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slovo starosty

Krumlovský masopust

Nominujte
kandidáty
na Cenu města

Dalibor
Carda
První
polovina
února je každý
rok obdobím, které
si pečlivě hlídají
spolky, organizace, sdružení, ale
i jednotlivci, kteří svými aktivitami dělají „něco“ pro město a život
v něm. Právě v tento termín jsou
totiž otevřené dotační programy, ze
kterých plynou peníze na činnost
lidí v kultuře, sportu, zahraniční
spolupráci, sociální oblasti a volném
čase dětí a mládeže. To ono „něco“
však není jen tak „něčím“, je to nesmírně důležitá a záslužná činnost
místních lidí, kteří svou energii, nápady, zkušenosti, a především um
a chuť do práce věnují aktivitám,
které obohacují život ve městě, rozvíjí ho a přispívají k pozitivnímu
klimatu ve společnosti.
Město jednoznačně podporuje
inciativu obyvatel, kteří sami přicházejí s projekty na zvýšení a zkvalitnění nabídky akcí pro veřejnost.
Pro letošní rok je zvýšena alokace
peněz o tři čtvrtě milionu korun
na sport a kulturu, volnočasové aktivity i sociální služby, dohromady
je vyčleněno přes osm a půl milionu
korun na všechny programy. Žádosti hodnotí odborné a nezávislé komise rady města a konečné přidělení
financí schvalují zastupitelé.
Rád bych vyzval nejen stávající
uchazeče, ale i nové zájemce, kteří
mají nápad, ale dosud se třeba neodvážili, aby podali žádost o dotaci na
svůj záměr. Programy jsou otevřené
všem, kteří mají co nabídnout.
Chci také vyzdvihnout a upozornit na program podpory studentů
z nízkopříjmových rodin, který město nabízí druhým rokem. Vznik programu vychází z myšlenky pomoci
mladým lidem ze sociálně slabého
prostředí získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání. Díky
finanční podpoře mají studenti vyšší
motivaci ke studiu, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a stát se
tak samostatnými v dalším životě.
Podrobně se můžete s jednotlivými programy seznámit na stránkách
města www.ckrumlov.cz/dotace,
kde jsou k dispozici veškeré dokumenty.

redakce

Foto: Lubor Mrázek

Pestrobarevný průvod masek, pouliční kejklíři a muzikanti, dobré
jídlo a pití – tradiční masopustní veselí zažijí obyvatelé a návštěvníci
Českého Krumlova od soboty 10. do úterý 13. února 2018.

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

Veselí Krumlovský masopust odstartuje letos v sobotu 10. února v 10.00 hod. v Klášterech Český
Krumlov. Zde můžete po celý den nejen ochutnávat tradiční slané i sladké
masopustní pochutiny, poslouchat tradiční lidovou hudbu, ale dát i průchod
vlastní fantazii a tvořivosti. Letos se totiž tradičního průvodu maškar můžete
zúčastnit i vy a vaše děti! Buďte proto
na průvod dobře připraveni a přijďte
si vyrobit nejrůznější maškarní masky inspirované divadelním tématem.
K tradičnímu masopustnímu průvodu
samozřejmě patří hudba, ruchy a rytmika, těšit se tak můžete i na výrobu
nejrůznějších rytmických nástrojů.
Sobotní program pokračuje tradiční
masopustní veselicí v restauraci pivovaru Eggenberg. Můžete se těšit na zabijačkové hody s ochutnávkou zabijačkových specialit. Dobroty ze zabijačky
si budete moci na místě také zakoupit
a odnést si s sebou domů. Pro navození
té pravé masopustní atmosféry zahraje

od 17.00 hod. oblíbená českokrumlovská kapela Nakřáplý šišky.
Tradiční masopustní průvod masek
vyrazí do ulic v úterý 13. února v 16.00
hodin od Základní umělecké školy
v Kostelní ulici. Žáci českokrumlovské ZUŠ společně se studenty Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky
České, muzikanty a výtvarníky rozveselí a pobaví všechny příchozí zábavným programem. Účastníci v maskách se budou na mnoha zastaveních
v centru města představovat různorodým programem a koledováním.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ připravili
40 nových masek na téma „divadlo
bez opony“. Masky jsou inspirovány
komedií dell´arte, tradičním japonským divadlem nó a čínskou operou.
Studenti SUPŠ sv. Anežky České zase
připravili divadelní klobouky. K vidění
bude i mnoho masek z předchozích
ročníků.
V areálu SUPŠ sv. Anežky České
na klášterním nádvoří na Tramíně
účastníci průvodu odehrají představení Nálodního divadla. Více informací
na www.ckrumlov.info/masopust

Ocenění Do konce března můžete
zasílat nominace svých favoritů na Cenu
města za rok 2017. Náležitosti nominačního formuláře jsou zveřejněny
na stránkách 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.

Jednání
zastupitelstva

Jednání se koná ve čtvrtek 22. února 2018 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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DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

únor 2018

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2018
Miluše Paulusová

Údaje k dani z pozemků

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Českém Krumlově

Údaje k dani ze staveb
a jednotek

katastrální území (k. ú.)

kód k.ú.

