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Vstupem do  no-
vého roku jsme 
zároveň vykročili 

do  druhé čtvrtiny volebního ob-
dobí. V  té prvé se nám podařilo 
splnit část závazků z  našeho 
programového prohlášení. Zamě-
řím-li se pouze na  investiční pro-
jekty, tak mezi ty nejvýznamnější 
patřila realizace první etapy nové 
městské cyklostezky Chvalšinská 
– Špičák, dále kompletní výměna 
oken a obnova fasády na ZŠ T. G. 
Masaryka a na budově městského 
úřadu v  Kaplické ulici, dokonče-
ní rekonstrukce inženýrských sítí 
a  povrchu komunikace v  Horské 
ulici a  na  Plešiveckém náměstí 
a  druhá etapa rekonstrukce par-
kovacích ploch v dolní části sídli-
ště Plešivec. 

Velmi zdařilým počinem bylo 
rovněž vybudování a  zprovoz-
nění výstupního a  nástupního 
terminálu zájezdových autobusů 
v  režii Českokrumlovského roz-
vojového fondu. Z  plánovaných 
významnějších investic minulého 
roku se nám v  důsledku průtahů 
ve  stavebním řízení nepovedlo 
zrekonstruovat centrální ná-
městíčko na sídlišti Za Nádražím. 
Aktuálně nám již nic nebrání, aby 
investice zdárně proběhla v  roce 
letošním a obyvatelé sídliště se ko-
nečně dočkali nového a důstojné-
ho veřejného prostoru. Obdobně 
i  rekonstrukce areálu městského 
hřbitova, která se projektově při-
pravuje, by měla být zahájena 
s ročním zpožděním až letos. Pře-
hled všech větších investičních akcí 
je možné si prohlédnout na webu 
www.ckrumlov.cz/obcan.

O  tom, co nás čeká v  tomto 
roce, nejlépe vypovídá schválený 
kapitálový rozpočet. Ten počítá se 
souhrnnou částkou sedmdesát mi-
lionů korun. Díky získaným do-
tačním prostředkům z  Evropské 
unie dokončíme výstavbu městské  
cyklostezky (Chvalšinská – Čes-
kobratrská – vlakové nádraží) 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 30. led-
na 2020 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Projekt Teplá židle
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Rozpočet města pro rok 2020

Radka Ondriášová
Odbor financí

Rozpočet je totiž nejdůležitějším 
dokumentem, prostřednictvím kte-
rého je zabezpečována správa města 
a  jeho hospodaření v  daném roce, 
práce na  návrhu rozpočtu pro rok 
2020 byly zahájeny už na  konci let-
ních prázdnin.

Tempo hospodářského růstu zpo-
maluje a z tohoto důvodu je sice plá-
nován růst daňových příjmů města, 
ovšem ne v takové výši, jak jsme byli 
zvyklí z předchozích let. Naštěstí však 
město může počítat s nárůstem neda-
ňových příjmů, konkrétně z  nájem-
ného z  tzv. bus stopu. Pro rok 2020 
jsou plánovány příjmy z  nájmu par-
kovišť ve výši 24 844 tis. Kč. Celkové 

běžné příjmy jsou plánovány ve  výši 
376  341,8 tis. Kč, příjem investiční 
dotace je plánován ve výši 11 285 tis. 
Kč. Celkem tedy předpokládá město 
příjmy ve výši 387 626,8 tis. Kč. 

Převážná část příjmů, v  objemu 
329  661 tis. Kč, bude použita na  za-
jištění běžného chodu města, pro-
středky ve  výši 70  273,5 tis. Kč jsou 
určeny na  investiční výdaje. Celkové 
výdaje jsou tak rozpočtovány ve  výši 
399 934,5 tis. Kč.

V roce 2020 musí město počítat se 
splátkou úvěrů ve  výši 7  452 tis. Kč. 
Z důvodu krátkodobého časového ne-
souladu mezi výdaji a  příjmy na  pro-
jekty spolufinancované dotací dojde 
k  zapojení kontokorentního úvěru 
ve výši 19 759,7 tis. Kč.

Pokračování na str. 3

Jako každoročně, i koncem roku 2019 zastupitelstvo města na svém 
posledním prosincovém jednání projednávalo návrh rozpočtu pro 
rok 2020.

Žena Českokrumlovska
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PF 2020
Klid a pohodu do každého brlohu

přeje

město
Český Krumlov

Pokračování na str. 2
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aktuality

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek 

Projekt Město koncem loňského 
roku pořídilo a  instalovalo elektro-
nické informační tabule na  autobu-
sové zastávky Špičák, Železniční sta-
nice, Plešivec sídliště a  Sídliště Mír. 
Elektronické označníky umožňují 
zobrazovat formou textu případně 
grafiky nejen informace o jízdních řá-
dech, ale i online informace o časech 
odjezdů či zpoždění jednotlivých 
spojů. 

Projekt Smart autobusové zastáv-
ky v  Českém Krumlově je podpořen 
z  rozpočtu Jihočeského kraje. Celko-
vé náklady na  realizaci projektu jsou 
ve výši kolem jednoho milionu korun, 
z toho dotace činí čtyři sta tisíc. 

Více informací o projektu nalezne-
te na  internetových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/projekty.

 

Radka Ondriášová
Odbor financí

Rada města projednala materiál 
týkající se stanovení vodného a  stoč-
ného pro rok 2020, kdy společnost 
ČEVAK a.s. předložila městu kalku-
laci, která předpokládala zachování 

výše nájemného za vodohospodářský 
majetek, které činí 13 406 201 Kč bez 
DPH, a  současně mírně upravovala 
jednotlivé složky vodného a stočného. 

Rada města svým usnesením před-
ložený návrh schválila a  stanovila tak 
cenu vodného a stočného (bez DPH) 
pro rok 2020 takto:

Pevná složka vodného a stočného dle jednotlivých kategorií vodoměrů

Kategorie 
vodoměrů Kč/vodoměr/rok

celkem vodné stočné

Kategorie A 829,00 479,00 350,00

Kategorie B 6 400,00 4 442,00 1 958,00

Kategorie C 13 787,00 10 094,00 3 693,00

Kategorie D 25 473,00 19 363,00 6 110,00

Kategorie E 114 270,00 93 613,00 20 657,00

Pevná složka stočného z jiných zdrojů Kč/m3 1,54

kategorie vody Voda pitná Voda odpadní

rok 2019 2020 2019 2020

Pevná složka 9,84 9,54 4,37 4,36

Pohyblivá složka 31,76 32,92 34,10 33,76

Meziroční změna ceny v Kč 1,16 -0,34

Meziroční změna ceny v % 3,65 % -1 %

Vodné a stočné pro rok 2020

Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Parkování Postupem času je 
parkování v  tzv. zónách placeného 
stání přizpůsobováno aktuálním po-
třebám města a  jeho obyvatel. Do-
chází k  rozšiřování zón do  nových 
oblastí, různému dennímu nastavení 
dopravního režimu v  jednotlivých 
zónách a  dalším úpravám, které by 
měly přispívat k  zajištění bezpečné 
a  přehledné dopravy v  klidu v  jed-
notlivých oblastech. V  této souvis-
losti byla poslední úpravou nařízení 
města o placeném stání na místních 
komunikacích (tady prosím odkaz) 
rozšířena stávající oblast O3 - Ple-
šivec do  dolní části sídliště Plešivec 
vymezené ulicemi 5. května, U Jeslí 

