno příslušné
dopravní značení. Karty budou vydávány za poplatek 365 Kč/rok nebo
200 Kč/pololetně v případě rezidentů
a 3.650 Kč/rok nebo 2.000 Kč/pololetně v případě abonentů.

Město aktualizovalo vyhlášku o komunálním odpadu
redakce
POPLATKY Sazba poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu v roce
2016 v Českém Krumlově činí 552 Kč
za osobu. Poplatek je splatný k 31. března 2016.
S účinností od 1. 1. 2016 byl schválen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se
mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Na listopadovém zasedání proto
zastupitelstvo města schválilo změnu
a doplnění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Tato změna spočívá mimo jiné
v osvobození placení poplatku pro
osoby, které prokazatelně déle než
devět měsíců pobývají v zahraničí,
a dále osoby, které doloží, že platí

jako fyzická osoba (tzn. nikoli za nemovitost bez trvale bydlící osoby)
poplatek za komunální odpad v jiné
obci České republiky. Ke změně došlo
také v úpravě odpovědnosti za placení
poplatku v případě nezletilých osob.
Doposud odpovídali za zaplacení poplatku poplatník, tzn. nezletilý a jeho
zákonný zástupce, úřad vyměřil poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 již
nebude možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi či omezenému

ve svéprávnosti. V takových případech
přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce či ustanoveného
opatrovníka .
Celé znění schválené vyhlášky bude
k dispozici na www.ckrumlov.cz/obcan,
v sekci RYCHLE HLEDÁM pod odkazem VYHLÁŠKY.
Celkové náklady na likvidaci a svoz
netříděného komunálního odpadu
za rok 2014 činily 8.182,3 tisíc Kč.

Podpořte projekt tísňové služby pro seniory
Ivana Ambrusová
Domy s pečovatelskou službou

SENIOŘI Domy s pečovatelskou
službou již od roku 2005 poskytují tísňovou službu pro seniory. V průběhu
deseti let využilo tuto službu více než
sto padesát klientů. V prvních letech
tvořili klienty tísňové služby obyvatelé
města Český Krumlov, ale postupně se
přidávaly i další obce a města v jihočeském regionu. V současné době mezi ně
patří Písek, Prachatice, Bechyně, Větřní,
Kájov, Zlatá Koruna a přibude k nim
i Vyšší Brod.
www.ckrumlov.cz/obcan

Tísňová sociální služba je automatický systém tísňového volání pomocí
bezdrátového tlačítka v případě tíživé
sociální situace, zhoršení zdravotního
stavu, pádu. V případě nouze se senior
jediným zmáčknutím tlačítka dálkového ovladače spojí s obsluhou centrálního dispečinku, která mu zajistí pomoc.
Dispečink funguje nepřetržitě
24 hodin denně a obsluhuje ho kvalif i kovaný
zdravotnický
personál.

Vzhledem k tomu, že tuto službu
poskytujeme řadu let a stávající zařízení jsou zastaralá a již dosluhují, bude
potřeba zajistit nákup nových přístrojů,
které jsou již modernější a odpovídají
současným technickým požadavkům,
a tudíž poskytují širší možnosti využití
tísňové služby.
Protože chceme i nadále poskytovat
seniorům a jejich rodinám tuto pomoc,
přihlásili jsme
se do projektu
„Era pomáhá

regionům“ s žádostí o finanční podporu
tohoto záměru. Proto se na vás obracíme s prosbou o zapojení se do tohoto
projektu, který umožní našim seniorům
kvalitnější život a to prostřednictvím
moderní tísňové služby.
Žádáme vás o podporu této tísňové
služby, kterou poskytnete tím, že svůj
finanční příspěvek zašlete do 6. ledna
2016 na číslo účtu 101 7777 101/0300,
variabilní symbol 203 nebo využijete
jednoduchý mechanismus prostřednictvím webových stránek www.erapomaharegionum.cz. Děkujeme za vaši
podporu!
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Nepřehlédněte
v knihovně!

