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Masopustní veselí

slovo radní

Nominujte
kandidáty
na Cenu města

Jitka
Zikmundová
Rok 2017 začal
dobře, po několika
letech se nám vrátila zima. Podle čínského horoskopu
je tento rok znamením Kohouta:
úspěchů a vítězství dosáhneme díky
píli, trpělivosti a tvrdé práci, celý rok
bude probíhat ve znamení spravedlnosti, odvahy a kreativity. Kohout
je prý odvážné znamení, které nám
umožní více, ale bezpečněji riskovat
a objevovat nové horizonty. Máme
se tedy na co těšit.
V Českém Krumlově se můžeme
těšit na tradiční slavnosti, hudební
festivaly, divadelní představení pod
širým nebem či v našem příjemném
divadle, kláštery vstoupí do druhého roku svého života po návratu ze
zapomnění, zámek zpřístupní veřejnosti další prostory. Za tím vším
stojí píle, trpělivost a tvrdá práce
mnoha lidí.
Uskuteční se také nové akce,
první dubnový den vás srdečně zvu
na Moda Fashion Days, tématem je
žena, matka, příroda. Pomocí krásy
podpoříme regionální organizaci
Síť pro rodinu a oceníme Ženu Českokrumlovska, budeme spravedliví,
odvážní a kreativní.
Začátkem prosince si připomeneme 25 let od zápisu Českého
Krumlova na Seznam světového
dědictví UNESCO. V roce Kohouta se držme kohoutích zásad – tvrdé práce, rodinných hodnot a skvělých výkonů, nebojme se bojovat
za správnou věc.

redakce
O Do konce března můžete zasílat nominace svých kandidátů
na Cenu města za rok 2016. Náležitosti
nominačního formuláře jsou zveřejněny
na webu www.ckrumlov.cz/cenamesta.
Vaše návrhy můžete zaslat přímo
z webového formuláře, nebo je doručit
na adresu města Český Krumlov, oddělení kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou,
musí však obsahovat tyto povinné
údaje: jméno a adresu nominovaného
kandidáta, zdůvodnění předkládaného
návrhu, jméno a adresu navrhovatele.
O udělení Ceny města Český Krumlov
bude rozhodovat zastupitelstvo města
na dubnovém zasedání.

Pestrobarevný průvod masek, pouliční kejklíři a muzikanti, dobré jídlo a pití – tradiční
masopustní veselí zažijí obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova od soboty 25. do úteFOTO: Lubor Mrázek
rý 28. února.

O Krumlovský masopust odstartuje v sobotu 25. února tradiční masopustní veselicí v pivovarské
restauraci Eggenberg. Kdo má rád
tradiční lidovou zábavu, určitě by si
ji neměl nechat ujít. Můžete se těšit
na zabijačkové hody s ochutnávkou
zabijačkových specialit, opékání buřtů na pivovarském dvorku, pro děti je

také připraven dětský koutek ve Formance Eggenberg. K tanci a poslechu
zahraje oblíbená českokrumlovská
kapela „Nakřáplý šišky“. Sobotní program zpestří i doudlebští koledníci,
kteří vyrazí ve 14 hodin od městského
divadla, projdou městem a nakonec se
zapojí do veselice v restauraci Eggenberg.
Čtěte dále na str. 8

Město Český Krumlov rozšíří
dopravní autobusovou obslužnost
V únoru vejdou v platnost změny v městské autobusové dopravě
v Českém Krumlově, které iniciovali sami cestující. Dojde k rozšíření
dosahu spojů ve městě a ke zlepšení dopravní obslužnosti
ve Vyšném. Do jízdního řádu obou linek bude také nově zařazena
obslužnost zastávek Chvalšinská a na točně v Novém Spolí.

redakce
D Od loňského července
provozuje město Český Krumlov
na základě smlouvy s ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. městskou

autobusovou dopravu podle nově
vytvořených jízdních řádů. Prostřednictvím dopravce i Odboru dopravy a silničního hospodářství měli
občané a ostatní uživatelé městské
dopravy možnost zavedený systém

připomínkovat, aby město získalo
zpětnou vazbu, co je třeba vylepšit.
Shromážděné připomínky se vesměs
týkaly načasování spojů, návazností
městských linek mezi sebou a návaznostmi na linku 330151 do Větřní,
přestupů, přehlednosti, dopravy školáků do místních škol, zpoplatnění
jízd seniorů a opakovaného placení
při přestupu z jedné linky na druhou.
Čtěte dále na str. 3

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 23. února 2017 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

čtěte také...
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Rozvojová strategie,
dopravní koncepce
a cyklogenerel
Pavla Čížková
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

P Ministerstvo práce
a sociálních věcí schválilo na konci
roku 2016 dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov",
který je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost. Celkové náklady
projektu ve výši 3 034 022 Kč
jsou podpořeny dotací z 95 %, tzn.
ve výši 2 882 320,89 Kč.
Hlavním cílem projektu je dosažení
zlepšení v oblasti strategického řízení rozvoje města a zvýšení kvality
a transparentnosti rozhodovacích
procesů a dalších aktivit v souvislosti s územním rozvojem města
Český Krumlov prostřednictvím
vytvoření souboru strategických
dokumentů, které jasně definují
rozvojové priority města a jejich
následného promítnutí do územně
plánovací dokumentace.
Konkrétními aktivitami projektu je
vytvoření Strategického plánu města za použití participativní metody,
dále zpracování Koncepce dopravního systému města a vypracování
Cyklogenerelu pro Český Krumlov, včetně administrace a řízení
projektu. Výsledky těchto strategií
pak budou promítnuty do územního plánu města.
Realizace projektu, která probíhá
v době od 11. ledna 2016 do 10.
ledna 2018 se právě nachází ve své
polovině. Strategický plán města
byl již schválen zastupitelstvem
v říjnu 2016 a nyní probíhá příprava Akčního plánu města, ke kterému se již dvakrát sešli zaměstnanci
města, odborníci a široká veřejnost.
Ke zpracování Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov
již byl vyhotoven Akční plán vypracování zahrnující technický a věcný
popis předmětu plnění, dle kterého
právě vybraný zpracovatel vyhotovuje jednotlivé dílčí části komplexní dopravní koncepce.