a  Věncova. Kromě zřízení zón pro 
rezidenty, abonenty a  zaměstnance, 
zde bude umístěn i  samoobsluž-
ný parkovací automat, který bude 
obsluhovat nově vybudované par-
koviště za  samoobsluhou. S  ohle-
dem na  problematickou lokalitu co 
do  velkého množství bydlících a  ji-
ných potenciálních žadatelů o vydá-
ní parkovací karty a mnohem menší-
ho počtu parkovacích míst na druhé 
straně, budou ve fázi zavádění tohoto 
režimu, po dobu prvních dvou měsí-
ců od spuštění, vydávány pouze rezi-
dentní karty (R), a sice pouze jedna 
karta každému žadateli či do domác-
nosti za cenu uvedenou ve stávajícím 
ceníku, tedy 365 Kč/rok. Abonentní 
karty (A) v  této dvouměsíční době 
nebudou vydávány vůbec a  zájem 

o  ně bude zprvu pouze sledován. 
Co se týče zaměstnaneckých karet 
Z, bude prozatím vydávána pouze 
jedna karta na  každého zaměstna-
vatele v této oblasti a další požadav-
ky, stejně jako u  zbylých rezidentů 
a  abonentů, budou zatím pouze 
evidovány. S  ohledem na  přípravu 
dopravního značení, administrativní 
proces s  tím spojený a proces insta-
lace parkovacího automatu před-
pokládáme, že by nastavený systém 
mohl začít fungovat ve  druhé po-
lovině ledna. Současně, ve  spolu-
práci s  vlastníkem parkoviště před 
samoobsluhou, bude v době, kdy je 
prodejna zavřena, umožněno tato 
parkovací místa využít k  parkování 
držitelům rezidentních karet.

Rozšíření zón placeného stání na Plešivci

Nové infotabule 
na zastávkách

za téměř 16 milionů korun, zmo-
dernizujeme učebny fyziky a  che-
mie spolu se zajištěním bezbariéro-
vého přístupu v ZŠ Za Nádražím, 
což vyjde na  10 milionů korun, 
zahájíme realizaci projektu pod 
názvem Rozvoj služeb eGover-
nmentu o  celkových nákladech 
přesahujících 13 milionů korun, 
jehož cílem je využití moderních 
elektronických nástrojů, díky kte-
rým bude veřejná správa k  ob-
čanům přátelštější, dostupnější, 
efektivnější, rychlejší a  levnější. 
Na uvedené investice se městu po-
dařilo získat dotace v celkové výši 
více než 30 milionů korun. 

V  letošním roce rovněž zahájí-
me každoroční modernizaci sítě 
veřejného osvětlení za  5 milionů 
korun. Na obnovu vodovodů a ka-
nalizací počítá kapitálový rozpo-
čet s částkou 14 milionů korun.

Vedle rozpočtovaných investič-
ních akcí bychom rádi do  konce 
roku instalovali digitálně řízený 
systém vjezdu do  pěší zóny, který 
se projektově připravuje. Význam-
nou očekávanou událostí letošního 
roku bude představení a  zahájení 
veřejného projednávání návrhu 
nového územního plánu, klíčové-
ho rozvojového dokumentu měs-
ta. Po  mnoha letech se pustíme 
společně s  externími konzultanty 
do  předprojektové a  projektové 
přípravy výstavby v  areálu býva-
lých kasáren ve Vyšném.

Věřím, že v letošním roce se nám 
společně podaří posunout rozvoj 
města a  vzhled jeho tváře zase 
o kousek dál. Přeji nám všem, aby 
rok 2020 byl pro nás pro všechny 
dobrým rokem.

Pokračování ze str.: 1

redakce

Setkání Město Český Krum-
lov zve občany Nového Spolí 
na  další setkání, které se bude 
týkat prezentace upravené územ-
ní studie veřejného prostranství 
městské louky v Novém Spolí.

Setkání se uskuteční v pondělí  
27. ledna 2020 od  16.00 hodin 
v  restauraci Kavalírka, Tichá 56, 
Český Krumlov.

Setkání se zúčastní zpracova-
tel studie architekt Jiří Bíza, ve-
dení města a zástupci městského 
úřadu.

Setkání 
s obyvateli 
Nového Spolí

Zóny placeného stání se na území města Český Krumlov objevily už 
v roce 2003 a od té doby pomáhají organizovat parkování na úze-
mí širšího centra města. Především zde je totiž zapotřebí regulovat 
parkování tak, aby obyvatelé a popř. i jiní oprávnění uživatelé par-
kovacích míst měli pokud možno s vysokou pravděpodobností něja-
ké místo k zaparkování zajištěno. 

Podrobnější informace najdete v Interaktiv-
ní mapě oblastí a zón placeného stání
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Pokračování ze str. 1

Rozpočet Největší část příjmů 
města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy 
část daní vybraných státem, a ostatní 
místní poplatky, které jsou pro rok 
2020 plánovány v  objemu 253  501 
tis. Kč, další důležitou částí příjmů 
města jsou nedaňové příjmy, tedy pří-
jmy z vlastní činnosti města, jako jsou 
zejména pronájmy majetku. Ty jsou 
pro rok 2020 předpokládány ve  výši 
79  731,4 tis. Kč. Třetí významnou 
skupinou příjmů jsou přijaté dotace, 
zejména dotace na  výkon přenesené 
působnosti ve  výši 32  386,7 tis. Kč, 
dotace od  Jihočeského kraje ve  výši 
2  300 tis. Kč jako přímá podpora 
města Český Krumlov na  regionální 
rozvoj obce v  souvislosti s  registrací 
v  seznamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO, investiční dotace 
na velké investice jsou počítány v část-
ce 11 285 tis. Kč.

Celkové výdaje v  jednotlivých ob-
lastech jsou navrženy takto: městský 
úřad 93  058,5 tis. Kč, městská poli-
cie 17 556 tis. Kč, školství (MŠ, ZŠ) 
24 912 tis. Kč, sociální oblast 24 999,4 
tis. Kč, sport 22 014,7 tis. Kč, kultura 
39 364 tis. Kč, veřejná správa 80 893,4 
tis. Kč (opravy, údržba a  úklid ko-
munikací, životní prostředí, veřejné 
osvětlení apod.).

Při přípravě návrhu rozpočtu se vy-
cházelo ze schváleného rozpočtového 
výhledu na roky 2020–2024, ze schvá-
leného rozpočtu města na  rok 2019 
a jeho plnění, z dílčích návrhů rozpoč-
tu na  rok 2020 jednotlivých odborů 
městského úřadu a z dalších podnětů 
a požadavků obyvatel města.

Stejně jako v  minulých letech byly 
do  rozpočtu města zahrnuty rezervní 
položky na  program podpory v  jed-
notlivých oblastech, tedy sportu  
(5 360 tis. Kč), kultury (1 200 tis. 
Kč), sociálních služeb (150 tis. Kč), 
komunitního plánování (1 288 tis. 
Kč), volnočasových aktivit mládeže  

(181 tis. Kč), zahraniční spolupráce 
(70 tis. Kč) a nově environmentálního 
vzdělávání (200 tis. Kč), prostřednic-
tvím kterého jsou podporovány aktivi-
ty spolků i občanů.

Investice, které vždy občany nej-
více zajímají, jsou pro rok 2020 na-
plánovány v objemu 70 273,5 tis. Kč. 
Největší část investičních finančních 
prostředků je připravena na  realizaci 
projektů podle plánu obnovy vodovo-
dů a kanalizací. V návrhu kapitálového 
rozpočtu je rovněž počítáno s realiza-
cí výtahu v  bytovém domě Vyšehrad 
182, s rozvojem služeb eGovernmenu, 
výměnou osvětlení ve městě, 2. etapou 
stavby cyklostezky na  Chvalšinské 
a  řešením bezbariérovosti a  zřízením 
odborných učeben v ZŠ Za Nádražím.

Zůstatek nesplacených úvěrů činí 
k  1. 1. 2020 celkem 44  202 tis. Kč 
a  ukazatel dluhové služby v  r. 2020 
bude dosahovat hodnoty 2,26 %. 

