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slovo starosty

Anděl Páně se vrací do Krumlova

Dalibor
Carda

Vážení
spoluobčané,
jsou před námi říjnové parlamentní
volby. Je to možnost a způsob,
kdy můžeme všichni vyjádřit svůj
postoj k současné politické situaci.
Buď zachováme svoji tradiční volbu a budeme volit stranu, kterou
jsme volili i v minulých volbách,
nebo budeme hledat ve volebních
lístcích nová uskupení a nové tváře, které nám budou blízké svým
programem. Důležité však je, aby
se co nejvíce občanů aktivně zapojilo do spolurozhodování o budoucnosti českého státu mimo jiné
i svojí účastí ve volbách!
Rád bych k volbám pozval rovněž mladou generaci a především
mileniály, pro které jsou dnes výsledky voleb do jisté míry nezajímavé, avšak z dlouhodobého hlediska je pocítí nejvíce. Nenechte
se odradit nesrozumitelnými politickými diskuzemi a většinovým
názorem veřejnosti, že „obyčejný
člověk“ nic nezmění. Čím více
občanů vysloví svůj názor na současné dění, tím větší šance je v posílení pozitivních směrů a na změnu toho, co nevyhovuje.
Proto vás, občany města, chci
požádat, abyste svým hlasem
podpořili vámi vybrané kandidáty ve volbách. Ať bude vaše volba
jakákoliv, je nutné, abyste svůj
názor ve volbách vyjádřili. Znovuobnovená demokracie po roce
1989 dává občanovi svobodného
státu vzácnou příležitost podílet
se na dění ve věcech veřejných, tak
ji prosím využijte! Při své volbě
zkuste najít ve volebních lístcích
strany a jejich zástupce, kteří
mají zkušenosti, vůli pracovat pro
českou zem ve snaze udržet její
životní standard s tempem vyspělých civilizací. Přeji vám ve vaší
volbě mnoho úspěchů a myslete
při ní na vaše rodiny i další generace obyvatel našeho města a celé
naší krásné vlasti.

Anděl Páně 2 je zpět v Českém Krumlově! Po loňském velkolepém úspěchu v českých kinech přináší Kláštery Český
Krumlov ve spolupráci s Barrandov Studio a.s. a SUPŠ sv. Anežky České první samostatnou výstavu k ﬁlmu Anděl Páně 2 realizovanou mimo barrandovské ateliéry! Filmová výstava poodkryje zákulisí příprav i samotného natáčení. Můžete se těšit na návrhy
nejrůznějších scénických řešení, originální kostýmy včetně výtvarných skic, velkoformátové fotograﬁe i kulisy a autentické rekvizity
z ﬁlmu. Kromě ﬁlmového ateliéru zobrazujícího scénu u nebeské brány s kostýmy anděla Petronela a čerta Uriáše na vás čeká byt
nabubřelého majitele krejčovny či střípky z trhu, kde trojice zloduchů ústřední dvojici pronásledovala. Chybět nebudou ani rekvizity
z krejčovny či z provoněné cukrárny. Podrobnosti k výstavě a vernisáži naleznete na str. 5.
Foto: Ivo Janoušek

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Blanka Fenigbauerová
Odbor vnitřních věcí

V Ve dnech 20. a 21. října 2017 se
na území celé republiky uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. V říjnu končí čtyřleté
volební období stávajících poslanců,
a proto prezident republiky vyhlásil
termín konání voleb na dny 20. a 21. října 2017.
V Jihočeském kraji podalo kandidátní listinu 25 volebních stran, tedy politických stran a politických hnutí, které
se budou ucházet o hlasy voličů.

Voliči obdrží sady hlasovacích lístků
do svých schránek nejpozději do 17. října 2017. Pokud nebudou hlasovací
lístky doručeny do schránky, pak je voliči obdrží přímo ve volební místnosti
v době konání voleb nebo před jejich
zahájením v budově městského úřadu.
Oprávněným voličem při volbách
do Poslanecké sněmovny je občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let. Hlasování
bude voliči umožněno poté, co prokáže
svou totožnost a státní občanství svým
občanským průkazem nebo cestovním
pasem.
Čtěte dále na str. 2 a 4

čtěte také...
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Hlasujte pro chytrou radnici

Jednání zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 19. října 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.
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Podzim v klášterech
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aktuality

Nové zábradlí v Pivovarské ulici

Ověření podpisu
a listin nově na
Czech POINTu

Lenka Kolářová

redakce

oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

V Během měsíce srpna byla
provedena výměna zábradlí v Pivovarské ulici. Staré zábradlí bylo v havarij-

ním stavu a působilo značně neesteticky.
Nové zábradlí bylo navrženo v historizujícím stylu používaném v Českém
Krumlově – obdobné zábradlí bylo zřízeno u stezky z městského parku podél
Vltavy k Jižním terasám. Při nahrazování
zábradlí byly současně provedeny sou-

Od září 2017 jsou agendy vidimace
a legalizace, tzn. ověřování podpisů
a listin v rámci Městského úřadu
Český Krumlov, nově poskytovány
centrálně na pracovišti Czech POINT na Odboru obecní živnostenský úřad.

visející stavební úpravy bezpečnostního
odstupu (výměna betonových obrub
za kamenné krajníky, znovuosazení stávajících kamenných krajníků, obnova
živičného krytu podél obrub).
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, který poskytl dotaci z programu „Podpora
zřízení bezpečnostních prvků na komunikacích“ ve výši 200.000 Kč.
Celkové náklady akce činily
594.069 Kč a zhotovitelem díla byla firma Služby města Český Krumlov s.r.o.