DOTACE I MĚSTO

únor 2017

Dotace pro město za rok 2016
Lenka Kolářová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

F V průběhu minulého roku
město realizovalo několik projektů
za finanční pomoci převážně Jihočeského kraje a Ministerstva kultury, dále se
na spolufinancování projektů podílelo
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Úřad vlády ČR, Operační program Zaměstnanost a Nadace
ČEZ. Celkový objem přijatých dotací

činí 6,41 mil. Kč. S podporou Operačního programu byl za finanční spoluúčasti
města vytvořen Strategický plán města,
na něj v letošním roce naváže tvorba
Akčního plánu města.
Finanční prostředky byly využity také
na obnovu a rekonstrukci kulturních
památek (obnova výklenkových kaplí,
stavební úpravy jižních teras, obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru
radnice). Nebyla opomenuta ani bezpečnost obyvatel, byl rozšířen městský
kamerový dohlížecí systém a osvětlen
Celkové výdaje
(Kč)

Název projektu

přechod u sportovní haly. Byla provedena modernizace dopravního vozidla
dobrovolných hasičů a mnoho dalších
projektů, které jsou uvedeny v tabulce
níže.
Podrobné informace o jednotlivých
projektech můžete nalézt webových
stránkách města, v menu Projekty města, sekci Občan.
V novém roce jsou plánovány další
projekty, z nichž můžeme uvést další
etapu výměny oken ZŠ Linecká či další
modernizaci kamerového systému.
Dotace
(Kč)

Poskytovatel
dotace

Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2016

417 577,00

246 000,00

Úřad vlády ČR

Cyklogenerel města Český Krumlov

650 054,00

300 000,00

Jihočeský kraj

Výměna oken v budově zázemí městského stadionu

128 260,00

30 000,00

Jihočeský kraj

Podpora sociální práce vyjma OSPOD pro rok 2016

3 402 907,00

1 141 500,00

59 843,00

30 000,00

Jihočeský kraj

144 189,00

120 000,00

Nadace ČEZ

3 034 022,00

2 882 320,89

OP Zaměstnanost

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

375 408,10

247 704,00

Ministerstvo vnitra

Výměna oken ZŠ Linecká – VIII. etapa

441 123,65

93 312,78

Jihočeský kraj

64 800,00

28 870,00

Jihočeský kraj

373 865,80

156 532,00

Jihočeský kraj

86 497,00

50 000,00

Jihočeský kraj

Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 V. etapa

688 807,00

344 000,00

Ministerstvo kultury

Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru radnice č.p.1

742 984,00

435 000,00

Ministerstvo kultury

Obnova výklenkových kaplí 1., 4. a 5. zastavení

595 492,00

306 000,00

Ministerstvo kultury

11 204 829,45

6 411 239,67

Pořízení exteriérových prvků do zahrady MŠ Plešivec, ČK
Osvětlení přechodu pro chodce u sportovní haly
Strategické plánování města, vypracování konceptu dopravy

Podpora stanice pro psy
Zřízení jednostranného svodidla JSNH4/N2
u místní komunikace č. 2a Vyšenská
Modernizace dopravního vozidla JSDH obce ČK – provedení vestavby

Celkem

ODS opustila ke konci
minulého roku radniční koalici
redakce
Koalici tvořil od počátku dvojblok stran,
na jedné straně ČSSD a ODS, na straně
druhé KDU-ČSL, TOP 09, Město pro
všechny a Nezávislí a Zelení. Dohromady 17 zastupitelů z 23. Do druhé poloviny volebního období tak vstoupila koalice se 14 křesly, nicméně stále se zájmem
pokračovat v koaliční spolupráci a plnění
uzavřené koaliční dohody. V souvislosti
s vystoupením ODS z koalice rezignoval
na post člena rady města Jan Vozábal
k 31. lednu 2017 a Petr Kubal z dvou

jednatelských pozic v Českokrumlovském rozvojovém fondu a Službách
města Český Krumlov k 31. prosinci
2016, resp. 30. dubnu 2017. V kontextu
koaliční dohody čtyřka menších stran
vyzvala ČSSD, aby předložila své návrhy na doplnění řady města a jednatelů
ČKRF. Do rady města byla navržena zastupitelka Ivana Ambrusová, do jednatelství fondu Antonín Krák, starosta Větřní a krajský radní. Čtyřka zbývajících
koaličních stran návrh ČSSD přijala. Nic
tedy nebrání jejich dovolbě do uvedených orgánů města a společnosti.

MPSV

Tříkrálová sbírka
redakce
62 981 Kč ukrývalo devět kasiček koledníků, kteří obcházeli Český Krumlov
a Kájov v rámci Tříkrálové sbírky, kterou
každoročně pořádá Charita ČR. Koledníci prozradili, že nejvíce peněz vybrali
při zhasínání vánočního stromu na náměstí Svornosti. Výtěžek sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným
lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu
sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Za štědré
příspěvky mnohokrát děkujeme!
www.ckrumlov.cz/obcan

2017 únor

Změny v městské autobusové dopravě
redakce
Pokračování ze str. 1

Doprava Již v průběhu roku 2016
byly některé výše zmíněné připomínky zohledněny, současný stav autobusové dopravy se tedy dá považovat
za stabilní. „Vlna připomínek ustala,
cestující si na nastavený systém postupně zvykají a počet přepravených lidí se
zatím měsíc co měsíc zvyšuje. Situaci
průběžně vyhodnocujeme a další zásadní změny přetváření stávajícího systému
v relativně krátce fungujícím režimu nepovažujeme za vhodné,“ uvedl starosta
Dalibor Carda. Cestující by tak museli
opět absorbovat další změny, reagovat
na ně a přizpůsobovat se jim. Město
by měnilo stávající stav, který v současné době monitoruje, zda se efektivita
městské autobusové dopravy ustálí či
zvýší, nebo zda některé spoje budou
např. dlouhodobě nevyužívané a bude
možné je rozmělnit či zrušit.
Z důvodu zachování stávající kvality
služeb nebude město redukovat stávající rozsah městské dopravy. Naopak,
změnami, které vejdou v platnost
12. února 2017, dojde k rozšíření