Rozpočet je zveřejněn na  webo-
vých stránkách www.ckrumlov.cz/
rozpocet.

Radka Ondriášová 
Odbor financí

Podpora Na  prosincovém jed-
nání zastupitelstva se projednávalo 
nový Program podpory města Český 
Krumlov pro rok 2020 a  následující 
roky, který definuje sedm priorit, které 
bude město ze svého rozpočtu finanč-
ně podporovat. Cílem programů je 
podpořit aktivity zejména místních 
subjektů, především těch, které jsou 
zaměřeny na  činnost dětí a  mládeže, 
a to v oblasti kultury, sociálních a sou-
visejících služeb, sportu, studentů 
z  nízkopříjmových rodin, volnočaso-
vých aktivit, zahraniční spolupráce 
a nově environmentálního vzdělávání. 
V rozpočtu pro rok 2020 je do tohoto 
Programu směřována podpora ve výši 
8 299 000 Kč

V  oblasti kultury budou podpo-
rovány kulturní aktivit v  Českém 
Krumlově s důrazem na rozšíření a co 
nejlepší využití kulturního potenciálu 
města. Základní filozofií je respekto-
vání rozmanitosti a rozdílnosti kultur-
ních aktivit. Prioritami jsou podpora 
celoroční činnosti místních kulturních 

organizací s  důrazem na  aktivity dětí 
a  mládeže, kulturních projektů, které 
svým významem přispívají k  prestiži 
města Český Krumlov jako kulturní-
ho centra Jižních Čech, inovativních 
projektů v  oblasti kultury, osvětově-
-vzdělávacích aktivit zvyšujících zna-
losti, schopnosti a dovednosti obyva-
tel v  oblasti kultury a  umění a  pestré 
kulturní nabídky pro všechny věkové 
kategorie. 

Podporou sociálních a  souvisejí-
cích služeb si město klade za cíl udržet 
stávající síť sociálních služeb a  jejich 
registrovaných poskytovatelů, podpo-
rovat její rozvoj a  činnosti zaměřené 
na  zkvalitnění poskytovaných služeb 
a  dále dlouhodobých služeb a  pro-
gramů, které se sociálními službami 
souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi 

úzce spolupracují, tj. služeb a  progra-
mů nedefinovaných zákonem o  soc. 
službách. 

Největší objem finančních pro-
středků v rozpočtu města je vyčleněn 
na  projekty předkládané v  oblasti 
sportu. Dotace budou tradičně roz-
dělovány na  činnost sportovních od-
dílů pro mládež do  18 let s  členskou 
základnou tvořenou občany Českého 
Krumlova a  okolí, na  úhradu nájem-
ného ve sportovních zařízeních zřizo-
vaných městem příp. v cizích sportov-
ních zařízeních provozujících činnost 
na území města a na opravu a údržbu 
sportovišť na území města ve vlastnic-
tví klubů, sloužících k  organizované-
mu sportování mládeže.

Aktivit a  činnosti v  oblasti volné-
ho času, ať již pro organizované či 

neorganizované děti a  mládež jsou 
pátou prioritou. Podpořeny mohou 
být jednorázové akce, tak i  projekty 
střednědobého a  krátkodobého cha-
rakteru. 

V  oblasti zahraniční spolupráce si 
město klade za  cíl podpořit projekty, 
které probíhají ve  spolupráci s  part-
nerskými městy Českého Krumlova.

Pro jednotlivé oblasti jsou v  roz-
počtu města vyčleněny následující 
maximální finanční prostředky, které 
budou rozděleny mezi žadatele.

Většina těchto aktivit by nemohla 
být uskutečněna bez finanční podpory 
města.

Program podpory tak nahrazuje 
Pravidla pro poskytování podpory 
z rozpočtu města a každoroční jednot-
livé výzvy. Žadatelé nově tedy najdou 
veškeré informace v  jednom doku-
mentu uveřejněném na  webových 
stránkách města www.ckrumlov.cz/
dotace. 

Bližší informace najdou zájemci 
v  Programu, případně se mohou ob-
rátit na Městský úřad, Odbor financí. 
Termín pro podávání žádostí je do   
15. února 2020.

Radka Ondriášová 
Odbor financí

Poplatek Parlament České repub-
liky schválil novelu zákona o místních 
poplatcích (č. 565/1990 Sb.), která 
vejde v účinnost 1. ledna 2020. Touto 
novelou byly zrušeny dva místní po-
platky, konkrétně poplatek za  lázeň-
ský nebo rekreační pobyt a  poplatek 
z ubytovací kapacity, a byly nahrazeny 
jedním poplatkem z  pobytu, přičemž 
maximální sazba tohoto poplatku pro 
rok 2020 činí 21 Kč za osobu a den.

Poplatek se týká všech typů uby-
tování, od  kempů a  ubytoven přes 
hotely až po chaty, chalupy a Airbnb. 
Poplatek se týká všech druhů pobytů, 
včetně služebních cest. 

Poplatek od  ubytovaného nadá-
le vybírá ubytovatel, tedy ten, který 
úplatný pobyt poskytuje, zachovány 
jsou ohlašovací a evidenční povinnos-
ti ubytovatelů. 

Podrobné informace na  webových 
stránkách  www.ckrumlov.cz/obcan. 

Rozpočet města pro rok 2020

Město podpoří místní spolky dotacemi 
ve výši osmi milionů korun

Program podpory Alokace pro rok 2020

Kultura 1 200 000,-

Sociální a související služby (komunitní plánování) 1 288 000,-

Sport 5 360 000,-

Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě 181 000,-

Zahraniční spolupráce 70 000,-

Environmentální vzdělávání 200 000,-

Nový poplatek pro 
všechny ubytovatele
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ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
Ceník jízdného MHD Český Krumlov, platný od 8. 10. 2018 na linkách 335001 a 335002

Jízdné

Jednorázové 
hotovostní 
a Přestupní 

bezhotovostní*

Jednorázové 
hotovostní 
a Přestupní 

bezhotovostní*

1. PÁSMO 1–4 km 2. PÁSMO 4–více km

Obyčejné jízdné 10 Kč 13 Kč

Zlevněné jízdné pro děti 6–18 let** 2 Kč 3 Kč

Zlevněné jízdné pro studenty 18–26 let*** 2 Kč 3 Kč

Seniorské jízdné 65–70 let** 2 Kč 3 Kč

Pes 5 Kč 5 Kč

Zavazadlo – nad stanovený rozměr 5 Kč 5 Kč

*  přestup do 45 minut od prvního odbavení, pouze s Dopravní kartou vystavenou dopravcem
**  cestující 6–15 let bez prokázání věku, 15–18 let s OP, oficiálním dokladem s datem narození, žákovským 
 průkazem, senioři s OP, oficiálním dokladem s datem narození
***  na základě průkazu vystaveného dopravcem (a u studentů potvrzeného školou)

Vystavení Dopravní karty 100 Kč
Vystavení Dopravní karty pro seniory na 65 let věku ZDARMA

Přeprava ZDARMA
 jedno dítě do 6 let
 senioři starší 70 let***
 kočárek s dítětem
 ZTP, ZTP/P
 průvodce držitelů průkazů ZTP/P 
 včetně vodicího psa
 zavazadlo do rozměru 20×30×50 cm, tyčové zavazadlo do délky 

150 cm a do průměru 10 cm 
deskové zavazadlo do rozměru 80×100×5 cm,  
nákupní taška na kolečkách a snadno přenosné věci, které lze držet 
na klíně

 zvíře v přenosné schráně s nepropusným dnem do rozměr 
20×30×50 cm

Jízdenka JIKORD+
Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD+. Platí 

v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. 
Po prokázání platné jízdenky JIKORD+ je přeprava cestujících 

bezplatná. Jízdenka JIKORD+  
se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Všechny ceny uvedeny v Kč, včetně DPH.