prům. cena
zem. půdy
(Kč/m2)

zjednodušená
evidence
pozemků

Český Krumlov

622931

3,39

není

Koeficient pro budovy obytných
Kladné – Dobrkovice
623075
2,43
není
domů (H), ostatních budov tvořících
Přísečná – Domoradice
623083
5,47
není
příslušenství k budovám obytných domů
Slupenec
623059
2,58
není
(I), zdanitelných jednotek (R) a ostatních zdanitelných jednotek (Z) je stanoSpolí – Nové Spolí
623091
2,36
není
ven pro celé území města ve výši 2,5.
Vyšný
623016
2,35
není
Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným
obcí se na celém území obce násobí sazba
Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven městem pro celé území města
ve výši 2,5.
daně u:
 budov pro rodinnou rekreaci a budov
rodinných domů využívaných pro ro- dle pokynu GFŘ – D – 23, který je k disNení-li splátka daně nebo splatná daň
dinnou rekreaci (J) a u budov, které pozici na každém územním pracovišti, uhrazena nejpozději v den její splatplní doplňkovou funkci k těmto bu- případně na níže uvedené internetové nosti, vzniká poplatníkovi při splnění
dovám (K), s výjimkou garáže;
adrese.
zákonných podmínek povinnost uhra u garáží vystavěných odděleně od budit úrok z prodlení.
dov obytných domů (L) a u zdaniPřiznání k dani z nemovitých věcí lze
telných jednotek, jejichž převažující zpracovat s využitím daňového portálu
Bezhotovostní
část podlahové plochy je užívána jako na internetové adrese: http://www.
placení daně
garáž (V);
financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z ne- bankovní účet Finančního úřadu pro
 u zdanitelných staveb a zdanitelných movitých věcí – koeficienty“ jsou pro Jihočeský kraj – číslo:
jednotek, jejichž převažující část za- zpracování daňového přiznání dostupné 7755-77627231/0710
stavěné plochy nadzemní části zdani- údaje za celou Českou republiku.
telné stavby nebo podlahové plochy
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
zdanitelné jednotky je užívaná k
Pokud nebylo daňové přiznání podá- BIC kód: CNBACZPP
- podnikání v zemědělské prvový- no včas, případně nebylo podáno vůbec,
robě, lesním nebo vodním hospo- vzniká při splnění zákonných podmínek konstantní symbol: 1148 – platba předářství (M), (S)
poplatníkovi daně povinnost uhradit vodním příkazem
- podnikání v průmyslu, staveb- pokutu.
variabilní symbol: fyzická osoba – rodnictví, dopravě, energetice nebo
né číslo, právnická osoba – IČ
ostatní zemědělské výrobě (N), Úřední hodiny podatelen územních
(T)
pracovišť Finančního úřadu
Úhrada daně prostřednic- ostatním druhům podnikání (O), pro Jihočeský kraj
tvím SIPO
(U)
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod.
Služba umožňuje poplatníkům bez				
úterý, čtvrtek
8.00 – 15.30 hod. starostné placení daně z nemovitých
Místním koeficientem ve výši 2 stanove- pátek
8.00 – 14.00 hod. věcí prostřednictvím SIPO podle Podným městem se na celém území města:
mínek zveřejněných Finanční správou.
násobí daň poplatníka za jednotlivé
Placení daně
druhy pozemků, zdanitelných staveb
z nemovitých věcí
Pro zřízení služby poplatník vyplní
nebo zdanitelných jednotek, popřípaNepřesahuje-li celková roční daň „Oznámení o placení daně z nemovidě jejich souhrny, s výjimkou pozem- z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je tých věcí prostřednictvím SIPO“ a s doků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, pro všechny poplatníky daně splatná na- kladem o přidělení spojovacího čísla
ovocných sadů (A) a trvalých travních jednou do 31. května 2018. Ke stejné- SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhoporostů (B).
mu datu lze zaplatit daň najednou i při tovostní platby SIPO doručí územnívyšší částce.
mu pracovišti, na němž má veden spis
Podání daňového
k dani z nemovitých věcí. Spojovací
přiznání
Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, číslo SIPO lze případně získat na kteDaňové přiznání, případně dílčí da- je daň splatná ve dvou stejných splát- rékoliv poště. Pokud poplatník předá
ňové přiznání, je na zdaňovací období kách; u poplatníků daně provozujících podklady do 31. ledna 2018, bude daň
roku 2018 nutno podat příslušnému zemědělskou výrobu a chov ryb splat- hrazena prostřednictvím SIPO od roku
územnímu pracovišti, kde je umístěn ných nejpozději do 31. srpna a do 2018. Daň bude automaticky hrazena
spis poplatníka, nejpozději do 31. led- 30. listopadu 2018, u ostatních po- i v následujících zdaňovacích obdobích
na 2018. Noví poplatníci daně podají platníků daně splatných nejpozději do i v případě změny výše stanovené daně
daňové přiznání na územní pracoviště 31. května a do 30. listopadu 2018.
z nemovitých věcí.

Zaslání údajů pro placení
daně na e-mail
Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností
první splátky daně každý rok informaci
s údaji pro placení daně na jimi určenou
e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku,
údaji pro placení daně včetně QR kódu,
umožňujícího platbu prostřednictvím
internetového bankovnictví i mobilních
platebních aplikací. V případě, že poplatník opomene uhradit daň včas, zašle
správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.
Pro zřízení služby od roku 2018
poplatník doručí vyplněnou „Žádost
ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem“ do 15.
března 2018 na územní pracoviště,
na němž má uložen spis k dani z nemovitých věcí. Údaje pro placení daně
z nemovitých věcí budou poplatníkovi
automaticky zasílány e mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané
složenky pro placení daně a není určena
právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně
zasílá podrobnou informaci pro placení
daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím
SIPO, jimž je zasílán rozpis plateb SIPO.

Úhrada daně v hotovosti
UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti
je možné hradit pouze na Územním
pracovišti., v Českém Krumlově v pondělí a ve středu v pokladních hodinách
od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.

Kontakt

Finanční úřad
pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a
371 87 České Budějovice
Územní pracoviště
v Českém Krumlově
Vyšehrad 169,
381 01 Český Krumlov
Oddělení majetkových daní
tel.: 380 760 111
e-mail: podatelna2203@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: n2yn5pa
www.ckrumlov.cz/obcan
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Rozpočet a moc
Miroslav Máče
zastupitel za KSČM

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 byl
na jednání zastupitelstva
projednáván rozpočet města
na rok 2018. Rozpočet kromě
komunistů nikdo nerozporoval,
ostatní zastupitelé s ním byli
spokojeni nebo z opatrnosti mlčeli.