3

DOPRAVA I SOCIÁLNÍ SLUŽBY I ŠKOLY

dosahu a ke zlepšení dopravní obslužnosti města. Konkrétně se jedná
o rozšíření spoje 335002/11 o obslužnost Vyšného, dále bude do jízdního
řádu obou linek zařazena obslužnost
zastávky Chvalšinská, do jízdního
řádu bude zapojena nově vybudovaná zastávka na točně v Novém Spolí
a odjezdy některých spojů se o několik
minut posunou, aby byly zajištěny lepší návaznosti mezi spoji a např. včasná
doprava žáků do škol. Tyto změny nemají negativní vliv na cestující a zároveň umožní plynulou návaznost na stávající stav. A protože se jedná o drobné
úpravy, bude město moci stav městské
dopravy vyhodnocovat souvisle v delším časovém období.
„Rozsah navržených změn byl mimo
jiné limitován rozpočtovou situací města. Ta je sice oproti roku 2016 ve vztahu k městské dopravě o něco vstřícnější,
avšak zásadní dopad na kalkulaci roku
2017 má vládní nařízení, které upravuje odměňování řidičů linkové dopravy,“ řekl místostarosta města Josef
Hermann. Nařízení zvyšuje úroveň
zaručené mzdy řidičů ze stávajících
71,60 Kč na 98,10 Kč za hodinu říze-

ní, z 50 Kč na 88 Kč za hodinu čekání
a zavádí příplatek za zhoršené pracovní podmínky řidiče. Mzdové náklady
se tak po přepočtu na km jízdy výrazně zvyšují. „Rok 2016 se do rozpočtu
města provozem městské autobusové
dopravy podepsal částkou dosahující ke 4 mil. Kč. Odhad pro rok 2017
předpokládá tzv. prokazatelnou ztrátu
ve výši necelých 4,1 mil. Kč,“ doplnil
místostarosta.
Na začátku loňských prázdnin
vznikly změnami dvě linky 335001
a 335002 vycházející z předchozího
systému. Od tohoto data byl také upraven ceník jízdného, který zachovává
standardní slevy pro žáky, studenty,
ZTP, ZTP/P, děti 6–15 let atd. Částkou 5 Kč bylo zpoplatněno jízdné pro
seniory nad 65 let. Současně byl zaveden bezplatný přestup mezi linkami
do 45 minut od nástupu do první linky pro cestující, kteří jsou držiteli tzv.
Dopravní karty. Vydání karty je zpoplatněno částkou 100 Kč, která je obyvatelům Českého Krumlova ve věku
nad 65 let vydána bezplatně, ostatním
žadatelům byla do konce roku 2016
nabídnuta za poloviční cenu.

aktuality

Město otevírá
dotační
programy 2017
redakce
D Český Krumlov si váží aktivit, které obohacují a rozvíjejí život
města, jeho obyvatel i návštěvníků,
ze svého rozpočtu proto směruje
dotace na podporu těchto činností.
Principem systému dotací je maximální otevřenost všem subjektům
bez ohledu na jejich právní subjektivitu a oblast činnosti. Poskytované
dotace jsou vyjádřením priorit pro
další rozvoj a zlepšení kvality života
ve městě. Finance z rozpočtu plynou na program podpory kultury,
zahraniční spolupráce, na podporu
sportu, volnočasových aktivit dětí
a mládeže, sociálních služeb a nově
také na podporu studentů z nízkopříjmových rodin.
Většina programů zahajuje příjem žádostí o dotace 1. února. Další
termíny uzávěrek příjmu žádostí,
formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na webu města
Český Krumlov www.ckrumlov.cz/
dotace.

Centrum Kamínek

Pokračování s dietním stravováním
ve školách i v roce 2017
Romana Šolcová
Odbor školství, sportu a mládeže

Z Na základě novely vyhlášky
o školním stravování došlo k úpravě dietního stravování. Podle nové legislativy
se musí dietní stravování připravovat
pouze ve spolupráci s nutričním terapeutem, musí být zajištěn oddělený provoz pro přípravu dietního stravování,
přeškolení personálu kuchyně a změna
receptur, se kterými kuchařky pracují.
Podmínky dané novelou zvyšují nejen
nároky na provozní pracovníky ve školních jídelnách, ale také zvyšují finanční
požadavky na materiálové, stavební
podmínky k zajištění dietního stravování ve školách.
Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem se zřizovatel,
tj. město Český Krumlov,
rozhodl vyjít vstříc rodičům dětí a žáků, kteří
jsou odkázáni na dietní
stravu a rozhodl o zkušebním provozu dietního
www.ckrumlov.cz/obcan

stravování od 1. září 2016 do konce ledna 2017 tak, že je dietní strava zajištěna
dovozem z Nemocnice Český Krumlov.
Po půlročním provozu byla situace dietního stravování zhodnocena.
Od září do prosince 2016 tj. za 4 měsíce bylo z krumlovské nemocnice dovezeno 612 dietních obědů pro celkem
11 strávníků s určitou dietou. Celkové
náklady na zajištění obědů z nemocnice tzn. uvaření obědů a jejich dovoz do škol činil 60 094 Kč, z toho
strávníci z celkových nákladů uhradili

20 067 Kč a školy vynaložily částku
40 027 Kč.
Rada města tedy rozhodla, že od
1. února 2017 pokračovat v zajištění dietní stravy pro školy z Nemocnice Český Krumlov. Odhad nákladů pro rok
2017 činí 180 282 Kč, z toho 60 201 Kč
by měli hradit strávníci a 120 081 Kč
jsou náklady škol potažmo zřizovatele.
Jelikož vyhláška neumožňuje zajištění dietního stravování v krumlovských
základních a mateřských školách aniž by
nemusely být vynaloženy vysoké finanční prostředky na materiálové a stavební
úpravy, byl připraven dopis na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, kde město Český Krumlov žádá
znovuotevření problému dietního
stravování a iniciuje změnu novely
vyhlášky o školním stravování, aby
školy mohly realizovat dietní stravování pro děti a žáky vlastními
prostředky a zaměstnanci
v současných moderně
vybavených školních
kuchyních.

redakce
Od 1. ledna 2017 byl změněn název
Domova pro matky s dětmi a Domu
na půl cesty na Centrum Kamínek.
Nadále má Centrum Kamínek dvě
registrované sociální služby tj., azylový dům pro matky s dětmi a dům
na půl cesty. Posláním azylového
domu pro matky s dětmi je pomáhat
těhotným ženám a matkám s dětmi
překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci azylového domu
poskytují v bezpečném a klidném
prostředí individuální podporu,
řád a podněty, aby se ženy a matky
mohly orientovat ve vlastní situaci,
hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení.
Dům na půl cesty poskytuje
na přechodnou dobu ubytování
a podporu rozvoje schopností a dovedností mladým dospělým, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci, nedokážou ji vlastními silami řešit a mají
upřímnou snahu vstoupit do běžného života a smysluplně v něm působit. Cílem je integrovat mladé lidi
bez domova a v těžké životní situaci
do běžné společnosti.
Další informace naleznete
na webu www.ckrumlov.cz/centrum
_kaminek.
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KNIHOVNA I MUZEUM

Museum Fotoateliér Seidel v roce 2016

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc únor jsme pro vás připravili další novinky z fondů naší
knihovny. Pevně věříme, že si vyberete. 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.
Kroutvor, Josef:
Chvály, pocty i rozpaky

Fejetony, v nichž se autor zamýšlí
nad obyčejnými a zdánlivě banálními věcmi. Témata se často dotýkají
regionu Novohradska a Šumavy.