Foto: Lenka Kolářová

Ověřování listin nadále také vykonává i Odbor vnitřních věcí (matrika, evidence obyvatel).

Městský úřad ušetří za energie
Lenka Kolářová

Vítáme nové
občánky
Jaroslava Španillerová
Odbor vnitřních věcí

Podzim je tradičně obdobím, kdy
v Prokyšově sále vítáme nové občánky města, a nejinak je tomu
i letos. Prosíme rodiče novorozenců s trvalým bydlištěm v Českém
Krumlově, aby se v případě zájmu
sami přihlásili osobně nebo telefonicky na matrice na náměstí Svornosti. Slavnostní akt vítání občánků
do společenského života se připravuje na 6. října 2017 v prostorách
Prokyšova sálu v Horní ulici (bývalá Prelatura). Chtějí-li se rodiče
s dětmi narozenými v roce 2017
zúčastnit slavnostního ceremoniálu
ještě letos, mohou se přihlásit na telefonním čísle 380 766 322 nebo
osobně na matrice, pokud tak již
neučinili například při převzetí rodného listu. Těšíme se na vás a vaše
ratolesti.

Foto: archiv města

oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

P Ke konci srpna byl Výběrovou komisí řídícího orgánu OPŽP
schválen projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy městského úřadu,
Český Krumlov“ s reg. č. CZ.05.5.18/
0.0/0.0/17_070/0005192. Cílem tohoto projektu je realizovat opatření,
která povedou ke snížení nákladů na vytápění budovy. Na objektu úřadu bude
provedeno zateplení střechy, vnějších

Foto: Lenka Kolářová

obvodových stěn a podlahy k vnějšímu
prostředí, dále bude provedena výměna
stávajících oken za nové.
Projekt bude realizován za finanční
pomoci Operačního programu Životní
prostředí, výše přislíbené dotace činí
40 % z celkových uznatelných výdajů, tj.
9.600.859,6 Kč. Celkové uznatelné výdaje činí 14.401.289,4 Kč, předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 40.675.569 Kč.
K započetí prací na budově by mělo
dojít v roce 2018 a ukončení projektu je
naplánováno ke konci roku 2019.

Volby do Poslanecké sněmovny
Blanka Fenigbauerová
Odbor vnitřních věcí
Pokračování ze str. 1

V Sídla jednotlivých volebních
okrsků v Českém Krumlově jsou zachována z minulých období, až na jednu
změnu. Ve volebním okrsku č. 15, zahrnující část obce Nové Spolí a Slupenec, bude volební místnost v objektu
Ubytovny Nové Spolí. Občané města
si budou moci ve vývěsních skříňkách
v Oznámení starosty města ověřit,
do kterého volebního okrsku podle
svého trvalého pobytu jsou příslušní,
a zároveň se také dozvědí, v jakých termínech a časech se volby do Poslanecké
sněmovny budou konat. Seznam jednotlivých okrsků s uvedením jejich adres naleznete na str. 4.
V případě, že se v době voleb nebude
volič zdržovat v místě svého bydliště,

má možnost požádat o vydání voličského průkazu. Písemná žádost v listinné
podobě s ověřeným podpisem musí být
doručena na městský úřad nejpozději
do 13. října 2017, přičemž žádost lze zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Po tomto termínu
lze o vydání voličského průkazu požádat
pouze osobně, a to nejdéle do 18. října
2017 do 16.00 hodin. Po uplynutí této
lhůty již nebude možné voličské průkazy vydávat. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku, popřípadě zvláštním volebním
okrsku.
Voliči, kteří budou ke dni 13. října
2017 hospitalizovaní v nemocnici nebo
v jiném zdravotnickém či lázeňském zařízení, budou na základě své žádosti vedením tohoto zařízení nahlášeni příslušnému obecnímu či městskému úřadu
k zápisu do zvláštního seznamu voličů

a bude jim umožněno hlasovat přímo
v areálu tohoto zařízení, kam za nimi
přijdou s přenosnou volební schránkou
členové příslušné volební komise. Imobilní občané mohou požádat o návštěvu
členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou u nich, v domácnosti, a to telefonicky na městském úřadě.
Platí ovšem, že členové okrskové volební komise mohou docházet za voliči
pouze na území svého volebním okrsku.
Bližší informace o způsobu hlasování
a úpravě hlasovacích lístků voliči zjistí
v informačním letáku, který je přiložen
ke každé sadě hlasovacích lístků, jež
voliči najdou ve svých schránkách.
Bližší informace o nadcházejících
volbách je možné zjistit na webových
stránkách města (VOLBY 2017),
stejně tak i na stránkách Jihočeského
kraje a Ministerstva vnitra České republiky.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Příprava na hlasování o projektech
v rámci participativního rozpočtu
Na šedesát návrhů v rámci participativního rozpočtu projednal
Městský úřad Český Krumlov v červenci s veřejností. Následovalo
odborné posouzení a možnosti realizace daných záměrů.
V následujících týdnech projednají úředníci vytipované konkrétní
projekty přímo s navrhovateli a v listopadu spustí město hlasovací
aplikaci v City Barometru, díky které se rozhodne, jaké projekty
budou v roce 2018 finančně podpořeny z rozpočtu města
a realizovány. Aktuální informace mohou zájemci sledovat
na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