KNIHOVNA I NÁVŠTĚVA I SOUTĚŽ

leden 2016

Studenti z Německa a Francie
na návštěvě v Českém Krumlově

Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc leden jsme pro vás připravili další novinky z fondů naší
knihovny. Pevně věříme, že si vybere každý. A pokud vám tato nabídka
nestačí a chcete se podívat na další
novinky, navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line
katalogu. Přejeme příjemné chvíle
při čtení.
Krátká, P. S.: Pohrátky
Kniha třinácti pohádkových příběhů
je vhodnou pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální
výchově. Je určena dětem od tří let
a jejich dospělým průvodcům.
Adámek, J. a kol.: Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
Fragmenty příběhů mnoha lidí, kteří měli v různých dobách s kostelem
něco společného: umělců, stavebníků, kněží, ale i měšťanů, spoluvytvářejících jeho podobu od středověku
do 20. století.
Nový, I.: Šumavský triptych
Povídky z Lipenska a Hornoplánska,
které vycházejí po 40 letech od svého
vzniku. Jejich autorem je jihočeský
pedagog, spisovatel a publicista, který v období normalizace nesměl publikovat. Některé texty vyšly pouze
v samizdatu.
Hošek, V., Jelínek, T.:
Šumava malá velká
Tato nevelká fotografická publikace obsahuje též texty písní, které si
můžeme poslechnout na přiloženém
CD. Písně provázející nás po Šumavě
napsal amatérský hudebník Toník
(Yetti) Jelínek.

Foto: archiv Gymnázia Český Krumlov

Hana Bůžková
Gymnázium Český Krumlov

NÁVŠTĚVA V říjnu oslovila naši
školu zastupitelka města Jitka Zikmundová s prosbou o pomoc při zajištění
návštěvy asi 75 studentů z Německa
a Francie v Českém Krumlově. Protože
se na našem gymnáziu oba jazyky vyučují, ujaly se profesorky gymnázia spolu
se studenty s chutí příprav. V pátek před
svátkem sv. Mikuláše jsme tak mohli ve škole přivítat opravdu početnou
skupinu hostů – 68 studentů a 6 jejich
pedagogů.
Studenti z francouzského Limoges
a německého Untergriesbachu přijeli
právě ve chvíli, kdy školou procházel
Mikuláš s početnou družinou andělů

pronásledovaných skupinkou čertů.
Překvapili hlavně francouzské studenty, kterým jsme museli tradici trochu
vysvětlit. Andělé naše hosty označkovali srdíčky a hvězdičkami na tváře ještě před příchodem do přednáškového
sálu. V sále bylo pro hosty připraveno
nejprve malé pohoštění. Andělé a čerti
zde dokončili svá díla a opustili nás.
Přivítání v sále připadlo Jitce Zikmundové, která hosty pozdravila v jejich rodných jazycích. Naši studenti je
přivítali krásnou francouzštinou. Následovala prezentace, kterou připravili
v němčině sami studenti sexty, o Českém Krumlově a o našem gymnáziu.
Francouzštináři zase zazpívali několik
písní, po nichž bouřlivý potlesk burácel
celým sálem.

Po obědě v naší školní jídelně si německé a francouzské studenty rozebrali
naši „francouzštináři“ a „němčináři“, kteří hostům ukázali město s jeho památkami, navštívili některé galerie a muzea.
Garanty malých skupinek bylo několik
rodilých mluvčích z řad našich studentů.
Bylo skvělé vidět, jak dobře naši studenti
umí používat cizí jazyk v praxi. Závěrem
dne se všichni hosté podívali do hradního muzea a vystoupili na věž.
Odpoledne se v jedné skupině stala
zcela nečekaná příhoda – jedna z francouzských studentek dostala alergický
záchvat, začala se dusit a rychle otékat.
Naši studenti nezaváhali, okamžitě jí
pomohli, pak rychle zastavili městskou
policii a zavolali záchranku. Moc děkuji
našim studentům, kteří dokázali zachovat chladnou hlavu a pomoci. Velmi
vstřícně a ochotně se zachovali policisté,
záchranáři i lékaři a sestry na dětském
oddělení českokrumlovské nemocnice.
I jim patří naše poděkování.
Velké poděkování za přípravu celého
programu, ale hlavně za vysoce kvalitní
úroveň výuky cizích jazyků patří kolegyním němčinářkám (Ilona Šulistová a Jaroslava Talířová) a francouzštinářkám
(Petra Březinová a Pavlína Kroupová).
Velmi děkuji také studentům, kteří se
ujali rolí průvodců, protože vím, jak
je obtížné v cizím jazyce vysvětlovat
a rychle reagovat na všechny podněty.