Cai, Sufen: Děti solných polí
První díl slavné románové trilogie
je svědectvím o ekonomických, politických a společenských změnách,
kterými prošel Tchaj-wan ve 2. polovině 20. století.
Chuo, Amy:
Bojová píseň tygří matky

Který výchovný model je lepší –
západní, liberální, nebo čínský tvrdý dril? Zpověď americké autorky
čínského původu o svém přístupu
k dcerám otevírá vášnivé debaty
na téma výchovy.

Staniszewska, Zofia:
Netiketa – dobré mravy
na internetu
Zábavný a srozumitelný průvodce
dětí a mládeže pravidly slušného
chování na internetu. Ukazuje též
rizika kyberšikany a způsoby jak ji
řešit.
www.knih-ck.cz

Právě před 20 lety - 7. ledna roku 1997 zemřel František Seidel. Ve věku 89 let opustil
Krumlov, ve kterém prožil celý svůj život a zanechal zde dům s ateliérem a archiv svého
otce, který po celý svůj život střežil a bohatě doplňoval. Mnozí krumlovští sousedé si ještě
dnes vzpomenou na nezapomenutelnou postavu v tmavém plášti, s bicyklem a téměř vždy
s fotoaparátem, kterou vídali v okolí Linecké ulice. Dnešní Museum Fotoateliér Seidel si
dvacáté výročí odchodu Františka Seidela za dobrým světlem připomíná pokračováním práce v jeho dílně, nově vznikajícími fotograﬁemi a péčí o návštěvníky.
FOTO: archiv MFS

Petr Hudičák,
Zdena Mrázková
Českokrumlovský rozvojový fond

V roce 2016 se Museu Fotoateliér Seidel dařilo. Určitě to nebylo přestupným
rokem, ale v Museu Fotoateliéru Seidel
bylo v roce 2016 opět více návštěvníků.
Pomyslné počítadlo se zastavilo na čísle 12 075 (v roce 2015 to bylo 11 765
osob). Návštěvníci z domova i celého
světa popsali svými pochvalnými poznámkami již druhou návštěvní knihu.
Muzeum loni získalo celkem tři
granty z dotačních programů Jihočeského kraje, které byly využity např. pro
další pokračování fotografických dílen,
v nichž návštěvníkům odborníci prezentovali historické techniky výroby
fotografie či na výrobu propagačních
tašek, ve kterých si návštěvníci odnášejí
z muzea knihy, zarámované fotografie
a další materiály.
Třetí krajský grant významně podpořil vydání 1. dílu edice Seidelova Šuma-

va – knihy Lipno – krajina pod hladinou
(1. vydání). Ta byla pokřtěna den před
zahájením olympijských her v Riu
a Olympijského parku Rio Lipno, a kdyby se olympiády zúčastnila, určitě by
získala i některou z medailí. Za necelý
půlrok se stala jihočeským bestsellerem
a momentálně je v museu jen posledních pár výtisků. Kniha byla doplněna
kalendářem na rok 2017 se Seidelovými
snímky Lipenska.
V lednu návštěvníci města pomalu
ubývali, v muzeu naštěstí sezóna s prvními sněhovými kalamitami nekončila
a lidé se i nadále chodili vyfotografovat.
Po žádaném fotografování pro PF v období adventu pokračovala další fotografování před zimním pozadím, následoval svátek zamilovaných sv. Valentýn
s víkendem věnovaným čerstvým i trvalým láskám. Fotografování na městském
plese v jízdárně mělo takový úspěch, že
plesoví hosté fotografy téměř nechtěli
pustit domů. Následovaly dva květnové
víkendy s fotografováním k akcím Kou-

Akce v knihovně
2. 2. od 18.00 hodin
oddělení pro dospělé
Autorské čtení
Jindřicha Malšínského
6. 2. od 18.00 hodin
oddělení pro dospělé
Horoskopem ke zdraví
14. 2. od 18.00 hodin
studovna
Černá hodinka 3
– Zaniklá Šumava
24. 2. od 16.30 hodin
oddělení pro děti
Jak si splnit sen?

únor 2017

Snímek z práce ateliéru připomíná, že výtěžek z fotografování Musea Fotoateliér Seidel
na 3. reprezentačním plese města Český Krumlov 11. února 2017 bude věnován praFOTO: archiv MFS
chatickému Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna.