redakce
D
Na konci července svolalo
město Český
Krumlov občany k veřejné diskuzi za účelem projednání návrhů, jež byly předloženy k finanční
podpoře z participativního rozpočtu.
Jednání se uskutečnilo na městském
úřadě za účasti předkladatelů návrhů,
vedení města i zainteresované veřejnosti.
Všechny projekty byly detailně prezentovány. Ve většině případů využili
žadatelé možnost své záměry upřesnit,
a především vysvětlit důvod, který je
k podání návrhu motivoval. Mezi projekty se našly i investice, které nesplňují
podmínky participativního rozpočtu,
nejsou například navrženy na majetku
města nebo mnohonásobně převyšují
daný rozpočet. Žadatelům současně
byly představeny možné kroky a řešení,
jak projekty realizovat v rámci aktivit
městského úřadu a jeho běžného rozpočtu. Následující aktivitou v projektu

participace je setkání předkladatelů
projektů se zástupci města a městského
úřadu, a sice v úterý 10. října 2017
v odpoledních hodinách na Městském
úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici
439, v zasedací místnosti ve 3. patře.
Setkání bude rozděleno do dvou částí –
od 15.00 hodin pro oblasti Nové Dobrkovice, Latrán – Špičák, Nádražní Předměstí, Domoradice a Vyšný a od 17.00
hodin pro oblasti Nové Spolí, Horní
Brána, Plešivec, Slupenec. Parkování
na parkovišti před úřadem bude v tuto
dobu opět zdarma. Cílem zmíněného
setkání bude finalizace seznamu projektů a uzavření návrhů vhodných pro
hlasování.
Všechny vhodné projekty participativního rozpočtu, mezi kterými bude
moci veřejnost hlasovat, budou zveřejněny na webových stránkách www.
KrumlovSobe.cz v polovině října. Seznam bude také otištěn v listopadovém
čísle Novin města Český Krumlov.
Na uvedených webových stránkách
se již nyní mohou registrovat zájemci
v aplikaci City Barometr, pod odkazem

ROZPOČET – HLASOVÁNÍ. Funkcionalita na hlasování o jednotlivých
projektech bude spuštěna v rámci City
Barometru v listopadu, aby všichni žadatelé měli dostatečný prostor pro vlastní medializaci projektů a získání potřebných hlasů. O konkrétním způsobu
hlasování budeme informovat rovněž
v příštím vydání Novin.
Mezi doručenými projekty dominuje
doplnění mobiliáře do veřejného prostranství, úpravy dětských hřišť a herních
ploch a posílení bezpečnostních prvků
na komunikacích. „Město Český Krumlov přichází s nabídkou financování participativních projektů v tomto roce poprvé
a v rámci pilotního projektu samo hledá
nejlepší způsob realizace. Pro úředníky, vedení města, předkladatele i samotnou hlasující veřejnost jde o novinku a postupy, které se musíme vzájemně naučit zkoordinovat
a co nejlépe oboustranně pochopit. Věřím
však, že tuto iniciativu českokrumlovská veřejnost ocení a v příštím roce ji opět využije,“
uvedl místostarosta Josef Hermann.
Podněty, co by si lidé ve městě
přáli, nebo co jim chybí, předložila
českokrumlovská veřejnost prostřednictvím online formuláře a osmi sběrných boxů. Možnosti využilo bezmála
padesát občanů a podnikatelů z osmi
městských částí, kteří zaslali na šedesát
projektů.
Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

Účastníci mezinárodní koference se
zajímali, jak u nás funguje veřejná správa
redakce
K Na konci září pořádalo Ministerstvo vnitra ČR mezinárodní
konferenci k tématu zvyšování kvality
veřejné správy na místní a regionální
úrovni. Jako vzorový úřad, kam se účastníci konference jeli podívat, byl vybrán
Městský úřad v Českém Krumlově. Terénní prezentace pro zahraniční účastníky zahrnovala seznámení s chodem
veřejné správy v praxi, čili jakým způsobem se u nás vydávají občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy,
nebo jak na úřadě funguje pracoviště
Czech POINT. „Účastníci přijeli z různých evropských zemí, například z Ruska,
www.ckrumlov.cz/obcan
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Zahraniční hosté si vyzkoušeli, jakým způsobem se v České republice vyhotovují osobní doklady.
Foto: Petra Nestávalová

Velké Británie, pobaltských států nebo Rakouska. Některé země mají veřejnou správu dost podobnou té naší, jiné zas odlišnější, ale všechny se zajímají se o to, jak zvýšit

obyvatelům kvalitu a servis poskytovaných
služeb. A to je zájmem nás všech, ať už
jsme z jakéhokoliv státu," uvedl tajemník
Městského úřadu Radim Rouče.

aktuality

Chytrá radnice
redakce
Dodavatelská firma Behavio
připravila pro občany
Českého Krumlova další
způsob moderní komunikace
s radnicí a jejím vedením.