Známe vítěze Colours of Heritage
Zuzana Křápková
oddělení kancelář starosty

SOUTĚŽ Organizace měst na seznamu
světového dědictví UNESCO (OWHC

– Organisation of World Heritage Cities) vyhlásila v září loňského roku fotografickou soutěž s tématem „Colours
of Heritage – Barvy dědictví“. Po dobu
tří měsíců měli amatérští fotografové

Němec, L.: Krásná Hora
Historii zaniklé šumavské vsi Krásná Hora zdokumentoval mladý
regionální autor – student Českého reálného gymnázia v Českých
Budějovicích. Ačkoli obec nebyla
významným místem Šumavy, stojí
za to připomenout si historii místa
v našem blízkém regionu.
Nykles, F., Mazný, P., Vogeltanz, J.:
Tajemství šumavských vod, I. díl
Vyprávění o šumavských řekách
a potocích, doplněno 450 fotografiemi. Publikace mapuje i zaniklá lidská
sídla, mlýny či pily, které kdysi lemovaly šumavské toky.
According to Egon Schiele.

autor Jiří Šneider

možnost zasílat své příspěvky pořízené
na území města Český Krumlov. Celkem
bylo přihlášeno 38 fotografií, za které děkujeme všem účastnicím a účastníkům
soutěže. Odborná komise složená z profesionálních fotografů žijících ve městě
Český Krumlov vybrala ze všech snímků fotografii nazvanou „According to
Egon Schiele“ od Jiřího Šneidera. Autor
k fotografii dodává: “Fotka vznikla jako
alegorie na obrazy Schieleho krumlovských domků, což považuji za jeho nejhezčí obrazy.” Vítěz získal odměnu 500 €
a bude dále zařazen do mezinárodní ho
kola soutěže všech členských měst střední a západní Evropy, které bude vyhodnoceno v lednu 2016.
Fotografické i jiné soutěže vyhlašuje
OWHC pro každý rok, sledujte webové
stránky města: www.ckrumlov.cz/obcan
a Facebook město Český Krumlov, i vy
se můžete stát vítězem.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Ohlédnutí za Českokrumlovským adventem a Vánoci

ADVENT Adventní trh, ukázky historických řemesel, divadelní představení, Mikulášská nadílka, Ježíškova pošta, zpívání koled, koncerty klasické i folkové hudby, vánoční prohlídky města, rozdávání Betlémského světla a mnoho dalšího přichystal Český Krumlov v čase adventu a Vánoc. Poprvé se program rozšířil i do nově otevřených Klášterů Český
Krumlov, kde byly pro návštěvníky připraveny Betlémské Vánoce. Pomyslnou tečkou za celou akcí bude Příchod Tří králů a sfouknutí vánočního stromu na náměstí Svornosti ve
Foto: Lubor Mrázek
středu 6. ledna od 16.30 hodin.

Jitřenka oslavila 40. výročí
Vlasta Dvořáková ml.
Folklorní soubor Růže Český Krumlov

VÝROČÍ V zákulisí to hýří. Všude
pobíhají krojované děti s punčoškami
obrácenými naruby, bez bot a bez mašlí.
Zanedlouho to už ale vypukne. Celá
tato smečka neposedných dětí bude
“vypuštěna“ na pódium, aby ukázala, co
všechno se už naučila.
Tentokrát svým vystoupením oslaví
40. výročí založení folklorního souboru
Jitřenka. Publiku se představí především
hlavní skupina tanečníků ve věku od
6 do 16 let, ale také jeho odnože – Jitřenka přípravka a folklorní soubor Růže,
který se skládá z odrostlých členů souboru Jitřenka.
Dvouhodinový program zahrnuje
tance a písně z oblasti Doudlebska,
které jsou hlavním repertoárem Jitřen-