333355000022
MHD Český Krumlov

AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŠŠppiiččáákk  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  VVyyššnnýý  oossaaddaa   

Platí od 01.01.2020

do 12.12.2020
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Nemocniční 586, tel. 601 319 671

Km TČ Seznam zastávek 31 35 29 1 5 101 7 9 103 11 111 13 37 33 105 19 107 21 23 109 25

X X X X X 6 + X X 6 + X 6 + X X X 6 + X 6 + X X 6 + X
cg cg cg cj

0 0 0 1 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí od 04:50 05:45 06:46 07:32 08:00 08:00 09:00 10:00 10:00 12:00 12:40 13:00 12:26 14:27 14:30 16:00 16:00 17:00 18:00 18:50 19:00
1 1 1 2 Špičák 04:52 05:47 06:52 07:35 08:03 08:03 09:03 10:03 10:03 12:03 12:43 13:03 12:28 14:29 14:32 16:03 16:03 17:03 18:03 18:53 19:03
K K K 3 Chvalšinská K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
2 2 2 4 Růžek 04:54 05:49 06:54 07:38 08:06 08:06 09:06 10:06 10:06 12:06 12:46 13:06 12:30 14:32 14:34 16:06 16:06 17:06 18:06 18:56 19:06
3 3 K 5 Železniční stanice K K K 07:40 08:08 08:08 09:08 10:08 10:08 12:08 12:48 13:08 12:31 14:33 14:35 16:08 16:08 17:08 18:08 18:58 19:08
K 3 2 6 Vyšný sídliště 04:56 05:51 06:56 K 08:12 08:12 K 10:12 10:12 12:12 12:52 13:12 K 14:35 14:37 16:12 16:12 17:12 18:12 19:02 19:12
K 4 3 7 Kasárna 04:57 05:52 06:57 K 08:13 08:13 K 10:13 10:13 12:13 12:53 13:13 K 14:36 14:38 16:13 16:13 17:13 18:13 19:03 19:13
K 4 3 8 Vyšný rozcestí 04:59 05:54 06:59 K 08:14 08:14 K 10:14 10:14 12:14 12:54 13:14 K 14:37 14:39 16:14 16:14 17:14 18:14 19:04 19:14
K 5 4 9 VVyyššnnýý př 05:00 05:55 07:00 K 08:16 08:16 K 10:16 10:16 12:16 12:56 13:16 K 14:39 14:41 16:16 16:16 17:16 18:16 19:06 19:16
K 5 4 9 VVyyššnnýý od 05:00 05:55 07:15 K 08:16 08:16 K 10:16 10:16 12:16 13:01 13:16 K 14:39 14:41 16:16 16:16 17:16 18:16 19:06 19:16
K 6 5 10 Vyšný rozcestí 05:02 05:57 07:17 K 08:17 08:17 K 10:17 10:17 12:17 13:02 13:17 K 14:40 14:42 16:17 16:17 17:17 18:17 19:07 19:17
K 6 5 11 Kasárna 05:03 05:58 07:18 K 08:18 08:18 K 10:18 10:18 12:18 13:03 13:18 K 14:41 14:43 16:18 16:18 17:18 18:18 19:08 19:18
K 7 6 12 Vyšný sídliště 05:04 05:59 07:19 K 08:19 08:19 K 10:19 10:19 12:19 13:04 13:19 K 14:42 14:44 16:19 16:19 17:19 18:19 19:09 19:19
3 7 6 13 Železniční stanice 05:08 06:02 07:21 07:42 08:22 08:22 09:22 10:22 10:22 12:22 13:12 13:27 13:46 14:45 14:47 16:22 16:22 17:22 18:22 19:12 19:22
K K K 14 Svatá Trojice K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 15 U Supermarketu K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 16 Sídliště Mír K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 17 Svatá Trojice K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
4 8 7 18 Růžek 05:12 06:04 07:23 07:44 08:24 08:24 09:24 10:24 10:24 12:24 13:14 13:29 13:48 14:46 14:48 16:24 16:24 17:24 18:24 19:14 19:24
K K K 19 Chvalšinská K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
5 9 8 20 Špičák 05:14 06:06 07:26 07:47 08:27 08:27 09:27 10:27 10:27 12:27 13:17 13:32 13:51 14:47 14:49 16:27 16:27 17:27 18:27 19:17 19:27
6 10 9 21 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí př 05:15 06:08 07:28 07:50 08:30 08:30 09:30 10:30 10:30 12:30 13:20 13:35 13:53 14:50 14:52 16:30 16:30 17:30 18:30 19:20 19:30

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
cg nejede od 21.12.19 do 1.1.20, od 23.12.20 do 31.12.20 cj nejede 24.12.19,31.12.19,24.12.20,31.12.20
K spoj jede po jiné trase

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

333355000011
MHD Český Krumlov

SSppoollíí  --  PPlleeššiivveecc  --  AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  TToovváárrnníí  ttooččnnaa   

Platí od 01.01.2020

do 12.12.2020
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Nemocniční 586, tel. 601 319 671

Km TČ Seznam zastávek 1 37 61 35 3 63 57 17 43 69 101 5 47 7 9 103 11 13 105 15 71 41 107 19 21 109 23 25 111 27 77

X X X X X X X X X X 6 + X X X X 6 + X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X
cg fc fc cg fc cg cg cg ce cj cg

1 KKeemmpp  SSppoollíí od 04:55 05:31 06:45 07:20 07:20 07:42 08:25 09:25 09:25 10:25 11:25 12:50 12:50 15:06 16:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25
2 Spolí 04:56 05:32 06:46 07:21 07:21 07:43 08:26 09:26 09:26 10:26 11:26 12:51 12:51 15:07 16:26 16:26 17:26 18:26 18:26 19:26
3 Svatý Duch J K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
4 Plešivec 04:58 K K 07:23 07:23 07:44 08:28 09:28 09:28 10:28 11:28 12:53 12:53 15:09 16:28 16:28 17:28 18:28 18:28 19:28

0 5 SSííddlliiššttěě  PPlleeššiivveecc 05:00 05:10 K 05:55 06:39 K 07:25 07:25 07:46 08:30 09:30 09:30 10:30 11:30 12:55 12:55 15:11 16:30 16:30 17:30 18:30 18:30 19:30
1 6 Plešivec J K K J K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
1 7 Tavírna 05:03 05:12 05:34 05:58 06:41 06:48 07:28 07:28 07:51 08:33 09:33 09:33 10:33 11:33 12:58 12:58 15:14 16:33 16:33 17:33 18:33 18:33 19:33
2 8 Horní Brána 05:04 05:14 05:36 05:59 06:43 06:50 07:29 07:29 07:52 08:34 09:34 09:34 10:34 11:34 12:59 12:59 15:15 16:34 16:34 17:34 18:34 18:34 19:34
3 9 wAAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí 05:07 05:10 05:17 05:39 06:02 06:26 06:35 06:45 06:53 07:19 07:32 07:32 07:54 08:37 09:37 09:37 10:37 11:37 13:02 13:02 13:15 13:45 14:37 15:18 16:37 16:37 17:37 18:37 18:37 19:37 21:04
4 10 wŠŠppiiččáákk 05:10 05:14 05:20 06:05 06:29 06:37 07:21 07:35 07:35 07:56 08:40 09:40 09:40 10:40 11:40 13:05 13:05 13:17 13:47 14:40 15:21 16:40 16:40 17:40 18:40 18:40 19:40 21:06
K 11 Chvalšinská K K K K K K K K 07:37 K K K K K K 13:07 K K K 15:23 K K K K K K K
K 12 Růžek 05:13 K K K 06:31 K 07:23 07:38 07:41 08:43 09:43 09:43 10:43 11:43 13:08 13:11 K K 14:43 15:27 16:43 16:43 17:43 18:43 18:43 19:43 21:08
K 13 xŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee 05:15 K K K 06:33 K 07:25 07:40 07:43 08:45 09:45 09:45 10:45 11:45 13:10 13:13 K K 14:45 15:29 16:45 16:45 17:45 18:45 18:45 19:45 21:10
5 14 Svatá Trojice 05:18 05:15 05:23 06:06 06:36 06:39 07:28 07:43 07:46 08:48 09:48 09:48 10:48 11:48 13:13 13:16 13:19 13:49 14:48 15:32 16:48 16:48 17:48 18:48 18:48 19:48 21:14
6 15 Sídliště Mír 05:19 05:16 05:24 06:07 06:37 06:40 07:29 K K K K K K K 13:14 13:17 13:20 13:50 K 15:33 K K K K K K 21:16
7 16 U Supermarketu 05:20 05:17 05:26 06:08 06:39 06:42 07:30 07:45 07:48 08:50 09:50 09:50 10:50 11:50 13:15 13:18 13:22 13:52 14:50 15:34 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 19:50 21:18
7 17 TToovváárrnníí  ttooččnnaa př 05:22 05:19 05:29 06:10 06:41 06:45 07:32 13:17 13:20 13:25 13:55 15:36 21:20