zelný Krumlov a Den matek. I během
léta přicházeli denně zájemci o fotografie, září bylo zakončeno svatováclavským fotografickým víkendem, který
byl jakousi předehrou pro další maraton
v podobě posledních PF o adventu.
V roce 2016 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro fotografii přes 2 000 lidí.
Muzeum je vyhledávané filmovými
štáby, v minulém roce se zde točila mj.
část reklamy pro německý T-Mobile.
Několikadenní náročná příprava nakonec vedla k vytvoření pouhých několika
vteřin, ale museum mělo spolu s Českým Krumlovem cenný záběr na miliónech televizních obrazovek v Německu.
Muzeum uspořádalo v loňském roce
celkem tři výstavy – jednu v prostorách
Krajského úřadu Jihočeského kraje,
druhou v Jihočeské vědecké knihovně
v Českých Budějovicích a třetí v prostorách Kulturhausu v Drážďanech v rámci
prezentace úspěšných projektů Jihočeského kraje.
I v roce 2016 pokračovaly přednášky
spojené s promítáním fotografií Františka a Josefa Seidela – celkem jich proběhlo šest. K těmto stálým přednáškám
se v roce 2016 na podzim zařadily i prezentace knihy Lipno – krajina pod hladinou, bylo jich celkem jedenáct, jejich
návštěvnost byla rekordní, ve dvou případech přesáhla i sto osob a tyto besedy
budou pokračovat i v roce 2017. Pokračovaly i oblíbené akce Úplňky u Seidelů
a Muzejní noc.
Co se týče další muzejní práce, lze
jmenovat mj. skeny několika stovek skleněných negativů, které byly nalezeny
na jedné z půd v Benešově nad Černou.
Následná přednáška v tamní knihovně
předčila očekávání v návštěvnosti a související odměnou byl objev fotografií
z benešovského mládí MUDr. Dicka,
který jako chirurg operoval zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA
Reinharda Heydricha.
V loňském horkém srpnu se podařilo rovněž uspořádat cestu mimořádného vlaku Seidel po elektrické dráze
mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou. Na nádraží pod lipenskou hrází
jsme mohli představit novou knihu
a kalendář pro rok 2017 s lipenskými
motivy.
Do Českého Krumlova přijíždějí
návštěvníci z celého světa, stejně tak
se domů vracejí místní studenti nebo
dospělí. Od 11. prosince 2016 mohou
ke svým cestám využívat jeden z nejrychlejších rychlíků na trati Praha –
České Budějovice s názvem Josef Seidel.
Šťastnou cestu vlakem i rokem 2017!
www.ckrumlov.cz/obcan

2017 únor
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Vyhlašujeme soutěž Žena Českokrumlovska 2017
Tereza Domkářová
Síť pro rodinu, z. s.

S Síť pro rodinu, z.s., převzala
záštitu nad slavnostním vyhlášením prvního ročníku soutěže Žena Českokrumlovska, které se bude konat v rámci
jedinečné společenské události MODA
Fashion Day(s), jehož podtitul zní:
„Žena – matka – příroda“ a bude se konat 1. dubna 2017 v Českém Krumlově.
MODA Fashion Day(s) podporuje
„ženy činu“, a tak se spolu s neziskovou

organizací Síť pro rodinu rozhodla čeřit
českokrumlovské vody a uspořádat vyhlášení soutěže Žena Českokrumlovska.
V porotě soutěže zasedne např. Jitka
Zikmundová, patronka akce MODA
Fashion Day(s) a radní města Český
Krumlov, Alena Švepešová, ředitelka
ZUŠ Český Krumlov a Hana Šustrová, krajská koordinátorka Jihočeského
kraje Sítě pro rodinu, která jako organizátorka soutěže uvádí: „Vybrat Ženu
Českokrumlovska nebude jednoduché.
Žena by měla, kromě zvládání své rodi-

ny a profese, vytvářet veřejné hodnoty,
např. zabývat se dobročinným počinem,
podílet se na zajímavém sociálním projektu, pomáhat sociálně slabým skupinám či nemocným nebo reprezentovat
město či region v kulturní, sportovní či
vědecké oblasti. Věřím, že takových žen
žije v regionu Č. Krumlova mnoho, jen
je musíme nalézt a vyhodnotit tu ‚nejlepší‘. Proto budeme rádi za jakékoliv vaše
tipy. Nominovat můžete sebe, známou
z okolí, kamarádku či příbuznou, o které
se domníváte, že si toto ocenění zaslou-

ží,“ a dodává: „doufáme, že toto ocenění
bude inspirací pro další ženy k realizaci
jejich výjimečných nápadů, o kterých se
dozvíme v dalších ročnících.“
Nominace mohou zájemci zasílat
do 1. března 2017 na email: hana.sustrova@sitprorodinu.cz, s předmětem:
Žena Českokrumlovska, do popisu pak
napsat: svoje celé jméno, celé jméno
nominované osoby a odůvodnění nominace. Více informací k akci naleznete
na: www.moda-fd.cz a na www.sitprorodinu.cz.

Kláštery nemusí být nuda, přijďte se sami přesvědčit!
CELOROČNĚ
OTEVŘENY EXPOZICE:
• Středověký klášter – Život a umění
v klášteře minoritů
• Interaktivní expozice o dovednostech a umu našich předků
• Život a umění v klášteře klarisek
• Expozice pivovarnictví
ŽIVOT A UMĚNÍ
V KRUMLOVSKÝCH
KLÁŠTERECH
Využijte jedinečnou příležitost zhlédnout unikátně dochovaný středověký
komplex klášterů minoritů a klarisek
v rozsáhlém expozičním okruhu plném
sakrálního umění. První část okruhu je
umístěna v bývalém minoritském klášteře a zavede vás do monumentálního
pozdně gotického ambitu, kterému
dominuje výjimečný barokní cyklus
lunetových obrazů s výjevy ze života sv.
Františka z Assisi a bohatá sochařská výzdoba. Vedle kaple sv. Wolfganga s rozsáhlým souborem gotických i barokních
nástěnných maleb zaslouží pozornost

také kaple Panny Marie Einsiedelnské se
sochou Černé madony. Vrcholem první
části expozice je vedle opukové kopie
Krumlovské madony především klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie
s jeho bohatým mobiliářem. V druhé
části navštívíte skromné cely bývalého
kláštera klarisek, které dnes slouží jako
výstavní prostory několika desítkám
uměleckých předmětů špičkové kvality,
jež podtrhují význam ojedinělého církevního areálu v srdci Českého Krumlova.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE
LIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Interaktivní expozice lidských dovedností přenese vás i vaše děti na dobrodružné putování po tajemných zákoutích výjimečného středověkého
kláštera v srdci Českého Krumlova.
Jako mávnutím kouzelného proutku
se ocitnete v minulosti, kde na vlastní
kůži poznáte život i nejrůznější dovednosti našich předků. Můžete zažít pocity rytíře v drátěné košili, poodhalit

roušku tajemství léčivých bylin či se
nechat okouzlit vůní přírodních mýdel. V klášterním skriptoriu vyzkoušejte, jak kdysi vznikaly knihy pod rukama vzdělaných mnichů či popusťte
uzdu své fantazii v zábavném světě hraček a vynálezů. V závěru svého putování vstupte směle do tajemného sklepení a prozkoumejte alchymistickou
laboratoř nebo si na strašidelné půdě
zatančete se smrtí. Na každém kroku
můžete obdivovat zručnost a důvtip
místních stavitelů a řemeslníků, kteří vtiskli klášteru jeho jedinečný ráz.
Přijďte se sami přesvědčit, že v klášteře
nemusí být nuda!