K V souvislosti
s přípravou projektu participativního rozpočtu vznikl nápad vytvořit
pro Český Krumlov aplikaci City
Barometr. Jednoduché výzkumy,
podávání podnětů, diskuze nebo
třeba participativní rozpočet.
Díky intuitivní aplikaci se bude
moci veřejnost vyjádřit ke stavu
věcí veřejných a vedení radnice se
na základě této skutečnosti může
zodpovědněji rozhodnout v dané
problematice.
Líbí se vám záměr a vítáte
možnost komunikovat s vedením
města moderním, interaktivním
způsobem? Podpořte projekt Českého Krumlova a dejte mu zelenou
v soutěži Chytrá radnice.
Na webu www.chytra-radnice.cz
v sekci HLASOVÁNÍ, odkaz
e-Úřad najdete pod ikonou Český
Krumlov zmíněný projekt City Barometr. Každý může hlasovat pouze jednou, anketa se uzavře 29. září.
„Webovou aplikaci bychom rádi
otevřeli pro českokrumlovskou veřejnost již při hlasování o projektech
participativního rozpočtu. Toto by se
mělo uskutečnit v první půlce listopadu. City Barometr lze dále využívat
pro jednoduché průzkumy veřejného
mínění na konkrétní projekty a záměry do budoucna. Jsme rádi, že jsme
navázali spolupráci právě se společností BEHAVIO a věříme, že mladý
management a kolektiv dodavatelské
firmy připraví pro město přesně takovou aplikaci, která vtáhne do veřejného dění i generaci Y,“ vysvětlil
místostarosta Českého Krumlova
Josef Hermann a doplnil: „odkaz
na základní formulář City Barometr je zveřejněn na webových
stránkách www.KrumlovSobe.cz
pod ikonou Rozpočet - Hlasování,
kde probíhá veškerá komunikace
v rámci participativního rozpočtu.“
Město Český Krumlov ocení podporu v soutěži CHYTRÁ
RADNICE a předem děkuje
za hlasy pro projekt City Barometr.
Do soutěže Chytrá radnice,
kterou vyhlásil Úřad vlády ČR je
přihlášeno celkem 64 projektů.
Projekty jsou rozděleny do pěti
soutěžních kategorií: e-úřad, životní prostředí, veřejná a individuální
doprava a energetika. Více o soutěži na www.chytra-radnice.cz.
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Sídla okrskových volebních komisí
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky jsou tato sídla okrskových volebních komisí
a zároveň vymezení jejich volebních okrsků
Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 5

Volební místnost: Český Červený kříž,

Volební místnost: Stavební bytové

sídliště Vyšný 48

družstvo, přízemí, U Trojice 120

pro voliče bydlící:
část obce Vyšný: Vyšný, ulice Nový
Dvůr, Pod Hájí, U Kasáren, Nad Tratí,
Vyšenská (č. p. 27, 123-130,154), U Jitky 101, Průmyslová 176, Tovární 171;
část obce Nádražní Předměstí: ulice
Polní, Dobrkovická, sídliště Vyšný, Nádražní (č. p. 3, 226, 230, 265, 273, 274,
276), Vyšenská 286.

pro voliče bydlící:
část obce Domoradice: č. p. 1, 2, 4,
6, 16, 54, 241, 301, ulice Domoradická, Budějovická, Hasičská, Lesní, Tovární, U Jitky, U Trojice, Za Jitonou,
Za Plevnem, Urbinská (č. p. 140-151,
195).

Volební okrsek č. 6
Volební okrsek č. 2

Volební místnost: Městská knihovna,
pobočka Mír, Urbinská 187

Volební místnost: Základní škola
Za Nádražím – učebna 1. stupně,
Za Nádražím 222

pro voliče bydlící:
část obce Nádražní Předměstí: ulice
Česká, Českobratrská, Na Spojce, Školní, třída Míru (č. p. 1, 2, 4-7, 9, 14, 17,
20, 21, 23, 26, 42, 45, 49, 54, 56, 81, 269,
280), V Úvoze, Vyšenská (č. p. 40, 74,
266), Za Nádražím (č. p. 8, 19, 91, 92,
199, 200), Železniční.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní škola
Za Nádražím – učebna 1. stupně,
Za Nádražím 222

pro voliče bydlící:
část obce Nádražní Předměstí: ulice
Za Nádražím (č. p. 37, 65, 76, 125-128,
201-225, 231, 241, 252).

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Ubytovna Rozvoj –
Senior-klub, Vyšehrad 182

pro voliče bydlící:
část obce Nádražní Předměstí: ulice
Vyšehradská, Vyšehrad, Zahradní, třída
Míru (č. p. 35, 38, 46, 47, 62, 75, 77, 9597, 135, 136), Na Svahu;
část obce Latrán: ulice Za Jitonou
(č. p. 174,175,250,251), Pod Kamenem,
Na Svahu č. p. 173

pro voliče bydlící:
část obce Domoradice: Jasmínová,
Šeříková, Lipová, Urbinská (č. p. 138,
139,152-155,179-187, 236-238).

(č. p. 102-127, 177), Masná, Šatlavská,
Horní, Kostelní;
část obce Horní Brána: ulice Parkán
1,150.

pro voliče bydlící:
část obce Plešivec: ulice 5. května, Pod
Kaštany, U Cihelny, U Jeslí, U Zelené
ratolesti 232, 245, Věncova.

Volební okrsek č. 13
Volební místnost č. 9
Volební místnost: Základní škola
Volební místnost: Základní škola,

Plešivec, přízemí – učebna, sídliště

učebna v 1. patře, Kaplická 151

Plešivec 249

pro voliče bydlící:
část obce Horní Brána: č. e. 1-6, 14,
č. p. 509, 604, ulice Horní 2, Kaplická,
Pinskrův Dvůr, Hřbitovní, Nad Nemocnicí, Na Skalce, Příční, Na Moráni,
Za Tiskárnou, Pod Skalkou, Havraní,
Nemocniční, Polská, Skalka, U Poráků.

pro voliče bydlící:
část obce Plešivec: ulice Konvalinková, Zvonková, Luční, sídliště Plešivec
(č. p. 249, 250, 254 – 256, 351-365,
391); Plešivec 1E, 2E, 3E, 4E

Volební okrsek č. 14
Volební místnost č. 10

Volební místnost: Základní škola
Plešivec, přízemí – učebna, sídliště

Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Základní škola
T. G. Masaryka, nadzemí – učebna,
T. G. Masaryka 213

pro voliče bydlící:
část obce Nové Dobrkovice; část
obce Latrán: č. p. 215, 254, 255, ulice Chvalšinská, Fialková, T. G. Masaryka, Špičák, Serpentina, třída Míru
(č. p. 136, 144, 146, 183, 187, 190, 198,
201, 204), U Luny 137,č e. 1, 5.