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
ce nejede 24.12.19,24.12.20 cg nejede od 21.12.19 do 1.1.20, od 23.12.20 do 31.12.20 cj nejede 24.12.19,31.12.19,24.12.20,31.12.20
fc nejede od 21.12.19 do 3.1.20,31.1.20, od 10.2.20 do 14.2.20, od 9.4.20 do 13.4.20,1.5.20,8.5.20, od 1.7.20 do 31.8.20,28.9.20, od 28.10.20 do 30.10.20,17.11.20, od 23.12.20 do 31.12.20
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase w zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

335001  Spolí - Plešivec - Autobusové nádraží - Železniční stanice - Tovární točna
Platí od 1. 1. 2020 do 12. 12. 2020Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Nemocniční 586, tel. 601 319 671

335002  Autobusové nádraží - Špičák - Železniční stanice - Vyšný osada
Platí od 1. 1. 2020 do 12. 12. 2020Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Nemocniční 586, tel. 601 319 671
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na měsíc leden jsme pro vás opět 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny. Pevně věříme, že 
si vyberete. A pokud vám tato na-
bídka nestačí a chcete se podívat 
na  další novinky, navštivte web 
www.knih-ck.cz a vyberte si z na-
šeho on-line katalogu. Přejeme 
příjemné chvíle při čtení.

Vondrušková, Alena: 
Český lidový a církevní rok
Encyklopedie představuje naše 
svátky svázané s  liturgickým 
kalendářem nebo s  důležitými 
mezníky hospodářského a  spole-
čenského života našich předků. 
Je doplněna přehledem křesťan-
ských světců.

Kolektiv: 
Jíme zdravě po celý rok
Inspirace na zdravé a jednoduché 
recepty z dostupných surovin pro 
celou rodinu. Kuchařka vychází 
z oblíbeného projektu Fitrecepty.
info.

Mayer, Joachim: 
Rok na zahradě
V  příručce najdou zahrádkáři 
mnoho užitečných rad a nápadů. 
Díky přehlednému uspořádání 
je vše zřejmé na  první pohled, 
bez dlouhého hledání, listování 
a čtení.

Klingrová, Zuzana: 
Jóga po celý rok
Kapitoly v  knize jsou věnované 
jednotlivým ročním obdobím, 
kde autorka rozepisuje co cvičit 
a  jíst v  souvislosti s  fungováním 
našeho těla během roku. Nechybí 
ani kuchařské recepty na harmo-
nizující pokrmy.

Suss, Anne: 
Co se děje po celý rok
Obrázkové leporelo pro nejmen-
ší. Na řadě detailně nakreslených 
obrázků mohou děti objevovat 
činnosti z  každodenního života 
lidí ve městě i na venkově.

www.knih-ck. cz

Hana Šustrová
organizátorka výzvy 

Žena Českokrumlovska

Ocenění Do konce února může ve-
řejnost zasílat tipy na výjimečné ženy 
z  regionu Český Krumlov. Hledají se 
ženy, které kromě rodiny a práce zvlá-
dají ještě něco navíc. Znáte je? Nomi-
nujte je!

Kdo má být Žena Českokrum-
lovska? Žena z  Českého Krumlova 
a okolí, která kromě své rodiny a práce 
zvládá i  něco navíc – ať už v  kultuře, 
vědě, pedagogické či sociální činnosti, 
k veřejnosti či k jedinci. Kromě vítězek 
minulých ročníků se mohou nomina-
ce opakovat. Svůj tip mohou lidé za-
sílat od začátku ledna až do 29. února 
2020 prostřednictvím elektronického 
formuláře, který je dostupný na webo-

vých stránkách www.moda-fd.cz nebo 
www.sitprorodinu.cz.

Loňská vítězka Jana Grammet-
bauerová zvítězila díky své všestran-
né činnosti v obci Loučovice a okolí. 
Na  dětský den, kde byla hlavní orga-
nizátorkou a hnacím motorem, se sjíž-
děly rodiny z  okruhu 30 km. Porota 
ocenila i  její životní skromnost. Loň-
ský rok byl bohatý i na počet došlých 
nominací. V roce 2017 přišlo do výzvy 
18 nominací, v roce 2018 již 28 nomi-
nací a v roce 2019 dokonce 42 nomi-
nací. Kolik jich přijde letos? 

Nad výzvou převzal i  letos záštitu 
Dalibor Carda, starosta města Čes-
ký Krumlov, který je také porotcem 
soutěže. V porotě se mění vždy jedno 
místo – čestnou členkou je vždy ví-
tězka předchozího ročníku, letos tedy 
zasedne Jana Grammetbauerová.

Dále v  porotě zasedá Jitka Zik-
mundová, patronka projektu MODA 
Fashion Day[s], která stála u  zrodu 
projektu Žena Českokrumlovska, 
Alena Švepešová, ředitelka ZUŠ Čes-
ký Krumlov, Jan Palkovič, pedagog 
a zpěvák českokrumlovské kapely, Jiří 
Olšan, zámecký zahradní architekt 
a radní města, a nově zasedne i Helena 
Nekolová, ředitelka oblastní kanceláře 
Jihočeské hospodářské komory. Tato 
porota vybere užší pětici nominova-
ných, které budou pozvány na  slav-
nostní vyhlášení. To se uskuteční 
v sobotu 21. března 2020 v Zámecké 
jízdárně při každoroční společenské 
akci MODA Fashion day[s] – mnoho 
podob krásy.

Další informace: www.moda-fd.cz, 
www.sitprorodinu.cz.

Nominujte Ženu Českokrumlovska

redakce

V polovině prosince byl slavnost-
ně ukončen další ročník Akademie  
3. věku, kterou pořádají Sociální služ-
by SOVY. V Prokyšově sále se předá-
vala účastníkům osvědčení. Devět mě-
síců se absolventi vzdělávali v historii 
19. století, kterou je provázel učitel 
Martin Jakab. „Právě je za  námi již  

10. ročník akademie. Začínali jsme v po-
čtu sedmnácti účastníků a dnes končíme 
na padesátce, loni nás bylo dokonce 70,“ 
uvedla Ivana Ambrusová, ředitelka 
Sociálních služeb SOVY a  dodala: 
„Za  těch deset let jsme ušli kus cesty, 
ale nové výzvy akademie jsou stále před 
námi. Nové kurzy budeme znovu vypiso-
vat v únoru a zájemci se rozhodně mají 
na co těšit.“

10 let Akademie 3. věku

redakce

Ocenění V pořadí třetí kniha z edice 
Seidelova Šumava: Krumlov – město 
pod věží od  autorského týmu Zdeny 
Mrázkové, Jindřicha Špinara a  Petra 
Hudičáka a  vydavatele Českokrum-
lovského rozvojového fondu byla 
koncem listopadu oceněna na  literár-
ním festivalu Šumava Litera, který byl 
pátým rokem pořádán ve Vimperku. 