Rozpočet je schodkový ve výši 13 milionů Kč. Tento schodek bude kryt přijetím kontokorentního úvěru ve výši 20
milionů Kč. Z materiálů města cituji:
„Kontokorentní úvěr je zapojen na financování investičních akcí realizovaných
z dotací, kdy dotace bude následně sloužit
ke krytí úvěru.“ Co je na této formulaci
nepřesné. Předně je očekávána dotace v roce 2018 ve výši poloviční, takže
výše uvedené tvrzení není zcela správné. Druhá nejasnost spočívá v rozdílu

schodku 13 milionů a úvěru 20 milionů.
Ta je způsobena splátkami stávajících
úvěrů ve výši 6,8 milionu Kč. Navýšení
úvěru svědčí o tom, že úvěry splácíme
dalším úvěrem. Tato skutečnost by byla
přijatelná v době ekonomické krize, kdy
klesají příjmy města z daní, nikoli však
v době hospodářské konjunktury, kdy
se zvýšily daňové příjmy města převáděné z finančního úřadu o 19 milionů Kč.
Pravdou je, že dojde ke zvýšení osobních nákladů úřadu o 10 milionů Kč. To,
co je nežádoucí, je pokles výdajů na investice oproti roku 2017 o 5 milionů Kč.
Pak je nezodpovězenou otázkou, kam se
rozpustí navýšení příjmů města. Z logiky skladby rozpočtu lze jen konstatovat,
že navýšení příjmů půjde do spotřeby,
ale jaké?
Pro stručnost uvedu jen dva příklady
zbytečných výdajů. Prvním je navýšení
mediální prezentace soukromé Českokrumlovské televize ze 400 tisíc Kč

Ad: Rozpočet a moc

Josef Hermann
místostarosta města

Zastupitel Miroslav Máče se ve svém
příspěvku poměrně velmi kriticky vyjadřuje k letošnímu městskému rozpočtu, který zastupitelstvo města schválilo
na prosincovém zasedání. Opakuje
prakticky to samé, co přednesl při projednávání návrhu rozpočtu a na co jsem
mu na místě odpověděl. Učiním tak
znovu.
Miroslav Máče má pravdu, když poukazuje na to, že plánovaný kontokorentní úvěr ve výši 20 milionů korun bude
využit (v případě skutečné potřeby)
nejen na předfinancování dotovaných
investičních akcí (té jejich části, která
po dokončení a vyúčtování investice přijde na účet města od poskytovatele dotace), ale i na financování splátek starých
úvěrů ve výši 6,8 milionů Kč. V tomto
byla důvodová zpráva nepřesná, což ale
nemění nic na skutečnosti, že se jedná
o zcela běžné a rozpočtově „nezávadné“ finanční opatření, kterým dochází
pouze k překlenutí časového nesouladu
mezi rozpočtovými potřebami a zdroji
jejich krytí. Proto je pro toto opatření
použit tento typ úvěru (kontokorentní
nebo také překlenovací). A i kdyby se
nejednalo o překlenovací, ale o dlouhodobý úvěr, je zcela běžná praxe, že
obce a města, ale i firmy v témže roce
splácejí staré úvěry na minulé investice
www.ckrumlov.cz/obcan
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NÁZORY ZASTUPITELŮ I DOTAČNÍ PROGRAMY

a zároveň si půjčují úvěry na investice
nové. To nejpodstatnější na zdravém
hospodaření města a dluhovém financování je, aby se město úvěrováním příliš
nezadlužovalo, aby využívalo úvěrů pro
financování investic, a to investic smysluplných, a aby cena úvěru, tj. úrok nebyl příliš vysoký.
Po všechny tři roky tohoto volebního období si město nesjednalo žádný
nový bankovní úvěr, pouze splácelo staré úvěry. Na jeho počátku, tj. na konci
roku 2014, mělo sjednány víceleté úvěry ve výši 41 milionů korun, po třech
letech, na konci toho minulého, činil
zůstatek nesplacených úvěrů 15,7 milionu Kč. Tuto výši zadluženosti není
možné hodnotit jinak než jako velmi
nízkou, a proto také rada města předložila zastupitelstvu záměr sjednat si
v tomto roce nový dlouhodobý úvěr
(cca na 8 let) do maximální výše 40 milionů korun, a to na financování velmi
potřebných investičních akcí, jako jsou
dokončení opláštění zimního stadionu, rekonstrukce obvodového pláště
budovy městského úřadu a revitalizace
městského hřbitova. Prvé dvě jmenované akce přinesou mimo jiné i nemalé
energetické úspory, oprava hřbitova patří dlouhodobě k největším potřebám
města. Zřejmou výhodou dluhového
financování (čerpání úvěrů) v současnosti je velmi nízká úroveň úrokových
sazeb.

na 475 tisíc Kč. Toto navýšení by bylo
přijatelné, pokud by televize nebyla jen
hlásnou troubou starosty a místostarosty. Druhým žalostným případem je dotace Českokrumlovskému rozvojovému
fondu na podporu cestovního ruchu
zvýšená z 1,5 na 1,87 milionu Kč v době,
kdy zastupitelstvo rozhodlo, že cestovní
ruch přejde na destinační management
prostřednictvím Sdružení cestovního
ruchu.
Ve věci druhého výdaje jsem vznesl
pozměňovací návrh, o němž se nehlasovalo, neboť místostarosta spustil hlasování o rozpočtu jako celku, což měl činiti
přítomný starosta. Mylně jsem předpokládal, že hlasuji pro svůj pozměňovací
návrh, a tak jsem nevědomky schválil
rozpočet, se kterým nesouhlasím. Pochopil jsem, že jsem zastupitelem zcela
zbytečným, který navrhuje změny, které
jsou z principu potlačení opozice nežádoucí.