Volební místnost: SZŠ a SOU Tavírna

Plešivec 249

(hala), Tavírna 342

pro voliče bydlící:
část obce Plešivec: ulice sídliště Plešivec (č. p. 366-390, 392).

pro voliče bydlící:
část obce Horní Brána: ulice: Dolní
Náměstíčko, Pod Vyhlídkou, Stříbrná,
Slupenecká, Rožmberská, Po Vodě,
Za Tavírnou, Tavírna, U Vltavy, Papírenská, Na Kovárně, Pod Svatým duchem,
Přídolská, V Zátiší, Slepá, Pod Horou,
Krátká, Na Vyhlídce, Družstevní, Do Vrchu, Třešňová, U Sáňkařské dráhy.

Volební okrsek č. 11
Volební okrsek č. 8

Volební místnost: Základní škola
Linecká, nadzemí – učebna,

Volební místnost: budova radnice,

Linecká 43

obřadní síň – náměstí Svornosti 1

pro voliče bydlící:
část obce Plešivec: ulice Rybářská,
Linecká, Plešivecké náměstí, Horská,
Důlní, Bylinková, Plešivecká, Na Stráni, Dělnická, Slunečná, Skalní, Strmá,
Spojovací, Krásné Údolí, Nad Schody,
Za Soudem, U Zelené ratolesti 149,
č. p. 449.

pro voliče bydlící:
část obce Latrán: ulice Latrán, Zámecké schody, Nové město, Zámek,
K Zámecké zahradě, Zámecká zahrada,
Hradní, V Jámě, Věžní, Na Dlouhé zdi,
Na Fortně, Formanská, Klášterní, Klášterní dvůr, Kvítkův dvůr, Pivovarská,
U Prachárny; č. p. 149
část obce Vnitřní Město: ulice náměstí
Svornosti, Panská, Panenská, Radniční, Dlouhá, Soukenická, Široká, Kájovská, Hradební, Na Ostrově, Parkán

Volební okrsek č. 12

Volební okrsek č. 15
Volební místnost: Ubytovna Český
Krumlov, Nové Spolí, Tichá 121

pro voliče bydlící:
část obce Nové Spolí: Nové Spolí, ulice
Ke Školce, Potoční, Tichá, U Stromovky, U Vlaštovičníku;
část obce Slupenec: Slupenec, ulice
Potoční.

Volební místnost č. 16
Volební místnost: Základní škola,
učebna v 1. patře, Kaplická 151

pro voliče bydlící:
část obce Horní Brána: č. e. 8; ulice
Křížová, Nová, Nové domovy, Objížďková 555, Pod Hrází, Příkrá, Rooseveltova, Rybniční, Stinná, Středová,
Šumavská, U Nových domovů, Horní
599.

Volební místnost: SZŠ a SOU Tavírna
(jídelna), Tavírna 342

www.mvcr.cz
www.ckrumlov.cz/obcan
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V podzimní plískanici vás
zabaví program v klášterech
1. 10. 2017
DEN ARCHITEKTURY 2017
FILIP HERMANN: ČESKÝ
KRUMLOV REVITALIZOVANÝ
16.30 hod, Klášterní dvůr
(15.00 hod, Hradební ulice)
Komentovaná exkurze se studentem architektury Filipem Hermannem začne
v 15.00 hod v Hradební ulici a povede
kolem oceněné jižní fasády Horního hradu. Kláštery Český Krumlov, které získaly hned několik architektonických cen,
zpřístupní v rámci komentované exkurze své interiéry v 16.30 hod. Závěr bude
patřit kinu Luna a filmu o architektuře.
omezená kapacita, vstup zdarma
8. 10. 2017
CYKLUS BYLINKOVÝCH
WORKSHOPŮ A PŘEDNÁŠEK
RADMILA MALINOVSKÁ:
BYLINKOVÁ PŘEDNÁŠKA
„PODZIMNÍ OČISTA“
16.00–18.00 hod, Velký sál
Jak na podzimní splín a jak se připravit
na zimu? Co našemu tělu prospívá a co
může naopak škodit? V oblíbeného cyklu Radmila Malinovská nyní přiblíží, jak
své tělo nejlépe detoxikovat potravinami a bylinami.
kapacita 90 osob, vstup 80 Kč, možnost
rezervace v Návštěvnickém centru
14. 10. 2017
ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM
DVOŘE
10.00–18.00 hod,
Řemeslná ulička
u Klášterního dvora
Druhou říjnovou sobotu se můžete
v rámci klášterního programu těšit
na otevření mnoha řemeslných dílen!
platidlo Klášterní mince, směnný kurz:
1 mince = 10 Kč
VYPÁLENÉ KLÁŠTERY
10.00–18.00 hod,
Klášterní dvůr
Šest keramiků pod širým nebem! Venkovní pícky na pálení keramiky i hrnčířské kopací kruhy na Klášterním dvoře! Jedinečná událost připravená ve spolupráci
s naším hrnčířem Karlem Dvořákem, kde
budou veřejnosti představeny nejrůznější
techniky historického vypalování keramiky! Velkým lákadlem budou především
efektní ukázky staré japonské techniky
RAKU či malý keramický trh.
platidlo Klášterní mince, směnný kurz:
1 mince = 10 Kč
www.ckrumlov.cz/obcan
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KLÁŠTERY I KNIHOVNA I KONCERT