ky. Propracovaná pásma tanců mají
ukázat pokroky, které děti udělaly
od doby, co poprvé navštívily tento zájmový kroužek, a pobavit rodiče, prarodiče a kamarády, kteří se na ně přišli
podívat.
Vystoupením prováděly členky souboru Růže, které také Jitřenku navštěvovaly. Slov gratulace a blahopřání se
pak ujal ředitel Domu dětí a mládeže
v Českém Krumlově Jakub Pich, starosta města Český Krumlov Dalibor Carda,
senátor Tomáš Jirsa a předseda Svaz
klubů mládeže Miloslav Huttr. Společně
poděkovali za činnost vedoucím souborů Vladimíře Berné a Vlastě Dvořákové
a popřáli jim mnoho dalších úspěchů.
Na samém konci programu pak byli
vyzváni i bývalí členové, aby si společně
se současnými členy zatančili tradiční
tanec – Jihočeská kolečka.

Soutěžte o vstupenky na ples města

Foto: archiv souboru Jitřenka

www.ckrumlov.cz/obcan

SOUTĚŽ 2. reprezentační ples města Český Krumlov ozdobí tanečním vystoupením herečka Anna Polívková se svým tanečním a zároveň životním partnerem Michalem Kurtišem. Jako taneční pár jsou spojeni s televizní soutěží StarDance.
Soutěžní otázka: Na jakém místě se umístili Anna Polívková a Michal Kurtiš
v soutěži StarDance?
Správné odpovědi zasílejte na adresu noviny@mu.ckrumlov.cz do 15. ledna 2016.
Ze správných odpovědí bude vylosován 1 výherce, který obdrží 2 vstupenky.
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Další etapa budování Technologického
centra ORP Český Krumlov
Vladimíra Hovádová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
Město Český Krumlov realizovalo v letech 2014-2015 projekt „Konsolidace
IT infrastruktury a rozvoj služeb TC
ORP Český Krumlov“. Projekt navazuje
na dříve realizovaný projekt vybudování Technologického centra ORP Český
Krumlov, spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu.
Projekt zahrnoval čtyři části. Část
A „Konsolidace a optimalizace serverové infrastruktury“ měla za úkol vytvořit takovou IT infrastrukturu, která by
umožňovala implementaci a bezpečné
provozování nových služeb úřadu a zároveň zajistila jejich vysokou dostupnost.
Účelem části B „Rozvoj služeb TC ORP
– vybudování Portálu GIS ORP Český
Krumlov“ byla dodávka a implementace
moderního portálového řešení, které by
zefektivnilo činnosti vykonávané v rámci
Geografického informačního systému
(GIS) ORP Český Krumlov, sjednotilo

a zpřehlednilo publikaci výstupů z jeho
produkce , zefektivnilo výdej dat včetně
poskytování tzv. otevřených dat, umožnilo evidenci metadat, aj. V rámci části C
„Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC
ORP Český Krumlov“ byl nasazen systém pro centrální správu uživatelských
účtů tzv. Identity management a nástroje
pro centrální správu koncových stanic.
Realizace části D „Elektronizace podání
a vnitřních procesů MěÚ“ znamenala
dodávku a implementaci formulářového systému pro podporu elektronizace
životních situací občanů, zjednodušení
procesu el. podání a eliminaci nutnosti
přímé návštěvy občana na úřadě. Nové
řešení připravilo sadu elektronických
formulářů z oblastí doprava, životní prostředí, stavební úřad a místní poplatky.
Tímto krokem se podstatně zjednoduší
komunikace občanů s úřadem. Stejně tak
došlo k elektronizaci vnitřních procesů

úřadu namísto stávající papírové podoby
vybraných agend.
Projekt realizovali tři dodavatelé –
společnosti Z+M Partner, spol. s r.o, Ostrava, se subdodavatelem AutoCont CZ
a.s. Praha, dále společnost T-MAPY spol.
s r.o., Hradec Králové a Software602 a.s.,
Praha.
Celkové náklady projektu dosáhly
výše 3.984.383 Kč. Projekt byl dotován
z Integrovaného operačního programu
částkou 3.386.725,55 Kč a vlastní podíl
města na projektu financovaný z rozpočtu města dosáhl výše 597.657,45 Kč.
Město Český Krumlov plánuje další
rozvoj elektronizace jednotlivých agend
za využití nových výzev IROP, například
vytvoření portálu umožňujícího kontrolu občanům, zda mají zaplacené veškeré
poplatky, sledování stavu svých podání
nebo objednání se na jednání na úřadě
na určitý den a hodinu.