Nelze souhlasit ani s kritikou, že
o 19 milionů vyšší daňové příjmy půjdou „do spotřeby“, a ne na investice
do majetku. Ano, zhruba polovina
tohoto navýšení bude rozpuštěna
do mzdových nákladů, k čemuž je ale
také státem určena (zvýšení mzdových
tarifů, minimálních mezd). Ta druhá
polovina jde do investic a nic na tom
nemění ani fakt, že meziročně klesá
objem rozpočtovaných výdajů (investic) o pět milionů. Tato skutečnost je
ovlivněna vyšším objemem přijatých
investičních dotací v loňském roce.
Tím nejpodstatnějším ukazatelem, který charakterizuje úroveň hospodaření
města a míru investování, je tzv. přebytek běžného hospodaření. To jsou peníze, které městu „zbývají“ na investice,
přičemž tento přebytek meziročně roste. V rozpočtu 2016 činil 28 milionů,
v rozpočtu 2017 35 milionů a v letošním 46 milionů korun.
Město si v novodobé historii velmi
zakládá na zdravé a odpovědné finanční a rozpočtové politice. Že tomu tak je
a že i návrh rozpočtu na tento rok je sestaven zdravě a odpovědně, svědčí fakt,
že jeho schválení, včetně záměru sjednání nových úvěrů doporučil zastupitelům
bez jakýchkoliv výhrad i finanční výbor
zastupitelstva. A ten je složený z odborníků na finance zastupující koaliční
i opoziční strany včetně komunistické
strany.

Město otevírá
dotační programy
pro rok 2018
redakce
Dotace Město Český Krumlov podporuje každoročně ze svého rozpočtu
formou dotačních programů aktivity,
které obohacují a rozvíjejí život města,
jeho obyvatel i návštěvníků. Poskytované dotace vyjadřují priority 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 na podporu studentů z nízkopříjmových rodin. Příjem žádostí o dotace je
zahájen u většiny programů 1. února
a uzavřen 15. února 2018. Další termíny
uzávěrek příjmu žádostí, formuláře žádostí a bližší informace jsou k dispozici
nawebovýchstránkáchměstaČeskýKrumlov
www.ckrumlov.cz/dotace.

Pokud jde o, podle pana zastupitele,
„zbytečné výdaje“, pak oněch 470 tis. Kč
pro Českokrumlovskou televizi jsou výdaje na pravidelné vysílání o aktuálním
dění ve městě, které je jednou z forem
poměrně podrobného informování
obyvatel. Máme ověřeno porovnáním
s lokálními televizemi jiných měst, že
užitná hodnota tohoto typu informování občanů, tj. poměr poskytnuté služby
a její ceny, je velmi dobrá a zájem určité
části obyvatel o její sledování je nemalý.
Druhou „zbytečnou“ částkou je 1,87
milionu korun pro ČKRF, ze které fond
zajišťuje pro město propagaci města
v tuzemsku a zahraničí včetně propagace městských slavností. Činí tak mnoho
let, a to ve vysoké kvalitě a pro město bez
zisku, takže i velmi výhodně. Ve chvíli,
kdy roli destinačního managementu
převezme připravovaná nová destinační
společnost ve formě spolku, ve kterém
by měly být členy kromě města a fondu i některé okolní obce a podnikatelé
v cestovním ruchu, mělo by čerpání
těchto prostředků přejít na tento spolek.
Zatím se tak ovšem nestalo.
K nevoli pana zastupitele na závěr jeho
příspěvku mohu uvést jediné. Nechť si
každý, koho zajímá, jak to při hlasování
o rozpočtu bylo, pustí záznam, který je
k dispozici na webových stránkách města. Z něj může usoudit, zda jsem jako ten,
kdo řídil zasedání, pokrátil pana zastupitele na jeho právech, či nikoliv.
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Místní poplatek
za komunální
odpad
Radka Ondriášová
Odbor financí

Poplatek Na svém posledním
jednání v roce 2017 rozhodli zastupitelé města o zvýšení poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (zjednodušeně za komunální odpad).
Nově byla sazba stanovena
ve výši 600 Kč/poplatníka/rok,
což představuje zvýšení o 48 Kč/
rok, tedy pouhé 4 Kč/měsíc.
Jedná se vlastně o další fázi
změn v oblasti odpadového hospodářství města, kdy prvním krokem bylo zapojení původců odpadu podobnému komunálnímu
z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému města.
Nyní tedy přistoupili zastupitelé města po 6 letech ke zvýšení
poplatku za komunální odpad,
kdy naposledy byl tento poplatek
upraven v roce 2013 z původních
492 Kč/rok na, do loňského roku
platných, 552 Kč/rok.
Oproti tomu náklady na provoz
celého systému odpadového hospodářství každoročně narůstaly
a od roku 2013 do roku 2017 se
navýšily o téměř 700 tis. Kč, z původních 11 554,5 tis. Kč na 12 147
tis. Kč, a další nárůst je předpokládán i v roce 2018. To byl jeden
z hlavních důvodů pro změnu poplatku za komunální odpad.
Odbor financí upozorňuje občany s trvalým pobytem v České
Krumlově a další poplatníky, že
stejně jako v předchozím roce mají
povinnost uhradit místní poplatek
v termínu do 31. 5. Úhradu poplatků lze provést osobně na pokladně
městského úřadu, poštovní poukázkou i bankovním převodem.
Oproti mnoha jiným městům
budou i v letošním roce plátcům
rozesílány poštovní poukázky obsahující informace o výši plateb
a identifikační údaje k platbě.
S dotazy se občané mohou obracet na referenty odboru financí,
bližší informace jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách
města www.ckrumlov.cz.