SCHOLA HISTORICA
VOJTA VRTEK:
ŽONGLÉRSKÝ WORKSHOP
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
15.00–17.00 hod, Velký sál
a Seminární místnosti
Chcete získat základní poznání potřebné k tomu stát se dobrým žonglérem?
Neváhejte a nenechte si ujít workshop
vedený jedním z nejznámějších českých
kejklířů Vojtou Vrtkem.
kapacita 30 osob, vstup 120/80 Kč,
doporučené věkové omezení dětí od 8
let, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

FILMOVÁ VÝSTAVA
ANDĚL PÁNĚ 2
Cyklus ﬁlmových výstav
ve spolupráci s Barrandov Studio a.s.
Kláštery Český Krumlov,
28. 10. 2017–31. 3. 2018

ŠVÝCARSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
LAUDATE CHOR, SMÍŠENÝ
PĚVECKÝ SBOR PERCHTA
A KRUMLOVSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
18.00 hod, Klášterní kostel
Božího Těla a Panny Marie
Českokrumlovský smíšený pěvecký
sbor Perchta a Krumlovský komorní
orchestr přináší do klášterního kostela
opět bohatý hudební program od středověkých chorálů až po oblíbené skladatele barokní, klasicistní a současné
hudby.
kapacita 200 osob, vstup 80/50 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru
20. 10. 2017
POCTA PETRU EBENOVI
VARHANNÍ KONCERT
KATEŘINY MÁLKOVÉ
19.00 hod, Klášterní kostel
Božího Těla a Panny Marie
24. října 2017 uplyne deset let od smrti
Petra Ebena, jednoho z nejvýznam-

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!

nějších českých skladatelů, varhaníků
a klavíristů 20. století. Kláštery Český
Krumlov připomínají toto významné
výročí varhanním koncertem uznávané české varhanice Kateřiny Málkové.
V programu zazní kromě skladeb Petra
Ebena i díla Johanna Sebastiana Bacha,
Arvo Pärta, Philipa Glasse či Jeana-Louise Florentze.
kapacita 200 osob, vstup 100/70 Kč,
možnost rezervace v Návštěvnickém
centru

Romana Linhartová

28. 10. 2017
ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM
DVOŘE
10.00–18.00 hod,
Řemeslná ulička
u Klášterního dvora
Poslední říjnovou sobotu se můžete
v rámci klášterního programu těšit
na otevření mnoha řemeslných dílen!
platidlo Klášterní mince, směnný kurz:
1 mince = 10 Kč

Drijverová, Martina: Den
za dnem s Janou a Danem

TRH ANDĚLA PÁNĚ 2
10.00–18.00 hod,
Klášterní dvůr
V rámci vernisáže barrandovské výstavy k filmu Anděl Páně 2 se můžete těšit
na drobný filmový trh na Klášterním
dvoře. Teplý štrůdl, jablečný svařák,
horké párky
a mnoho dalšího z pohádky na vás bude
čekat od 28. října každou řemeslnou
sobotu až do konce roku! Další důvod,
proč nezůstávat doma a užít si naplno
podzim v českokrumlovských klášterech!
platidlo Klášterní mince, směnný kurz:
1 mince = 10 Kč

Publikace je určena dětem předškolního věku k procvičení výslovnosti
problematických hlásek. V knize
jsou básničky, říkanky, krátké příběhy a drobná motivační cvičení.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
ANDĚL PÁNĚ 2
15.00 hod, Velký sál
Výstava bude přístupná v rámci Interaktivní expozice lidských dovedností, a tak
o zábavu skrze různé aktivity nouze nebude. Od konce října do konce března
se stane
Anděl Páně 2 hlavním tématem i většiny
doprovodných programů pro malé i velké návštěvníky. Užijte si nejenom období adventu s andělem Petronelem
a čertem Uriášem!
omezená kapacita, vstup zdarma,
možnost rezervace v Návštěvnickém
centru
Změna programu vyhrazena.

Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc říjen jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů naší
knihovny, tentokrát se zaměřením
na literaturu pro děti. 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.

Vlídné příběhy ze života malé školačky a jejího bratra. Psáno jednoduchými větami pro děti, které začínají
samy číst.
Dreller, Christian:
Proč jsou banány zahnuté?

V této pohádkové knížce najdou
dospělí odpovědi na zvídavé otázky
svých dětí a ještě se u ní společně
pobaví.
Pávková, Bohdana:
Zlomíš si jazýček?

www.knih-ck.cz
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PARTNERSKÁ MĚSTA I INZERCE