V  kategorii Výtvarné knihy získala 
Krumlov – město pod věží 1. místo 
za  nejlepší publikaci vydanou v  roce 
2018 cenu Johanna Steinbrenera. Již 
minulý rok získala stejnou cenu kniha 
Šumava – krajina pod sněhem a v roce 
2017 se na druhém místě umístila pu-
blikace Lipno – krajina pod hladinou. 
„Je to velká radost a  zároveň závazek 
do  budoucna,“ uvádí autorka Zdena 
Mrázková a  dodává: „Děkujeme všem 
čtenářům knižní řady Seidelova Šumava 
za jejich podporu.“

Kniha Krumlov 
– město pod věží 
získala Šumavu 
Literu

Absolventi Akademie 3. věku.  Foto: Petra Nestávalová

Vyhrajte vstupenky na ples
Soutěžte o vstupenky na 6. reprezentační ples města, 
který se koná 18. ledna 2020 v Zámecké jízdárně! 
Na adresu noviny@ckrumlov.cz nám do 9. ledna napište,  kdo moderoval loňský pátý 
ročník plesu, do e-mailu uveďte jméno a kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí 
bude vylosován jeden výherce, který obdrží dvě vstupenky. 
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První adventní neděle byla po-
sledním dnem šestidenního 
„kurzu animovaného filmu“, 
který pro děti a mládež z města 
a regionu Český Krumlov uspo-
řádalo Centrum pro pomoc dě-
tem a mládeži. 

Vlastimil Kopeček
Centrum pro pomoc dětem a mládeži

Kurz Letošní tvůrčí setkání s animo-
vaným filmem bylo desátým (tj. jubi-
lejním) v řadě za sebou. I v tomto roce 
se zájemci o  účast na  kurzu „museli“ 
dopředu přihlašovat, protože jinak by 
nebylo možné zvládnout nápor účast-
níků a  dosáhnout větší profesionality 
mladých tvůrců.   

Kurz byl časově rozdělen do  dvou 
prodloužených víkendových termí-
nů. První část se uskutečnila od pátku  
22. do  neděle 24. listopadu a  druhá 
pak od pátku 29. prosince do již zmí-
něné adventní neděle 1. prosince. 

Naši spolupracující odborní lektoři, 
kterými byli Jaroslav Klimeš, absol-

vent Filmové akademie Miroslava On-
dříčka v Písku, a Ondřej Nový z Vyšší 
odborné školy grafické v  Jihlavě, při-
vítali v  průběhu dvou víkendů téměř 
čtyřicet mladých tvůrců z  řad dětí 
a mládeže. Velmi pěkná a povzbuzující 
byla také skutečnost, že s  některými 
dětmi přišli animovat jejich tatínkové 
a maminky.  

Jedním s  „plusů“ letošního kurzu 
bylo také to, že se podařilo vylepšit 
technické zázemí a  vybavení a  pro 
příchozí zájemce tak mohlo být při-
praveno sedm animačních pracovišť 
a  výuka a  práce jednotlivců byla tak 
daleko komfortnější… 

Lektoři a účastníci kurzu tak mohli 
využít k  plošnému animovaní pře-

focovací stůl (světlo shora z  boků), 
podsvícený stůl (světlo zdola), pod-
svícený tablet (počítačové animová-
ní), flipbookovou animaci, animaci 
na  flipchartu, 3d animaci na  dvou 
speciálních stolech atd. Zlepšili jsme 
také možnosti samotného snímání po-
řízením dalšího fotoaparátu a elektric-
kých zdrojů, kterými jsme nahradili 
akumulátory.  

Po celou dobu trvání kurzu zde pa-
novala klidná, dělná a velmi přátelská 
atmosféra a mladí účastníci tvořili vel-
mi soustředěně, trpělivě a plánovitě. 

Již nyní se všichni těší na  výstupy 
z  toho projektu, které, po  postpro-
dukčním procesu, budou moci tvůrci 
i další veřejnost zhlédnout na veřejné 
projekci, která se uskuteční v  pátek 
21. února 2020 od 18.00 hodin v čes-
kokrumlovské divadelní kavárně Án-
tré.

Projekt „Kurz animovaného filmu“ 
se v tomto roce uskutečnil za podpory 
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva 
školství, mládeže a  tělovýchovy ČR 
a města Český Krumlov. 

Dětská skupina 
Paventia – Duhová Paventia Zakousni se do práce u nás!

K výplatě Ti přidáme 
řádnou porci dovolené, 

přihodíme chutné bonusy 
a kafetérii dle Tvého 

gusta. Dotované obědy 
jsou samozřejmostí.

             Hledáme:

Operátory výroby
Seřizovače/Specialisty 

strojního centra 

telefon: 380 708 129
bezplatná linka: 800 050 220 

e-mail: klara.malakova@schwancosmetics.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kurz animovaného filmu 2019

Oldřich Hluško
Paventia z.s. 

Kdo jsme? 
Organizace s kvalifikovaným peda-

gogickým personálem věnující se péči 
o  děti. Dětská skupina dle zákona č. 
247/2014 Sb.

Pro koho tu jsme? 
Pro všechny rodiče, kteří potřebují 

pohlídat děti ve  věku od  18 měsíců 
do zahájení povinné školní docházky. 
A  hlavně pro jejich děti. Ty mohou 
smysluplně strávit čas ve skupině dal-
ších devíti dětí. 

A naše vize dětské skupiny? 
Jako náš vzor jsme si vybrali duhu, 

líbí se nám, že je různorodá, a přitom 
tvoří jeden soudržný celek. Tato myš-
lenka provází i naši výchovu.  

Ve  svém výchovném působení 
chceme být podle slov J. A. Komen-
ského „dětem průvodci“, ne je tlačit 
před sebou, ani smýkat za sebou, pou-
ze je vést za ruku při jejich objevování 
souvislostí. 

Neomezujeme dětskou skupinu 
na  „přípravu do  školy“, ale chceme 
dětem pomoci se komplexně při-
pravit do  života podle hesla Roberta 
Fulghuma tak, aby si děti každý den 
trochu malovaly, trochu pracovaly 
a odpočívaly, aby, až vyrazí do světa, se 
ve svých myšlenkách měly koho držet 
za  ruku a  dokázaly zůstat s  ostatními 
pohromadě. 

Prioritou jsou pro nás potřeby dětí 
a  jejich bezpečnost při všech činnos-
tech. Chceme podporovat samostat-
nost v oblasti sebeobsluhy i při řešení 
problémů, dětská kamarádství a tvoři-
vost, zdravý životní styl a  rozvoj pro-
sociálního cítění a chování. A přitom 
dětem dopřát harmonické prostředí 
a herní pohodu. Preferujeme spontán-
ní hru dětí a dostatečný pobyt venku 
s pohybovými činnostmi. 

Paventia z.s. 
Latrán 55, Český Krumlov
Tel. 777 104 136, 776 177 768,
e-mail: duhova@paventia.cz
Provozní doba: pracovní dny od 7.00 
do 16.00 hodin.

Foto: Jarda Klimeš
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Lenka Zahradníková
Centrum Kamínek

Centrum Kamínek v  Českém 
Krumlově poskytuje dvě sociální služ-
by - Azylový dům pro matky s dětmi 
(dále jen AD) a Dům na půl cesty. 