Projekt:“ Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov“ je spoluﬁnancován Evropskou unií

leden 2016

MODA Fashion
Day 2015

redakce
SPOLEČNOST V sobotu 28. listopadu 2015 se v Jezuitském sále hotelu
Růže v Českém Krumlově konal módní
večer s názvem MODA Fashion Day
Český Krumlov 2015. Patronkou akce
byla paní Hana Cardová – manželka
starosty města Český Krumlov. Módní
večer svojí záštitou podpořil Slovenský
institut v Praze. Díky tomuto spojení
přijala pozvání světově uznávaná slovenská módní návrhářka Valery Dubay,
která se stala i hlavní hvězdou večera. Její
kolekce večerních šatů a kožešin s názvem Mysterious nejednomu návštěvníkovi doslova učarovala.

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09442

Vánoční ozdoby
až do Wellsu
Zuzana Křápková
oddělení kancelář starosty

PARTNERSKÁ MĚSTA Šikovné
krumlovské děti z mateřských škol Plešivec, T. G. Masaryka a ze základních
škol v Linecké a Za Nádražím potěšily obyvatele z partnerského města
Llanwrtyd Wells. Pátého prosince se
v kostele tohoto velšského městečka
konalo zahájení adventu a svátků vánočních. Součástí oslav byla také soutěž
vánočních ozdob s tématem Christmas
carol (vánoční koleda) zaslaných ze
spřátelených a partnerských měst. Děti
z Českého Krumlova okouzlily svými
výtvory v podobě andělíčků nesoucí
útržky českých koled, zvonečky a dalšími krásnými pracemi. Llanwrtyd Wells
přeje všem lidem dobré vůle v Českém
Krumlově Merry Christmas (veselé Vánoce) a velmi děkuje dětem i učitelům,
kteří se k akci připojili. FOTO: Bryn Davies

ŠIROKÝ SORTIMENT
ZAJÍMAVÉ CENY
ODBORNÝ PERSONÁL

Cílem organizátorů akce bylo představit
návštěvníkům to nejlepší z české a slovenské módní tvorby a zároveň ukázat
sortiment prodeje módních oděvů dostupných v Českém Krumlově. Svou
přehlídkou se prezentovaly butiky
Mata Hari, Hala Bala, Spodní prádlo
Underwear, Krumlovanka s kolekcí klobouků Tonak a také rodák z Českého
Krumlova, módní návrhář René KoFoto: archiv MODA Fashion Day
nečný.

DENNĚ OTEVŘENO
od 9:00 do 19:00 hodin

Naši prodejnu naleznete na adrese
Urbinská 237, Český Krumlov.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.ckrumlov.cz/obcan
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„Hornický“ Český Krumlov
Milan Kadič
Hornický spolek Český Krumlov

SVÁTEK Slavnostní večer k uctění
svátku patronky horníků sv. Barbory
pořádal dne 4. prosince 2015 v Českém Krumlově místní Hornický spolek
Český Krumlov. Vše začalo v 17 hodin
na náměstí Svornosti přivítáním pozvaných členů z 23 hornických a hutnických spolků z Čech, z Polska a Slovenska. Uvítací slova přednesli na pódiu
předseda Hornického spolku Český
Krumlov Pavel Geršl spolu s místopředsedou Viktorem Weisem a starosta města Dalibor Carda. Následovalo
vystoupení příbramského Komorního
smíšeného sboru Dr. Vladimíra Vepřeka s pásmem hornických a vánočních
písní. Po skončení koncertu se členové
hornických a hutnických spolků seřadili do průvodu, v jehož čele stál krumlov-