říjen 2017

Na návštěvě v partnerském
městě Slovenj Gradec
redakce
S Stalo se dlouholetou tradicí, že se čtyři partnerská města Český
Krumlov, Vöcklabruck, Hauzenberg
a Slovenj Gradec každoročně setkávají
a vyměňují si zkušenosti ohledně vedení veřejné správy, v kulturní a umělecké
sféře, ale také soutěží i v nejrůznějších
sportovních turnajích. Partnerská spolupráce měst, jinými slovy town-twinning,
je forma dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi samosprávami, která právě
spočívá v pravidelném setkávání zástupců měst a jejich občanů. Letos hostil setkání Slovenj Gradec, který slaví výročí
750 let od založení města.
Českokrumlovská výprava čítala
dvacítku účastníků z řad představitelů
města, zástupců městské policie, úředníků ve sportovních dresech, krumlovských hudebníků, studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky
České a umělce Artura Magrota, který
ve Slovenj Gradci pracoval celý týden
v místním muzeu se zdejšími studenty
na uměleckých projektech. Městští
strážníci navštívili policejní stanici,

vyměňovali si zkušenosti s kolegy
z partnerských měst a na závěr nechybělo ani poměření sil ve zdolávání
překážkové dráhy. Nutno říci, že naši
strážníci byli ve svém počínání velmi
úspěšní, získali totiž první místo.
Ve volejbalovém turnaji dosáhla
na bronzovou příčku další skupinka
účastníků složená ze sportovně nadšených zaměstnanců českokrumlovského
městského úřadu. Představitelé jednotlivých samospráv živě konferovali o znovuoživení městských center, ale také
o financování kulturních a společenských aktivit. A čtvrtou skupinu tvořili
českokrumlovští studenti, kteří se seznámili s týdenním uměleckým projektem
slovinských studentů, a sami vytvářeli
speciální technikou trička.
Čas strávený s německými, rakouskými a slovinskými kolegy byl pro všechny
krumlovské účastníky velmi přínosný,
otevřel nová poznání, zkušenosti a mezinárodní přátelství.
Další ročník setkání partnerských
měst bude taktéž výjimečný, hostitelem
totiž bude právě Český Krumlov.

www.ckrumlov.cz/obcan
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DĚTI I VZDĚLÁVÁNÍ I SOUTĚŽ

Dobrodružné prázdniny v Komunitním centru Rovnost
Dagmar Turnhöferová
KoCeRo o.p.s.

KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. připravilo již šestým rokem
pro děti, se kterými celoročně intenzivně pracuje, speciální prázdninový
program, který je také prostředkem
primární prevence společensky nežádoucích jevů. Děti se mohly zapojit
do prázdninové etapové soutěže výchovně vzdělávacího a zážitkového
charakteru Cesta z ostrova. Děti se
do soutěže aktivně zapojily, získávaly
nové poznatky, plnily zadané úkoly
a postupně sbíraly body. Absolvovaly soutěž v lesíku za KoCeRem, navštívily Dívčí Kámen, Království lesa
a aquapark na Lipně nad Vltavou, českokrumlovské kláštery a zážitkem byl
návštěva Sportovně relaxačního areálu
Hluboká nad Vltavou a ZOO Praha.
Součástí soutěže byl také pětidenní

Neobvyklé výpravy, zábavu a poznání zažily děti o prázdninách.

pobyt ve Volnočasovém přírodním
centru Pepíno, který byl zastřešen
tématem olympijských her. Začal
úvodním ceremoniálem, soutěžící
absolvovali deset sportovních disciplín (individuálně nebo v družstvech)
a hry byly zakončeny závěrečným ceremoniálem. Během pobytu děti dodržovaly denní program, kdy se střídaly
úkoly (například úklid) s programem

Foto: archiv KoCeRo

soutěže, vědomostními kvízy a volným
časem. Děti to vedlo k upevnění nebo
nastavení hygienických a stravovacích
návyků, orientaci v čase (dodržování
časového harmonogramu), určité pravidelnosti v běhu dne. Po celou dobu
soutěže byly hodnoceny také chování
a aktivita dětí. Na konci prázdnin byly
vyhlášeny výsledky soutěže a děti získaly zajímavé a motivující odměny.

Kromě soutěže jsme dětem obohatili prázdniny o další zajímavé výlety
a akce. V českokrumlovských klášterech
si vyzkoušely s Edou Hubatou práci
s kůží a vyrobily si kožené náramky,
absolvovaly exkurzi u hasičů, navštívily
Hopsárium a Centrum Panda v Českých Budějovicích. S řezbářem Janem
Štěbetákem vyřezaly zajímavé výrobky
z kůry. Navštívily Grafitový důl, Muzeum čokolády v Táboře a v Pohádkové rezervaci v Hořicích na Šumavě si zahrály
ve hře Rudé péro a totem smrti, což je
nesmírně bavilo.
Prázdninového programu se účastnily především romské děti ze sociálně
vyloučených lokalit, které mohou být
ohroženy společensky nežádoucími
jevy. Program těmto dětem umožnil
během prázdnin aktivně a smysluplně
trávit volný čas, rozšířil jejich vědomosti
a dovednosti, zprostředkoval jim větší
kontakt s majoritní společností.

Soutěž o Český Krumlov Card
redakce
S Čtenáři Novin města Český
Krumlov mohou soutěžit o čtyři karty
Český Krumlov Card. Karta poskytuje
volný vstup na výstavy a do expozic celkem pěti památek v centru města. Konkrétně do Hradního muzea a zámecké
věže, Regionálního muzea v Českém
Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel,
Egon Schiele Art Centra, vybraných expozic Klášterů Český Krumlov. Platnost
karty je 12 měsíců od prvního využití,

nejdéle však do konce roku 2018, více
na www.ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka: Jaká odrůda révy
vinné je vysazena v Klášterní zahradě
zvané Tramín v Českém Krumloě?
Správné odpovědi zasílejte na noviny@
mu.ckrumlov.cz do 20. října 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 a instituce. Děkujeme.