POPLATKY I PORADNA I SOCIÁLNÍ VĚCI

Bezplatná insolvenční
poradna pro naše občany
Ingrid Pechová

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Poradna I v roce 2018 pokračuje
v Českém Krumlově ve svém působení
Bezplatná insolvenční poradna, která
vznikla na základě společného sociálně
právního projektu, jehož partnery jsou
vedle Jihočeského kraje a jeho Krajského úřadu i Krajský soud v Českých Budějovicích, Regionální středisko České
advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a pobočka Probační a mediační
služby pro Jihočeský soudní kraj.
Bezplatná insolvenční poradna začala
od května 2017 působit také na Městském úřadě v Českém Krumlově. Cílem
tohoto projektu je ochrana dlužníků
před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené
služby v této komplikované oblasti života společnosti.
Využít služby této insolvenční poradny může bezplatně každý občan z Českokrumlovska, který se dostal do tíživé
situace z důvodu dluhů. Může přijít bez

objednání nebo se případně objednat
na daný termín. Poradenství je poskytováno přímo v budově Městského
úřadu, v 1. patře – malá zasedací místnost, na adrese: Kaplická 439, Český
Krumlov.
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Ukončení
poradenské služby
České obchodní
inspekce

Termíny

1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 2. 8.,
6. 9., 4. 10., 1. 11., 6. 12. 2018 od 14. 00
do 16.00 hod.
Co s sebou

Listiny dokládající majetkové a sociální poměry
 majetek (mimo běžné vybavení domácnosti)
 dluhy
 příjmy za poslední tři roky
 osobní stav a vyživovací povinnost
 další rozhodnutí, rozsudky, smlouvy,
výzvy, písemnosti
Kontakt

Ingrid Pechová, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, tel.: 380 766 400,
e-mail: Ingrid.pechova@mu.ckrumlov.cz

redakce
Poradna Z důvodu malého zájmu
spotřebitelů ukončila Česká obchodní
inspekce poradenskou a informační
službu, kterou poskytovala pravidelně
první pátek v měsíci v budově Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ul.
439. Od 1. ledna 2018 se mohou spotřebitelé obrátit přímo na nejbližší pracoviště ČOI (Mánesova 1803/3a, České
Budějovice, tel.: +420 387 722 338).
Další informace včetně možnosti podat
dotaz prostřednictvím e-podatelny ČOI
naleznou zájemci na webu www.coi.cz.

Musí být agrese součástí našeho života?

Ingrid Pechová

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Porval se kvůli parkovacímu místu. Mistrová chrstla na učnici vroucí
vodu, neměla trpělivost s její liknavostí.
Sprostě řval na pokladní v supermarketu. Vztekle kopala do štěkajícího psa.
Opakovaně udeřil nadřízeného notebookem, nezvládl jeho výtky.
Připadají vám tyto věty jako přemrštěné titulky bulvárních článků? Přesto se
jedná o skutečné situace, které mohou
potkat každého z nás. Starosti se hromadí, problémy přerůstají přes hlavu a najedou je tu výbuch nahromaděného vzteku, který nemáte pod kontrolou. Co se
stane? Většinou to odnesou vaši nejbližší,
na kterých vám vlastně záleží nejvíce.
„V práci to bylo den ze dne náročnější.
Tlak byl obrovský. Byl jsem stále nazlobenější a těšil se domů, na naši pohodu. Pak
začala dvojčata chodit do školy a místo
klidu tu byl další stres a kolotoč povinností.
Nebylo kam se schovat a vztek narůstal.
Nevzpomenu si, kdy jsem na ni poprvé zakřičel. Za chvíli to bylo na denním pořádku. Padla první facka a po ní následovaly
další. O domácí pohodě už nemohla být

řeč. Začala se mě bát. Pak jsem ji jednou viděl s kamarádkami, jak je beze mne šťastná
a jak se bezstarostně směje. Vzpomněl jsem
si, že tohle kdysi uměla i se mnou. Vlastně
to nebylo tak dávno, i když mi to připadalo jako věčnost. Přál jsem si vrátit čas, být
znovu spolu v klidu a pohodě, bez toho
strachu, který ze mne doma mají,“ vzpomíná na nejhorší období svého života
Petr T., „cesta nebyla jednoduchá, ale můj
cíl byl jasný. Bez odborné pomoci bych to
ale nezvládl. V krizovém centru THEIA mi
pomohli, vysvětlili, jak pracovat na svých
emocích, jak zvládat každodenní situace
bez agrese. Nebylo to snadné a nebylo to ze
dne na den. Ale vyplatilo se to. Dnes se zase
smějeme spolu, vidím, jak je šťastná a vím,
že všechno to úsilí stálo za to.“
Možná máte ve svém okolí i vy někoho, jako je pan Petr T. nebo jeho žena.
Někoho, kdo nezvládá své emoce a chová se vůči svému okolí agresivně, nebo je
naopak obětí této agrese. Krizové centrum THEIA nabízí svou pomoc oběma
těmto skupinám. Účinná a okamžitá
pomoc oběti násilí je zcela bez debat
velmi důležitá. THEIA se snaží svou
činností přispět k eliminaci všech forem
násilí, právě proto pracuje ve svých pro-

gramech systematicky také s agresory.
Cílem je naučit je měnit vzorce chování,
naučit je ovládat vztek, a hlavně nenechat nikdy situaci dojít do takého extrému, kdy se agresor dopustí násilí.
Krizové centrum THEIA poskytuje
své služby v pěti ambulantních poradnách v Jihočeském kraji, jedna z nich
je v Českém Krumlově. Mezi témata,
kterým se THEIA věnuje, patří kromě
problematiky násilí mezi lidmi také odborné sociální poradenství a dluhová
problematika.
THEIA může poskytovat pomoc
svým klientům pouze díky podpoře
donátorů a prostředkům z grantových
programů. Práce s tématem agrese byla
v roce 2017 možná také díky podpoře
Ministerstva vnitra ČR. Více o THEIA
a programu práce s agresí najdete
na www.theia.cz.
Máte zájem
o sjednání konzultace?