VÝSTAVNÍ CYKLUS
VE SPOLUPRÁCI
S BARRANDOV STUDIO A.S.
Filmová výstava Císařův pekař a Pekařův císař prodloužena do 31. března
2017.
Sbírka dochovaných kostýmů, dekorací
a exponátů, obrazy Mony Lisy, komnata
hraběnky Stradové, Rudolfovy sbírky...

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV
NABÍZEJÍ ŠKOLNÍ PROGRAMY
Programy jsou vytvořeny pro školní
skupiny každého věku a jejich cílem je
předat informace žákům srozumitelným
a zábavným způsobem.
Obsah programů:
Mateřské školy až ZŠ (3.třída):
Z vyprávění jedné princezny
Tajemné kláštery
Úžasný svět klášterní zahrady
Pátrání zvídavého krtka Kvída
Základní školy (4. až 7. třída):
Osobnosti českokrumlovských klášterů
Klášterní vědátoři
Klášterní putování
Minorité + klarisky = dvojklášteří
Bylinková dílna
Základní až střední školy:
Kláštery jako společenské
a kulturní centrum ve středověku
Kláštery vs. historie
Bylinková dílna
Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách
www.klasteryck-cz

25. ročník živého betlému
Vladimíra Konvalinková
P Oslava Vánoc je spojena s úctou ke křesťanským a lidovým
tradicím a kdo ví, snad i s obdivem
k mystériu v lidských duších po věky
ukotvenému obřady slunovratu. 23.
12. se scházejí lidé – diváci i účinkující
– kteří tento zázrak vnímají podobně.
Sejdou se skupiny muzikantů, rodiče
s dětmi v bílých komžích s bělostnými křídly, děti z Domu dětí a mládeže
a Základní umělecké školy, jejich učitelé, pastýři, zpěváci z různých ansámblů, kteří se při jiných příležitostech
nepotkají, neboť jejich žánry se různí.
www.ckrumlov.cz/obcan

Živý betlém je zázrak, který tuto různost žánrových projevů stmeluje. Společně pouze jednou ročně vytvoří toto
představení – čistě pro radost sobě
a druhým.
Na přípravě a realizaci živého betlému se podílejí: Státní hrad a zámek
Český Krumlov, zaměstnanci Městského divadla Český Krumlov, pódium
sponzorsky staví firma MILAN HODBOĎ, rekvizity vyrábí Kláštery Český
Krumlov, s organizací pomáhají desítky
dobrovolníků a město Český Krumlov
podpořilo akci finančně.
Všem děkujeme a těšíme se na betlém 2017!
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První krajská samoobsluha
aneb kde čas v Krumlově
zařadil zpátečku

Na Psích Vánocích se vybralo
dvacet tisíc korun a jeden
a půl tuny krmiva

Jan Vaněček

redakce

českokrumlovský spisovatel

Fejeton
Psal se rok 1954 a stranické a státní orgány kraje si usmyslely, že se také jihočeský
pracující lid dočká samoobsluhy. A kde
jinde takovou prodejnu prvně zřídit než
v perle jižních Čech – v Českém Krumlově. Národní podnik Pramen, pověřený
tímto úkolem, se rozhodl uskutečnit
přání soudruhů v konzumu U Jindřichů,
jak se mu říkalo.
Po dvou letech se z tohoto konzumu,
o němž každý Krumlovák věděl, že je
naproti poště, stala samoobsluha. V roce
1956 byla slavnostně otevřena. Jako kluk
jsem před ní pak stával frontu na máslo.
Těch front bývalo tenkrát v krumlovských ulicích k vidění povícero. Třeba
před řeznictvím, tam jsem byl často rovněž rodinou delegován. I před Elektrou
býval nával, když se po městě rozkřiklo,

že přivezou pračky, televize či ledničky.
Snad proto byly obchody od sebe dostatečně vzdálené, aby se ty fronty nemíchaly a bylo poznat, kam která vede.
Nejen v Krumlově, i jinde umožňovaly
fronty občanům socialistický přístup
k pultu. Stalinův památník (skupinové
sousoší) v Praze na Letné měl posměšnou přezdívku „fronta na maso“.
Deset let „samoška“ naproti poště
sloužila lidu, pak ji nahradila zbrusu
nová v panelákovém sídlišti na Špičáku.
Ta bývalá se poté přeměnila na pultovou
prodejnu lahůdek a bufet. Nyní jsou z ní
už dvacet let hlavně textilním zbožím
a obuví přecpané šopy vietnamských
prodejců. Když jsem nedávno vkročil
dovnitř a rozhlédl se, přišlo mi, že čas se
tu nejen zastavil, ale zařadil i zpátečku.
Připadal jsem si jak na ponurém středověkém tržišti. To ta první jihočeská
samoška vypadala před šedesáti lety
pokrokově.

Ú Radost z obyčejné lidské
dobroty, pospolitosti a ochoty myslet
na druhé. To zažívali zaměstnanci českokrumlovského psího útulku na sousedském setkání v rámci tradiční akce
Psí Vánoce. V průběhu pátečního odpoledne 16. prosince přišlo přibližně 450
návštěvníků, kteří nadělili čtyřnohým
chovancům v útulku více než 1 500 kg
krmiva. Na činnost útulku se vybralo
neuvěřitelných 20 000 Kč za jedno jediné odpoledne.
Zvláštní poděkování patří především
těm, kteří k odpovědnosti a soucitu
s druhými učí ty nejmladší. Výbornou
práci v tomto směru odvádí učitelský
sbor Základní školy T. G. Masaryka,
který mimo jiné každoročně pořádá
pro útulek finanční sbírku. Letos činil
výtěžek více než 4 500 Kč. Zaměstnanci
z komunitního centra Rovnost (KO-

CERO) dělají rovněž v práci s mládeží
obrovský kus práce a stali se již pravidelnými podporovateli, v letošním roce
od nich útulek získal téměř 3 500 Kč.
Veliký dík patří supermarketu Kaufland, který na Psí Vánoce dodal buřtíky
a dobroty pro návštěvníky a hosty akce.
Na závěr stručné hodnocení v číslech;
během roku se do útulku dostane přibližně 250 psů a koček. Pro cca 180 z nich se
podaří najít nové majitele, ostatní jsou
tuláci, které vracíme majitelům.
Závěrem prozradíme, že na Psí Vánoce v roce 2017 připravujeme nová
překvapení tak, aby naše další setkání
bylo pro návštěvníky zábavné, poučné
a především příjemné.
Obyvatel je v českokrumlovském
útulku aktuálně stále dost, přijďte se podívat. Otevřeno je denně včetně sobot,
nedělí i svátků od 8.00 do 16.30 hodin.
I v novém roce čeká českokrumlovský
útulek hodně práce, držte nám palce.