AD poskytuje sociální službu 
na  dvou adresách, celkem má 7 bytů 
a  21 lůžek. Každá klientka má při-
dělenou samostatnou bytovou jed-
notku včetně sociálního zařízení, 
která je kompletně vybavena. V  sou-
časné době máme 7 maminek a  11 
dětí. Z toho jsou dvě maminky v evi-
denci úřadu práce jako uchazečky 
o  zaměstnání, ostatní maminky jsou 
na rodičovské dovolené. Sociální služ-
ba je poskytována zpravidla po  dobu 
jednoho roku, ale vzhledem k  tomu, 
že se zvyšují nároky na pronájmy bytů, 
jako např. výpis z  centrální evidence 

exekucí každého nájemníka, složení 
kaucí či nájmů přesahující finanční 
možnosti klientek, prodlužuje se doba 
pobytu klientek v zařízení. Nalézt ná-
vazné bydlení je pro matky samoživi-
telky vzhledem k jejich finanční situaci 
velmi obtížné. Jelikož většina klientek 
nemá rodinu, která by jim byla nápo-
mocna, nabízí se jako řešení ubytov-
na či přechod na  jiný AD. Což nelze 
brát jako optimální řešení vzhledem 
k tomu, že zde děti navštěvují školská 
zařízení, maminky zde mají přátele 
a některé z nich zaměstnání či brigádu. 
Ze statistik vyplývá, že přibývá klien-
tek, které sociální službu v AD využí-
vají opakovaně. Při výběrovém řízení 
na  obsazení uvolněných sociálních 
bytů města Český Krumlov si ma-
minky v AD mohou podat přihlášku. 
Jelikož podmínkou výběrového řízení 
je mít vyrovnané závazky vůči městu 

a vůči dodavateli elektrické energie, je 
to pro většinu klientek nedosažitelné.      

V rámci individuálního plánu se se 
všemi klientkami pracuje na řešení je-
jich nepříznivé sociální situace. K nej-
častěji stanoveným cílům klientek 
v  průběhu poskytování sociální služ-
by patří nalezení vhodného bydlení, 
nalezení zaměstnání, řešení dluhové 
problematiky, vyřízení dávek hmotné 
nouze a dávek SSP, registrace na úřa-
du práce, hospodaření s  finančními 
prostředky, registrace u  lékaře apod. 
Jelikož většina klientek má pohledáv-
ky vůči různým společnostem, jsou 
v  AD motivovány ke  splácení dluhů 
dle svých možností a schopností. Kli-
entky využívají odborné poradenství 
v Bezplatné poradně mezi paragrafy. 

 Klientky hradí měsíčně za soc. služ-
bu 80 Kč/lůžko/den, za  dítě 20 Kč/
lůžko/den.

redakce

Dárci Bronzovou medaili za 10 od-
běrů krve obdrželo 42 dárců, z  nichž 
je 11 z  Českého Krumlova: Jaroslav 
Běhounek; Jiřina Beranová, Ivana Du-
dová, Pavel Dvořák, Jitka Karlíčková, 
Eva Karlíčková, Jaroslava Mašková, 
Jaroslav Růžek, Eva Sárová, Martin 
Slavík, Veronika Staňková. 

Stříbrnou medaili za  20 odběrů 
krve obdrželo 38 dárců, z nichž je 13 
Krumlováků: Arnošt Beter, Tereza 
Dadková, Petr Dub, Jiří Ivan, Ján Je-
senský, Dalibor Kozák, Zdeněk Mora-
vec, Brigita Mrázová, Petr Nádeníček, 
Jaromír Sýkora, Martin Sýkora, Miro-
slav Tyle, Veronika Uhaľová. 

Zlatá medaile za  40 odběrů krve 
byla předána 26 dárcům, z nichž je 7 
z Českého Krumlova: Karel Bednařík, 
Marek Chudý, Miloš Múčka, Naděžda 
Staňková, Martin Strejc, Dalibor Šolc, 
Jiří Urban. 

Zlaté kříže, jedno z nejvyšších oce-
nění, obdrželo za 80 bezplatných od-
běrů krve 7 dárců a jeden Zlatý kříž 2. 

třídy byl předán i za 120 odběrů. Po-
zvání na  slavnostní večer přijali i  dva 
dárci s  90 odběry. V  letošním roce 
byli pozvaní také dárci s  95 odběry; 
tři dárci se 100 odběry; jeden dárce 
se 105 odběry; a  po  jednom dárci se 
110 a 115 odběry krve či plazmy. Mezi 
hosty byli také ti, kteří dosáhli maxi-
mální věkové hranice pro možnost 
darovat krev a byli tedy z registru dár-
ců vypsáni. Poděkování za celoživotní 
dárcovství převzali dva dárci, a to paní 
Hálová z Větřní a pan Jan Jakeš z Čes-
kého Krumlova.

Město Český Krumlov si velmi váží 
obětavosti všech dárců a  děkuje jim 
za  jejich pomoc, kterou pravidelně 
poskytují.  

V posledních letech Český červený 
kříž zaznamenává v ČR pokles počtu 
dárců krve a  jejích složek evidova-
ných v  nemocničních transfuzních 

stanicích. Je doporučeno, aby počet 
dárců darujících plnou krev činil 
v  ČR alespoň 300  000, počet dárců 
krevní plazmy (jak pro přímé kli-
nické použití, tak jako suroviny pro 
výrobu léčiv pro české pacienty) pak 
40  000. Počet prvodárců krve, který 
má vyrovnat přirozený úbytek počtu 
dárců daný nemocemi či věkem, by 
měl v  nemocničních transfuzních 
zařízeních činit alespoň 30–33 tisíc 
ročně. V  současné době činí počet 
dárců krve evidovaných v nemocnič-
ních transfuzních zařízeních 233 000, 
počet prvodárců v loňském roce činil 
27  262. Odtud plyne, že je potřeba 
obě čísla zvýšit. Důležité je, aby se tr-
vale navýšil počet prvodárců tak, aby 
byl pokles evidovaných dárců krve 
nejen zastaven, ale začal růst. Výzva, 
aby se každý zdravý občan stal dár-
cem krve, je proto stále aktuální.

Projekt „Teplá židle“ je služba, 
která vznikla v Českém Krum-
lově ke konci roku 2018 jako al-
ternativa chybějící noclehárny. 
V době od 20.00 do 8.00 hodin 
mohou lidé bez domova strávit 
mrazivé noci na židli, případně 
mohou dostat karimatku a spací 
pytel, nebo deku. 

redakce

Služba se nachází v  prostorách 
Oblastního spolku Českého červené-
ho kříže na  adrese sídliště Vyšný 48, 
Český Krumlov. Místnost je vybavena 
židlemi, stolem a  je zde k  dispozici 
sociální zázemí. Služba funguje v zim-
ních měsících, a  to vždy jen po dobu 
mrazivého počasí, kdy teplota v  noci 
klesne pod – 5°C dle předpovědi po-
časí. Služba je poskytována zdarma

„V  sezoně 2018/2019 byla služba 
otevřena 16 mrazivých nocí a  byla vy-
užita 28krát. Službu využilo 12 osob. 
Služba byla pozitivně hodnocena jak ze 
strany klientů, tak ze strany veřejnosti. 
Nedošlo k žádným konfliktům ani mezi 
klienty ani mezi sousedy z blízkého oko-
lí,“ uvádí vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Ingrid Pechová. 