Tel: 777 232 421 nebo 728 008 771
Email: pomoc@theia.cz
THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
(www.theia.cz)
www.ckrumlov.cz/obcan

2018 únor

Soutěž Tři klíče
k poznání měst
redakce
Soutěž Rozverná hra o krásných městech naší krásně země. Poznáte a znáte
okouzlující města a městečka České republiky?
„Tři klíče k poznání měst“ je soutěž,
kterou organizuje Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska a která
probíhá od začátku roku do 15. července 2018.
Principem soutěže je najít pomocí nápovědy, tzv. klíčových slov, město, které
je těmito klíčovými slovy charakteristické. Klíčová slova se postupně po časových intervalech odkrývají. Celkem jsou
nabídnuty tři nápovědy – klíčová slova.
Soutěžní klíčová slova se na stránkách soutěže www.historickasidla.
cz objeví na příslušný den vždy v 0:01
do 23:59 hodin. Do soutěže je nutná
registrace a výhercem se stane soutěžící,
který získá nejvíce bodů. Bodování je
založeno na času, který soutěžící potřeboval při označení názvu města. Podle
obdržených bodů bude sestaven i následný žebříček všech soutěžících.
Soutěž je hodnocena průběžně –
na webových stránkách je zveřejňováno průběžné hodnocení – pořadí dle
obdržených bodů. Vyhodnocení s odměnami probíhá 1x měsíčně a na závěr
celkové vyhodnocení.
Soutěž a detailnější informace naleznete na www.historickasidla.cz.
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SOUTĚŽ I ŽENA ČESKOKRUMLOVSKA I KNIHOVNA

Poznejte Ženu
Českokrumlovska

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Hana Šustrová, Jana Holcová a starosta Dalibor Cardova diskutovali o loňském vítězství,
ale i o druhém ročníku výzvy. 			
Foto: Petra Nestávalová

redakce
Ocenění Začátkem roku přivítal
starosta Dalibor Carda na radnici dvě
výjimečné dámy; vítězku historicky
prvního
ročníku
výzvy
Žena
Českokrumlovska Janu Holcovou, která
působí jako výtvarnice a pedagožka
na českokrumlovské Základní umělecké
škole a Hanu Šustrovou ze Sítě pro
rodinu, organizátorku výzvy. Společným
tématem byly jak plány tvorby Jany
Holcové, tak i právě otevřené nominace
do druhého ročníku výzvy pro
mimořádné ženy našeho regionu.
To, že jde o aktuální téma ve společnosti, značí zájem lidí o zaslání tipu
na svou favoritku. „Od začátku roku přišlo několik nominací z celého regionu,
což nás velmi těší, hledáme ženu, která

svojí činností a pílí vytváří neobyčejné
prostředí, věci, zážitky nebo pomoc veřejnosti, či konkrétnímu člověku,“ prozradila Hana Šustrová.
Za svoji tvořivou a inspirující práci
získala loni ocenění Žena Českokrumlovska Jana Holcová, jež slaví úspěch
jako výtvarnice a pod jejím vedením
vzkvétá mnoho šikovných dětí, které
vyhrávají talentové soutěže.
Nejnovější počin z nevyčerpatelné
studnice nápadů Jany Holcové si mohou
prohlédnout všichni, kteří se chystají
13. února na masopustní průvod městem. „Máme připraveno kolem padesáti
nových masek, které jsou inspirované starými východními divadly, komedií dell´arte, zámeckým maškarním sálem a všeobecně historickými etapami divadla,“ zve
na pestrou podívanou Jana Holcová.

Na měsíc únor jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů naší
knihovny, tentokrát se zaměřením
na audioknihy. 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.
Shelley, Mary W.:
Frankenstein

Světoznámý horor vypráví příběh
mladého vědce, který stvoří umělého člověka – ohavné monstrum
s nadlidskou silou. V hlavních rolích
M. Táborský a L. Hlavica.
Nepil, František:
Dobrou a ještě lepší cestu

Archivní nahrávka z roku 1989, v níž
autor vypráví o svých cestovatelských zážitcích. Kráčí též po stopách
naší historie a dokáže o ní zajímavě
vyprávět.
Aškenazy, Ludvík:
Dětské etudy

Drobné povídky, v nichž autor reflektuje odlišný pohled dětí a dospělých na svět. Četba Zdeňka Svěráka
je doplněna jeho vzpomínkou na samotného autora.
Cervantes, Miguel de:
Odkaz dona Quijota

Rozhlasová dramatizace přibližuje
ty nejlepší momenty příhod rytíře
smutné postavy v podání opravdových mistrů mikrofonu. Nahrávku
ocení zejména studenti.
McDougall, Christopher:
Zrozeni k běhu

Zapomenutý národ a tajemství nejlepších a nejšťastnějších běžců světa
– poutavý příběh o běžcích na stokilometrové trati. Čte Jaroslav Dušek.
Toulky českou minulostí
– J. A. Komenský

Speciální díl úspěšného seriálu Českého rozhlasu, který jeho autoři
věnovali zakladateli moderní pedagogiky a Učiteli národů Janu Amosi
Komenskému.
www.knih-ck.cz
www.ckrumlov.cz/obcan
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ŘEMESLA I CENTRUM KAMÍNEK I NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ I INZERCE
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Dny řemesel na Středisku praktického vyučování
Pavel Postl

zákazníkům. Bylo opravdu na co koukat,
a protože všem účastníkům vyhládlo,
přišlo vhod občerstvení, které připravili
žáci oboru kuchař-číšník: cukroví a jiné
drobné pečivo, flambované palačinky
či míchané drinky. Pro účastníky Dnů
řemesel byla připravena také vědomostní soutěž o historii řemesel a památek
v okolí Českého Krumlova. Šest úspěšných řešitelů dostane drobnou pozornost.

Středisko praktického vyučování
Pod Kamenem

Středisko praktického vyučování
Pod Kamenem pořádalo
v polovině prosince tradiční
Dny řemesel, na které se přišlo
podívat asi 150 žáků ze
14 základních škol regionu.

Dny řemesel Šikovní řemeslníci
jsou doslova na roztrhání a počet nově
vyučených nestačí na pokrytí poptávky
po kvalitních a spolehlivých odbornících. Mnoho žáků nebo mladých lidí
navíc neví, jakou činnost si pod kterým
řemeslem mají představit. Na Dnech
řemesel, které již 8. rokem pořádá českokrumlovská SOŠZ a SOU, měli možnost se seznámit se stavebními obory
truhlář, tesař, zedník, klempíř a insta-

Žáci základních škol si na vlastní kůži zkusili práci řemeslníků.

latér. Byly pro ně připraveny zajímavé
prezentace, vyzkoušeli si práci s nářadím a s různými materiály, vytvořili si

Foto: archiv školy

vlastní výrobek a zapojili se do dovednostních soutěží. K vidění byly i práce
žáků učiliště, které jsou určeny k prodeji

Partnery Dnů řemesel byly Oblastní
kancelář Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově a Úřad práce
Český Krumlov. Akce byla finančně
zaštítěna projektem Cesta k práci, který je realizován za podpory Evropské
unie z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost.