Soutěž CK Card
SOUTĚŽ Čtenáři Novin města Český
Krumlov mohou soutěžit celkem o čtyři vstupenky do muzeí s kartou Český
Krumlov Card. S kartou můžete zdarma
navštívit Hradní muzeum a věž, Regionální muzeum v Českém Krumlově,
Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum a nově i Kláštery Český
Krumlov. Platnost karet je do konce
roku 2017, více na www.ckrumlov.cz/
card.

Soutěžní otázka: Před kolika lety přišli do Klášterů Český Krumlov první
mniši?
Správné odpovědi zasílejte na noviny@
mu.ckrumlov.cz do 20. února 2017.
Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno
a adresu. Ze zaslaných správných odpovědí budou vylosováni dva výherci,
každý obdrží dvě karty. Český Krumlov
Card do soutěže věnovala vyjmenovaná
muzea. Děkujeme!

www.ckrumlov.cz/obcan
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ODPADY I HŘBITOV I ÚDRŽBA I SETKÁNÍ I INZERCE

2017 únor

Odpadový systém města
Vlasta Horáková

07.00 – 14.30 hod., telefonický kontakt:
602 428 018.
Text obecně závazné vyhlášky a podrobnější informace nejen o systému
města (např. četnost vývozu všech typů
odpadů v jednotlivých lokalitách), ale
i základní principy, postupy a zajímavosti související s tříděním odpadů jsou
k dispozici na webových stránkách města v sekci Systém odpadového hospodářství města.

Odbor životního prostřední
a zemědělství

O Město má pro nakládání
s komunálním odpadem a jeho využitelnými složkami zaveden systém
definovaný Obecně závaznou vyhláškou o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Služby v oblasti
odpadového hospodářství zajišťuje pro
město společnost Služby města Český
Krumlov, s.r.o. Vyhláška definuje základní principy a mechanismy v oblasti nakládání s odpady ve městě Český
Krumlov.
V Českém Krumlově se mimo základních komodit (papír, sklo, plast
+ nápojový kartón) třídí použité potravinářské oleje a tuky, vysloužilá
elektrozařízení, kovy, textil a hračky.
Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu mohou občané odevzdávat nejen na sběrném dvoře, ale
díky získané dotaci v roce 2015 město
distribuovalo do jednotlivých domácností kompostéry právě na tento typ
odpadu.

Odpovědný přístup ze strany občanů
byl korunován úspěchem, za rok 2016
Český Krumlov získal druhé místo soutěže
v třídění odpadů.

Většinu ostatních odpadů, které nepatří či se díky své velikosti nevejdou
do běžných odpadových nádob, je možné odevzdat na sběrném/recyklačním
dvoře, nebo městské skládce. Sběrný
dvůr a skládka se nachází v Kaplické
ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav,
a.s.). Provozní doba sběrného dvora:
pondělí, středa: 14.30 – 18.00 hod.,
sobota 10.00 – 16.00 hod., telefonický
kontakt: 380 711 837. Provozní doba
skládky Pinskrův Dvůr: pondělí – pátek:

Odpad
z podnikatelské činnosti
Výše uvedená vyhláška z roku 2016
umožňuje zapojení podnikatelských
subjektů do odpadového systému
obce – podnikatelé mohou využívat
společné odpadové nádoby v katastru města, musí však dodržovat nejen
příslušné zákonné povinnosti, ale
i zmíněnou vyhlášku. Nový systém je
zaváděn od ledna 2017. Bližší informace o likvidaci podnikatelského odpadu
získáte na webových stránkách města,
sekce aktuality "Nový systém nakládání s firemním odpadem" či webových
stránkách Služeb města Český Krumlov www.smck.cz

Nový správce
hřbitova
redakce
Od nového roku má hřbitov v Českém
Krumlově nového správce, je jím POHŘEBNÍ SLUŽBA FC, s.r.o.

Kancelář správy hřbitova
Hřbitovní 149
381 01 Český Krumlov
Kancelář správy hřbitova:
Radka Podskalská,
telefon: 721 436 712
Správce: Tomáš Novák,
telefon: 606 809 824
Odpovědný vedoucí:
Petra Vošalíková Cimerhanzlová,
telefon: 777 208 417
E-mail: hrbitovck@gmail.com
Otevírací doba hřbitova se nemění:
• v letním období od 7.00 hodin
do 19.00 hodin
• v zimním období od 8.00 hodin
do 17.00 hodin
Více na www.ckrumlov.cz/hrbitov

Novoroční setkání
s podnikateli

Zimní údržba
komunikací
redakce
Ú Komunikace se rozdělují pro
účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména
k intenzitě dopravy, vedení tras veřejné
hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace a stavebnímu a dopravně-technickému stavu komunikace.
Zimní údržbu zabezpečují Služby města
Český Krumlov s.r.o., které dle potřeby
a aktuální meteorologické situace také
zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285 a 773 116 611.
Sjízdnost a schůdnost je zajišťována
provozem denně včetně sobot, nedělí
a svátků v době od 3.00 do 22.00 hod.