Jedinečný kurz pro děti od 1 do 3 let v Č. Krumlově
Během 10 lekcí si děti vyzkouší různé aktivity, které podpoří jejich zdravý
vývoj. Naučí se užitečné věci a poznají nové kamarády. Skupinky po 5 – 7
dětech, zkušené lektorky. Smysluplná zábava a vzdělávání pro nejmenší!

Zápis proběhne v říjnu 2017, rezervujte si ukázkovou lekci zdarma!
Tel. 723 707 613 www.letohratky.cz
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Foto: archiv Klášterů Český Krumlov, archiv Komunitního centra Rovnost, archiv
města Český Krumlov, Ivo Janoušek, Lenka Kolářová, Petra Nestávalová, Ladislav
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Napumpujte do žil adrenalin
s Krumlovským vodáckým maratonem
Tomáš Palouda

odehraje v samém centru města a lze při
něm předpokládat přímé ostré souboje
těch nejlepších závodníků.
Doprovodný kulturní a společenský
program pro účastníky, diváky a ostatní
návštěvníky bude probíhat u cíle závodu
v Pivovarské zahradě po celé sobotní
odpoledne.

Krumlovský vodácký maraton

M
Patnáctý ročník
účastnicky největší sportovní akce
ve městě a jedné
z účastnicky největších sportovních akcí jihočeského
regionu – Krumlovského vodáckého
maratonu – vypukne ve svém pravidelném termínu ve druhém říjnovém
víkendu, kdy se do Českého Krumlova
sjedou vyznavači kanoistiky z blízkého
i dalekého okolí. Pořadatelé odhadují
opět zhruba tisícovku účastníků z mnoha států a opět lze předpokládat účast
špičkových sportovců. Kromě soubojů

Foto: Ladislav Pouzar

o maratonské vavříny půjde při samotném závodě také o mnohá zajímavá
zápolení mezi výkonnostními či příležitostnými vodáky.

Stejně jako v loňském roce proběhne v pátečním podvečeru před hlavním
závodem divácky atraktivní prolog
ve sprintu. Tento vyřazovací závod se

Z :
Hlavní závod: sobota 14. října se
startem v 11.00 hod. ve Vyšším Brodě
a v Rožmberku nad Vltavou.
Sprint: pátek 13. října v 17.00–18.00 hod.
čtvrtfinále, semifinále, finále
Doprovodný program: Pivovarská
zahrada v sobotu 14. října
12.00-18.00 hod. Více informací na:
www.krumlovskymaraton.com

Sklidili jsme panenskou úrodu vinné révy
Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

S Historicky první sklizeň panenské úrody vinné révy z krumlovské
vinice v klášterní zahradě na Tramínu
se v pátek 22. září 2017 uskutečnila
v Českém Krumlově. O obnovení tradice pěstování vinné révy v Českém
Krumlově se před třemi lety postarali
zakladatelé Festivalu vína Český Krumlov, kteří právě v klášterní zahradě vysadili prvních 50 hlav hybridní odrůdy
Solaris.
Péče, kterou vinné révě v Českém
Krumlově věnují krumlovští vinaři,
vychází z principu biovinařství. „Snažíme se o maximálně šetrný přístup bez
použití radikálních chemických zásahů,“
sděluje Pavel Fučík ze Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, a pokračuje: „Věříme, že tato naše snaha se
projeví na kvalitě úrody a z ní vyplývajícího finálního produktu – českokrumlovského Solarisu“. Zároveň dodává, že
vynaložené úsilí rozhodně stálo za to:
„Byla radost sledovat, jak naše vinička
prospívá, jak rostou první hrozny. Letos
očekáváme, že sklidíme zhruba padesát
kilogramů Solarisu.“
Panenská sklizeň je v životě každého
vinohradu jedinečný neopakovatelný
svátek, který je vždy spojen s malou
slavností jak, co se týče sběru, tak vlastního uvedení vína. „Vína z panenské

sklizně patří v archivech vinařů k nejzajímavějším raritám a v řadě vinařství

se právě k panenské sklizni vytváří i tzv.
pamětní kniha, která rovněž patří k upev-

nění tradic,“ říká Miroslav Reitinger
z Českokrumlovského rozvojového
fondu, druhý z krumlovských vinařských nadšenců, kteří se o obnovenou
krumlovskou vinici starají.
Panenská úroda, která v těchto
dnech dozrála v krumlovské vinici na Tramínu, by v letošním roce
mohla naplnit až 50 lahví. Pro budoucí krumlovské víno jsou již
od loňského roku připraveny etikety.
Na jejich vzniku se podíleli studenti
Střední uměleckoprůmyslové školy
sv. Anežky České v Českém Krumlově:
„Chtěli jsme, aby budoucí víno z krumlovských viniček neslo svou vlastní etiketu,
jejíž návrh vznikne přímo v místě, kde
víno dozrávalo, proto jsme v loňském
roce oslovili krumlovskou Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České
a nabídli studentům možnost kreativně se
vyjádřit,“ vysvětluje Miroslav Reitinger.
Poslední měření moštoměrem na vinici na Tramínu slibuje vydařenou úrodu a ukazuje, že cukernatost se blíží až
úrovni pozdního sběru. Dlouhodobá
péče zakladatelů Festivalu vína Český
Krumlov o vinice v Krumlově se tak
určitě vyplatila. „Tímto si Vás dovolujeme pozvat na letošní již šestý ročník Festivalu vína Český Krumlov, který společně
zahájíme v pátek 20. října a který slibuje
opět nejednu vinařskou lahůdku,“ dodává na závěr Pavel Fučík. Více na webu
www.festivalvinack.cz.
www.ckrumlov.cz/obcan