Štědrá nadílka v Kamínku
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje

přijme
nové policisty
zájemci se mohou hlásit
na Územním odboru KŘP
Jihočeského kraje
Český Krumlov
personální pracoviště:
telefon číslo: 974 232 400
ruzena.vlckova@pcr.cz
případně osobně na adrese:
Tovární 165, Český Krumlov

Nástupní plat:
21 840 Kč
Po úspěšném ukončení
základní odborné přípravy
(12 měsíců): 26 290 Kč
Po zkušební době může být
přiznán náborový příspěvek
ve výši 75 000 Kč.

Lenka Zahradníková
Centrum Kamínek

Akce I v roce 2017 připravily pracovnice Centra Kamínek pro maminky a jejich děti z azylového domu pro matky
s dětmi mikulášské a vánoční posezení.
Obě akce se konaly v prostorách azylového domu v klubovně.
Vánoční posezení proběhlo 20. prosince 2017 a Ježíšek byl opravdu
ke všem velmi štědrý. Bohatá nadílka
by se nemohla uskutečnit bez podpory dárců ze strany podnikatelů z Českokrumlovska, jednotlivců z Oblastní
hospodářské komory, Městského úřadu
ve Vodňanech, anonymního dárce a zřizovatele Centra Kamínek, města Český
Krumlov.
S touto pomocí jsme měli možnost
připravit pro naše maminky s dětmi
opravdu nádherné Vánoce. Děti dostaly od Ježíška mnoho krásných dárečků

a nezapomnělo se ani na maminky, které
dostaly dárky v podobě balíčků od Gran
Moravia a DM drogerie. Každá maminka také dostala balení lineckého cukroví
a nejmladší chlapeček obdržel poukaz
na kurz plavání.
Jako společný dárek dostaly maminky a děti zdarma výlet do ZOO Ohrada
v Hluboké nad Vltavou, který se bude
realizovat v roce 2018, a společnou večeři v hotelu Konvice v Českém Krumlově, ze které měly maminky velikou
radost. Pro všechny bylo připravené
bohaté občerstvení v podobě vánoční-

ho cukroví, ovoce, slaného, chlebíčků
a dětských šampusů.
Tímto velmi děkujeme Júsufovi Traore z Městského úřadu ve Vodňanech,
ředitelce Oblastní hospodářské komory Heleně Nekolové, Haně Spoladore
z Domu pro seniory Wágnerka, hotelu
Maxant, firmám BOXIT s.r.o., Schwan
Cosmetics CR, s.r.o., KOMAT a.s.,
Penzionu Gardena, paní Fošumové,
Markétě Oklešťkové, hotelu Konvice
Český Krumlov, Milanu Timkovi, Jednotě Kaplice, anonymnímu dárci, který
poskytl finanční částku ve výši 3.000 Kč
a samozřejmě zřizovateli, městu Český
Krumlov.
Velice si vážíme pomoci a podpory,
které se Centru Kamínek dostalo, neboť jejich zásluhou jsme mohli pro děti
připravit nezapomenutelné Vánoce,
a nelze slovy vyjádřit radost, kterou dárky přinesly. Všem dárcům ještě jednou
moc děkujeme.

Oznámení o zrychlení internetu
redakce

Investice V nedávné době došlo
k velkým investicím do výstavby sítí
a k úpravě telefonních ústředen, které
zajišťují pokrytí Českého Krumlova
O2 Internetem. Pro naprostou většinu občanů je nyní k dispozici velmi
spolehlivé vysokorychlostní připo-

jení k Internetu HD od společnosti
O2 Czech Republic a.s.

Při této příležitosti O2 nabídlo občanům
malou pozornost. Při sjednání Internetu
HD do 31. března 2018 získáte první
dva měsíce služby zdarma a modem jen
za 1 Kč.
Tuto výhodu lze získat jen na stránce
www.O2.cz/mojeobec vyplněním slevového kódu OBC72301 do políčka
identifikace.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Kam zmizely busty prezidentů?

Tisková chyba
v lednovém čísle

redakce

redakce

Busta Často se na českokrumlovskou
radnici obracejí obyvatelé i návštěvníci Českého Krumlova s dotazem,
proč byla odstraněna busta prezidenta
Edvarda Beneše z nádvoří hotelu Růže,
kde byla spolu s bustou prezidenta T. G.
Masaryka a pamětními deskami instalována.
Instalaci bust inicioval majitel hotelu Jan Horal, veterán II. světové války,
který následně odkázal busty prezidentů a pamětní desky společnosti
KOH-I-NOOR
HARDTMUTH.
Po jeho smrti byly busty prezidentů
přesunuty do Českých Budějovic a instalovány na nově zřízeném pietním
místě na zahradě vily KOH-I-NOOR
Hardtmuth.

Omluva Omlouváme se za tiskovou
chybu v minulém čísle Novin města Český Krumlov, kde byla v ceníku
městské autobusové dopravy nesprávně
uvedena informace, že senioři nad 70 let
mají dopravu zdarma. V ceníku je správně uvedeno zpoplatnění osob nad 65
let, cena i podmínky přepravy. Za tuto
nepříjemnou situaci a vzniklé komplikace se všem cestujícím velmi omlouváme.
Město Český Krumlov eviduje nedokonalosti stávajícího systému, proto se
v letošním roce pokusí městskou dopravu přeorganizovat tak, aby byla přehlednější, dostupnější a efektivnější.

Busta prezidenta Edvarda Beneše na nádvoří hotelu Růže.