Provoz služby finančně zajišťuje 
město Český Krumlov, náklady se 
pohybují kolem 55.000 korun za celé 
zimní období. Personálně službu za-
jišťuje Český červený kříž, na  místě 
je správce, a to bez ohledu na víkendy 
a na svátky, který klienty přijímá a po-
skytuje potřebnou pomoc. Příchozím 
jsou poskytnuty teplé nápoje a  po-
lévka. V  případě potřeby je zdarma 
poskytnuto oblečení a  klienti jsou 
informováni o  možnosti využít další 
sociální pomoc ze strany sociálních 
pracovníků Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví.

Kritéria přijetí: 
• Klient nesmí být agresivní a pod vli-

vem alkoholu či drog.
• Klient by se měl prokázat občan-

ským průkazem. 
• Klient musí být ve  stavu, který 

umožňuje poskytnutí této služby
• Pokud klient přijde s domácím zví-

řetem (psem apod.), nelze mu služ-
bu poskytnout. 

V prostorách je přísný zákaz kouře-
ní, požívání alkoholu a  jiných omam-
ných látek. Současně je zakázáno vná-
šení jakýchkoli zbraní a zdraví či života 
ohrožujících předmětů.

Děkujeme dárcům krve
Na konci listopadu uspořádal 
Český červený kříž v měst-
ském divadle slavnostní ve-
čer, kdy byly dobrovolným 
dárcům krve předány medaile 
prof. MUDr. Jana Jánského.

Centrum Kamínek pomáhá matkám 
a dětem v nouzi

Teplá židle

SOCIÁLNÍ VĚCI

Foto: Český červený kříž



8 leden 2020PROJEKT I SPORT I ODPADY

www.ckrumlov.cz/obcan

Veřejné bruslení

PRO-SPORT ČK, zimní stadion,
Fialková 225, Český Krumlov

   4. 1. 14.15–15.45 a 19.00–21.00
   5. 1. 13.45–15.45
11. 1. 13.45–15.45 a 19.00–21.00
12. 1. 13.45–15.45
18. 1. 13.45–15.45 a 19.00–21.00
19. 1. 13.45–15.45
25. 1. 13.45–15.45 a 19.00–21.00
26. 1. 13.45–15.45
   1. 2. 13.45–15.45 a 19.00–21.00
   2. 2. 13.45–15.45

Vstupné
děti do 6 let: 30 Kč, ostatní: 

40 Kč

Možnost zapůjčení bruslí: 
50 Kč / 2 hod.

Broušení bruslí: 60 Kč / nový 
pár, 50 Kč / používaný pár

www.pro-sportck.cz

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Projekt Proměna zanedbané plo-
chy po průmyslové výrobě v příjemné 
místo pro bydlení blízko zeleně, vody 
i  centra se chystá v  Českém Krum-
lově. Developerská společnost SVV 
real, s.r.o., představila na listopadovém 
jednání zastupitelstva projekt bytové 
zástavby v areálu bývalé Jitony. Krum-
lovský vltavín, jak se projekt nazývá, 
zahrnuje jedenáct bytových domů 
s  téměř 200 byty různých velikostí 
od 1+KK až po 5+KK. 

„Hlavním architektonickým prvkem 
navrhovaných budov je jejich vertikální 
rozčlenění, což odpovídá i  vertikálnímu 
charakteru celého města. Okrová ba-
revnost a  cihelné obkladové materiály 
korespondují s  krumlovskou barevnou 
škálou a jsou připomínkou industriální-
ho charakteru lokality,“ uvádí architekt 
Martin Krupauer z Atelieru 8000, kte-
rý projekt navrhoval. Téměř každá by-
tová jednotka bude mít balkón, lodžii, 
terasu nebo předzahrádku. 

U  hlavní silnice I/39 je plánován 
větší apartmánový dům, který bude 
krýt celé údolí od  hluku. „Všechny 
bytové domy mají zelené střechy masiv-

ního charakteru, pracujeme zde s dešťo-
vou vodou,“ dodává Martin Krupauer. 

Areálem v  současnosti prochází 
zatrubněný Nový potok, pro který 
projektanti chtějí vybudovat nové 
koryto, otevřít jej a  přiblížit budou-
cím obyvatelům. Vodní linka bude 
v údolí fungovat jako významný kra-
jinný i  estetický prvek. Území svírá 
zelený svah se vzrostlými stromy, kte-
rý v  současné době připomíná spíš 
džungli. Projekt nabízí vybudování 
mlatových pěšin, které svah zpřístup-
ní pro budoucí obyvatele lokality 
i  přilehlých sídlišť. Součástí návrhu 
je také zeleň a  sadové úpravy podél 
vodního toku ve  vnitrobloku a  alej 
kolem ulice Za Jitonou. 

Doprava a inženýrské sítě
Architekti navrhují stávající sjezd 

ze silnice I/39 do  ulice Za  Jitonou 
odsunout dál od  kruhové křižovatky, 
aby mohl vzniknout levý odbočovací 
pruh, čímž by se měla navýšit kapacita 
průjezdnosti. Pro bezpečnost vozidel 
vyjíždějících z lokality je navržen roz-
jíždějící připojovací pruh do  kopce. 
Na území jsou navrženy další komuni-
kace, zpevněné plochy parkovišť před 
domy i zpevněné plochy pro pěší. Dvě 

třetiny parkovacích stání jsou umístě-
ny pod zemí. 

„Projekt připravovaný investorem 
v úzké spolupráci s městem velmi vítáme. 
Proměna brownfieldu v bytovou čtvrť je 
plně v  souladu se strategickým plánem 
rozvoje města. Abychom projektu dali 
zelenou, musíme ještě velmi důkladně 
vyhodnotit jeho dopad na dopravní situ-
aci a případně přijmout taková opatření, 
která tento dopad minimalizují,“ vy-
světluje místostarosta Josef Hermann.

V  území je nutné také vybudovat 
všechny sítě kompletně nově, původní 
areálové rozvody jsou zastaralé a v ne-
vyhovujícím stavu. Investor spolu-
pracuje s  městem a  projekčně chystá 
zasíťování tak, aby se město mohlo 
následně rozvíjet i na dalších plochách 
v  okolí dle územního plánu. V  ulici 
Za  Jitonou bude vybudován nový 
páteřní rozvod splaškové kanalizace, 
dešťové kanalizace, vody i  elektřiny. 
Z  nedalekého sídliště Za  Nádražím 
bude do lokality přiveden plyn.

Další postup 
Pro realizaci projektu je nezbytné 

majetkoprávní vypořádání investora 
s městem. Jedná se o směny pozemků 
a převody sítí a komunikací do majet-
ku města. „V nejbližší době je proto dal-
ším úkolem zanalyzovat předpokládané 
náklady převáděného majetku i náklady 
na jeho správu a údržbu,“ dodává mís-
tostarosta. 

Sběrný dvůr se nachází v  Kaplické 
ulici v  Českém Krumlově pod bý-
valým areálem společnosti Šumstav. 
www.ckrumlov.cz/odpady

Developeři představili projekt bytové 
výstavby v lokalitě bývalé Jitony

Nová městská čtvrť obklopená zelenými svahy namísto stávajícího 
brownfieldu po výrobních objektech. To je vize a záměr developerů 
a města Český Krumlov, kteří plánují v areálu bývalé Jitony vybudo-
vat bytový komplex s dvěma sty byty. 

Nová provozní 
doba sběrného 
dvora
Otevírací doba od 3. 1. 2020:
pondělí  14.30–18.00 hodin
úterý      8.00–11.30 hodin 
středa   14.30–18.00 hodin
pátek      8.00–11.30 hodin
sobota   10.00–16.00 hodin
čtvrtek, neděle ZAVŘENO

Parní sauna
PRO-SPORT ČK 

plavecký bazén 
Fialková 225, Český Krumlov

pondělí
ZAVŘENO

úterý–neděle 
15.00–20.30 hodin
www.pro-sportck.cz
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