Foto: archiv Hornického spolku Český Krumlov

ský hornický spolek se svým praporem
a Barbořiným světlem, za ním udávala
krok dechová hudba Severočeských
dolů. Průvod krojovaných horníků se
vydal za svitu loučí a hornických kahanů z náměstí, dále Radniční ulicí přes
Latrán až na druhé zámecké nádvoří,
kde byl přivítán obnovenou schwarzenberskou granátnickou gardou. Poté

průvod prošel zámkem až na nádvoří
Zámecké jízdárny, kde proběhlo několik málo proslovů a kde městská garda
královského horního města Jihlavy
vypálila čestné salvy. Slavnostní večer
pak probíhal v překrásném prostředí
Zámecké jízdárny, kde již na hosty čekala bohatá hostina. Hlavním bodem
večera však bylo představení a křest

nové knihy s názvem „500 let Horního
řádu Petra IV. z Rožmberka“, kterou
členové krumlovského hornického
spolku vydali k letošnímu významnému výročí a ve které se snažili čtenářům
přiblížit méně známou hornickou historii Českého Krumlova. Po křtu knihy požehnal krumlovský prelát Václav
Pícha nové sošce patronky hornického
spolku sv. Barbory. Program večera pokračoval pod dohledem slavného, vysokého a neomylného perkmistra starou
hornickou tradicí, tzv. „Skokem přes
kůži“, při kterém jsou přijímáni do cechu hornického noví členové. V průběhu večera bylo předáno několik ocenění za udržování a rozvoj hornických
tradic. Mezi oceněnými byl i starosta
města Dalibor Carda, který převzal
od slovenských havířů Čestný odznak
Ministra hospodářství SR „Za zachovanie tradícií“. Zdař Bůh!

Rozšíření městského kamerového
dohlížecího systému
Vladimíra Hovádová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

BEZPEČNOST Po loňské digitalizaci městského kamerového dohlížecího
systému a umístění nového kamerového bodu v Lipové ulici došlo v letošním
roce k jeho dalšímu rozšíření.
Kamerový bod umístěný v Lipové
ulici č. p. 161 byl rozšířen o další kameru. Na budově č. p. 161 byl v roce 2014
umístěn kamerový bod s jednou kamerou, která snímala pouze přední část
domu s přilehlými pozemky a budovami v tomto směru. Nová kamera snímá
opačnou část domu s přilehlými pozemky, novým dětským hřištěm a parkovištěm. Zároveň monitoruje okolní
budovy, které prošly rekonstrukcí
(zateplení a nové fasády). Lipová ulice
na sídlišti Mír patří mezi vyloučené lokality na území Českého Krumlova, kde
jsou evidovány časté stížnosti občanů
žijících na sídlišti Mír na poškozování
majetku, vandalství a narušování pořádku. Kamerový bod se dvěma kamerami
řeší tedy lepší dohled nad vyloučenou
lokalitou a dění kolem ní a zefektivní
dohled nad dodržováním veřejného

pořádku, ochrany života, zdraví a majetku občanů v této oblasti. Dodávku
a montáž nové kamery provedla firma
KZ system s.r.o. z Mostu.
Město Český Krumlov v rámci tohoto
projektu ještě zakoupilo mobilní kameru
AK12 včetně příslušenství. Tuto kameru
bude možné umisťovat v případě potřeby kdekoli ve městě (v případě pořádání
slavností nebo dalších kulturních a sportovních akcí apod.), což vzhledem k malému pokrytí území města kamerovým
systémem bude výrazným přínosem pro
práci policie. Mobilní kamera AK12 byla
zakoupena od firmy CAMsystem Brno –
Blahoslav Slavík.

Část nákladů na tento projekt pokryla dotace Ministerstva vnitra ČR z dotačního programu Prevence kriminality
v roce 2015. Celkové náklady projektu
činily 223.915,50 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 201.523 Kč. Vlastní
podíl na nákladech za projekt ve výši
22.392,50 Kč (10 %) byl uhrazen z rozpočtu města.

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 11/2015 vyšlo 2. ledna 2016, uzávěrka byla 9. prosince 2015. Evidenční číslo
MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští
vydání 6. února 2016 s uzávěrkou 20. ledna 2016.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou
uvedeny akademické tituly.

www.ckrumlov.cz/obcan

Váš dod
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www.kamen-ck.cz
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