Pamětní deska, která byla původně pod bustou T. G. Masaryka, byla
společností KOH-I-NOOR HARDTMUTH věnována městu Český Krumlov a osazena na veřejně přístupné místo
na budovu radnice v Českém Krumlově.

Foto: archiv města

Pamětní deska pod bustou E. Beneše se
nachází nadále v majetku společnosti
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a osazena nebyla. Město Český Krumlov plně
respektuje vůli současného majitele tuto
desku neosazovat.

Osvědčení
absolventům
Akademie 3. věku

Ocenění
za dlouholetou
odbornou činnost

redakce

Osvědčení Závěr roku nepatří jen
rozdávání dárků, ale tradičně i rozdávání osvědčení absolventům Akademie
3. věku, kterou pořádají krumlovské
Domy s pečovatelskou službou. V loňském roce se účastníci kurzů dozvěděli něco o kreslení pravou hemisférou,
zámku Kratochvíli, historické módě
nebo typologii osobnosti. Celoroční
kurz „Historie“ i nový podzimní kurz
„Barevný podzim života“ absolvovalo
celkem sto uchazečů.

redakce

Pamětní list

Uznání Významného uznání se dostalo ředitelce českokrumlovských Domů
s pečovatelskou službou Ivaně Ambrusové. Od místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu
ČR Emilie Třískové obdržela pamětní
list za dlouholetou odbornou práci, podporu a přínos v oblasti sociálních služeb.
Město Český Krumlov gratuluje paní
ředitelce a přeje mnoho úspěchů v této
záslužné činnosti.

Volná pozice na úřadu

V současné době hledá Městský úřad
Český Krumlov kolegyni/kolegu
na obsazení pozice referenta občanských průkazů a cestovních dokladů. Přihlásit se mohou uchazeči do
15. února 2018. Náplň práce a náležitosti přihlášky jsou k dispozici
na www.ckrumlov.cz.

Foto: Petra Nestávalová
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Živý betlém je v Krumlově tradicí

Obliba živého betlému každým rokem narůstá. Účinkujících v biblickém příběhu přibývá, andělů bylo dokonce pětasedmdesát.

Vladimíra Konvalinková
organizátorka živého betlému

Tradice Jako každý rok 23. prosince
v předvečer Štědrého dne se sešli občané našeho města, aby sehráli biblický
příběh o narození Ježíše Krista. Radost

si předávají muzikanti, zpěváci, tanečníci, pastýři, Svatá rodina, Tři králové
přijíždějící na koních s diváky převážně z našeho města, ale i z blízkého či
vzdálenějšího okolí. Diváků i účinkujících každoročně přibývá. Jen andělů
bylo pětasedmdesát.

Tato tradice založená v roce 1990
už patří neodmyslitelně k Vánocům
a všichni se na ni těší. Tímto bych
ráda poděkovala všem, kteří se na této
akci podíleli. Za finanční podporu děkuji městu Český Krumlov a dalším
sponzorům: firmě HODBOĎ s.r.o.,

Psí Vánoce nadělily hračky i domov
redakce

Setkání Neuvěřitelnou nadílku přinesly útulkovým chlupáčům tradiční
Psí Vánoce. Příznivci němých tváří
v pátek 15. prosince 2017 opět projevili velkorysou štědrost, když přišli
podpořit činnost českokrumlovského
psího útulku. Vybralo se neuvěřitelných 26 000 Kč a skládek s krmivem se
naplnil až po strop, návštěvníci přinesli
1 580 kg granulí a konzerv. Nezapomněli ani na pelíšky, deky, hračky a další potřeby. Dvěma koťatům nadělily Vánoce
dokonce to nejcennější, dostala milující
domov, když si je rovnou z akce odnášeli
noví majitelé.
Zvláštní poděkování patří především
těm, kteří k odpovědnosti a soucitu
s druhými učí nejmladší generaci. Výbornou práci v tomto směru odvádí
učitelský sbor Základní školy T. G.
Masaryka, který mimo jiné každoročně
pořádá pro útulek finanční sbírku, děti
do útulku přinesly 6 000 Kč! Pravidel-

Foto: Lubor Mrázek

Pivovaru Eggenberg, Divadelnímu
klubu Ántré a občanům města. Dále
děkuji pořadatelům Městskému
divadlu Český Krumlov, Státnímu
hradu a zámku Český Krumlov a děkuji za spolupráci i Klášterům Český
Krumlov.

Krumlováci
třídí a kompostují
odpad
Odpovědný přístup ze strany občanů byl
opět korunován úspěchem, za rok 2017
Český Krumlov získal druhé místo soutěže
v třídění odpadů. Děkujeme, že třídíte!

Žáci ZŠ T. G. Masaryka pořádají každý rok pro útulek sbírku. Letos vybrali krásných
6 000 korun.			
Foto: Vlasta Horáková

ným podporovatelem je rovněž Komunitního centrum Rovnost (KOCERO),
o Vánocích od nich útulek získal téměř
3 500 Kč!
Děkujeme také supermarketu Kaufland, který na Psí Vánoce dodal občerstvení pro návštěvníky. Za tradiční
hudební pohlazení vděčíme Lakomé

Barce, oblíbené krumlovské kapele
a uznání patří i kynologům Policie ČR
za ukázku profesionálního výcviku.
Vážíme si podpory všech návštěvníků a těšíme se na viděnou, ať už na příštích Psích Vánocích, nebo dříve. Otevřeno je denně včetně sobot, nedělí i svátků
od 8.00 do 16.30 hodin.

Zimní údržba komunikací
redakce

Údržba Komunikace se rozdělují pro
účely zimní údržby podle stupně důležitosti, při jejich určení se přihlíží zejména k intenzitě dopravy, vedení tras
veřejné hromadné dopravy, doprav-

nímu významu komunikace, 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. Celé
znění Operačního plánu zimní údržby
je k dispozici na webových stránkách
www.ckrumlov.cz.
www.ckrumlov.cz/obcan