FOTO: archiv města

www.ckrumlov.cz/obcan

redakce

FOTO: archiv města

S Centrum studijních pobytů
na krumlovském zámku se stalo místem novoročního setkání vedení města
a dalších zástupců obecních samospráv
s podnikateli a Jihočeskou hospodářskou komorou. Novoroční proslov pronesli za hospodářskou komoru Otakar
Veselý a starosta Českého Krumlova
Dalibor Carda, který představil plány
města pro tento rok, kdy bude prioritou rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích,
úprava třídy Míru a rekonstrukce autobusového nádraží, kterou bude realizovat Českokrumlovský rozvojový fond.
„Budeme se snažit získat dotační tituly
Integrovaného regionálního operačního
programu, Jihočeského kraje a ministerstev, abychom město posunuli dál,“ uvedl
starosta.
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Český Krumlov
hostil konferenci
ke sdílené péči
o seniory

Studenti připravují
masopustní program
Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

Ivana Ambrusová
Domy s pečovatelskou službou

K Na konci minulého
roku se v Českém Krumlově uskutečnilo pracovní setkání výboru České aso-

únor 2017

P Tradiční masopustní průvod
žáků vyrazí do ulic v úterý 28. února
v 16 hodin od ZUŠ v Kostelní ulici.
Koleda žáků Základní umělecké školy
v Českém Krumlově, studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky
České, muzikantů, výtvarníků a občanů
města Český Krumlov rozveselí a pobaví návštěvníky zábavným programem.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ připravují 70 nových masek na téma „Spánek
rozumu plodí příšery“, které je inspirováno dvojím výročím španělského
malíře Francisca Goyi (2016 – 270 let
od narození umělce a 2017 – 220 let

aktuality

od dokončení cyklu grafik „Los Caprichos“). K vidění bude i mnoho masek
z předchozích ročníků. Studenti SUPŠ
sv. Anežky České předvedou scénický
obraz na motivy grafického cyklu Los
Caprichos Francisca Goyi. Několikaminutový obraz kombinuje živé vystoupení se stínohrou, projekcí a výtvarným
řešením scénického prostoru.
Letos uplyne již deset let od konání prvního průvodu masek v Českém
Krumlově. Při té příležitosti se v únoru
ve školní galerii SUPŠ v Klášterech Český Krumlov uskuteční výstava fotografií
a artefaktů z minulého 10. ročníku „Masopustního průvodu“.
Více informací k programu akce
na www.ckrumlov.info/masopust.

Songfest.cz 2017
Hudební festival
se stylovou
novoroční oslavou
v deseti městech
v Čechách a na Moravě

VÍTÁNÍ
ROKU

Vzhledem k aktuální nákazové situaci v ČR, kdy došlo v posledních
týdnech k výskytu několika ohnisek ptačí chřipky, vytvořila Státní
veterinární správa informační leták o ptačí chřipce pro veřejnost,
a především pro drobnochovatele
drůbeže. Obsahuje základní informace o ptačí chřipce, klinických
příznacích ptačí chřipky a doporučení pro drobnochovatele drůbeže. Leták a veškeré podrobné
informace, které jsou pravidelně
aktualizovány, jsou k dispozici
na webu Státní veterinární správy
www.svscr.cz.

¡

26. 1. – 11.
2. 2017
koncert začíná od 19:00

MODERUJÍ

JAROSLAV DUŠEK

JAN BUDAŘ

MARTIN ZBROŽEK

26.1. Příbor – Dům kultury
27.1. Olomouc – Divadlo na Šantovce
28.1. Brno – Divadlo Buranteatr
3.2. Písek – Sladovna
8.2. Jablonec nad Nisou – Eurocentrum

28.1. Brno – Divadlo Buranteatr
29.1. Znojmo – Znojemská Beseda
2.2. Hradec Králové – Divadlo Drak

4.2. Český Krumlov – Městské divadlo
9.2. Plzeň – Nové Divadlo J. K. Tyla
– malá scéna

11.2. Praha – Palác Akropolis

Vystoupí Feng-yűn Song / zpěv a hosté z české a zahraniční scény
Křest nového CD Feng-yűn Song a Tria PUO: Marek Novotný / piano, Petr Tichý / kontrabas,
Jaroslav Kořán / bicí, perkuse Orloj snivců... nejkrásnější písně z Číny, Asie v jazzové a šansonové úpravě
Partneři:

Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně
s výjimkou srpna. Číslo 2/2017 vyšlo 28. ledna 2017, uzávěrka
byla 13. ledna 2017. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český
Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 25. února 2017 s uzávěrkou
10. února 2017.

Mediální partneři:

Začátkem prosince vešla v platnost
změna jízdního řádu nedělního
autobusového spoje ke hřbitovu.
Čas odjezdu z autobusového nádraží se posouvá z 14.00 na 13.20
hodin a doba odjezdu od hřbitova zpět na autobusové nádraží se
mění z 15.45 na 14.40 hodin. Časy
odjezdu byly změněny, aby přeprava ke hřbitovu lépe navazovala
na spoje městských linek.

redakce

KOHOUTA

Vstupenky online nebo v pokladnách jednotlivých scén

redakce

Ptačí chřipka
– informace
pro veřejnost

FOTO: archiv DPS

ciace pečovatelské služby (dále ČAPS).
Tohoto jednání se zúčastnili zástupci
krajských poboček ČAPS a pozvaní hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí
(dále MPSV). Celá akce byla finančně
podpořena MPSV a ČAPS. Organizaci
celé akce pak zajistily Domy s pečovatelskou službou v Českém Krumlově.
V rámci setkání proběhla konference
na téma "Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji" za účasti i dalších pozvaných hostů. V úvodu konference se
svým příspěvkem vystoupila náměstkyně ministryně MPSV Zuzana Jentschke
Stöcklová, zástupce Jihočeského kraje
a starosta města Český Krumlov. V další
části byli účastníci seznámeni se změnami chystanými v novele zákona o sociálních službách a dalšími aktualitami
z pohledu MPSV. Druhá část konference patřila zástupcům vybraných poskytovatelů sociálních služeb působících
v Jihočeském kraji a dalším subjektům,
které v této oblasti úzce spolupracují.
Společným tématem jednotlivých příspěvků byla sdílená péče o klienta z pohledu poskytovatelů sociálních služeb,
konkrétně pak i pomáhajícího personálu. V rámci celého pracovního setkání
byla také věnována pozornost dalším
zainteresovaným a jejich vzájemná spolupráci a to jak rodiny, tak i dalších a dotčených institucí.

Změna
v nedělním
autobusovém
spoji ke hřbitovu

Více na www.songfest.cz
Finančně podporují:

VIT onsulting
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Zápisy
Zápisy do 1. tříd ZŠ
školní rok 2017/2018
dne 7. 4. 2017
od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Zápis do MŠ
školní rok 2017/2018
dne 2. 5. 2016
od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Vlasta Horáková, Petr Hudičák, Lenka Kolářová, Vladimíra
Konvalinková, Romana Linhartová, Zdena Mrázková, Romana
Šolcová, Jan Vaněček, Eva Vaněčková, Jitka Zikmundová.
Foto: archiv města, archiv Domů s pečovatelskou službou, archiv Musea Fotoateliér Seidel, Lubor Mrázek.
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