
zpravodaj
ročník 5.

duben 2008

ZDARMAměsta

1

24. dubna v 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov

Kaplická ul.
Jednací sál 3. patro

Autobusové nádraží

Skála Pod Kamenem

Hospodaření města

Kasárna Vyšný

Neinvestiční příspěvky

n    

n    

n    

n    

n    

Kamerový systém 
ve městě

Komunitní 
plánování

Kouzelný Krumlov 
2008

Přesun 
kamenného mostu

Nenechte si ujít

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 8

Český Krumlov se 29. dubna promění 
v město, kde nic není nemožné a kde  
hlavní náměstí může změnit své 
jméno na náměstí Lásky.

Až do 1. května bude Krumlov 
doslova Kouzelný. Slavnostní zahájení 
letní sezóny Českého Krumlova 
a oslava máje, měsíce lásky, 
Vám nabídne bohatý program 
na náměstí Lásky, v pivovarských 
zahradách či v českokrumlovských 
muzeích a galeriích.

Již půlstoletí funguje profesionální 
hasičská jednotka v okrese Český 
Krumlov. Den co den jsou profesio-
nální hasiči připraveni chránit naše 
životy, zdraví, životní prostředí i náš 
majetek. Za každou minutu, kdy 
jsou tito stateční lidé připraveni 
zasahovat a bojovat s přírodními 
živly, jim patří naše obrovské 
uznání a poděkování.

Kus práce se podařilo udělat 
i v sociální oblasti. Z rozpočtu 
města je určen téměř milion korun 
na podporu komunitního plánování. 
U všech cílových skupin se zabý-
váme jejich potřebami a pracujeme 
na zlepšování nabídky sociálních 
služeb ve městě. 

Vážení občané, i tento rok budeme 
udělovat ocenění těm, kteří se 
zasloužili o rozvoj Českého Krumlo-
va. Poděkovat jim můžete i Vy 
nominací na Cenu města za rok 
2007. 

Přijďte na jednání 
zastupitelstva

Poděkování starosty Luboše Jedličky Hasiči

Cena města
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Přečtěte si

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

08

Nechte se okouzlit, čtěte více na straně 4

Kouzelný
Krumlov



2

dotázaných podporuje rozšiřování 
systému.

Bezpečnostní kamerový systém města 
Český Krumlov funguje již rok 
a v současnosti vyhodnocuje data 
ze šesti kamer. Z rozpočtu města byl do 
systému investován milion Kč a 
Ministerstvo vnitra vyčlenilo další
2,3 milionů.

Podle velitele městských strážníků Jana 
Šítala dobře funguje spolupráce 
s Policií České republiky: „Celý systém 
je propojen s monitorovacím systémem 
Policie ČR. Ta má nepřetržitý přístup 
k záznamům z kamer, může je sama 
ovládat a sledovat bezpečnost 
ve městě.“ 

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Program prevence sociálně-patologických jevů 
pokračuje v Českém Krumlově svými projekty 
již čtvrtým rokem a slouží jako nástroj 
k předcházení nežádoucího jednání. Komplexní 
program je členěn do tří podprogramů, 
do nichž je z městského rozpočtu vloženo 
300 tisíc Kč. Podprogram Volný čas a bezpečí 
si za svůj cíl klade rozvoj kapacit, především 
volnočasových aktivit, zaměřených na děti 
a mládež a pozornost věnuje i projektům 
prevence kriminality. Cílem podprogramu 
Informace a vzdělávání je zlepšit situaci 
v prevenci sociálně-patologických jevů 
v Českém Krumlově a týká se zejména projektů 
zaměřených na prevenci společensky 
nejrizikovějších jevů – drogových závislostí, 
šikany, rasismu a xenofobie, kriminality dětí 
a mládeže. Třetí podprogram Intervence 
v krizi podporuje speciální a vysoce odborné 
služby v oblasti primární, sekundární 
i terciální prevence.

Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu 
města na projekty v oblasti prevence 
sociálně-patologických jevů zasílejte 
do 5. května 2008 na odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví. Bližší informace si přečtěte 
na internetu 
na www.ckrumlov.cz/granty2008 
nebo kontaktujte Jaroslava Rytíře, 
e-mail jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz, 
telefonní číslo 380 766 401.

Městská policie se zajímala o to, 
jak občané vnímají kamerový 
systém ve městě a zdali se cítí
v Českém Krumlově bezpečně. 
Z ankety vyplynulo, že většina 
Krumlováků kamery vítá.

Přes 80 % dotázaných uvedlo, že se v Českém 
Krumlově necítí ohroženo závažnou trestnou 
činností jako jsou vraždy, loupeže, únosy 
nebo znásilnění a naopak 52 % se cítí 
ohroženo méně závažnou trestnou činností, 
například krádežemi. Drtivá většina 

Program  
sociálně-patologických jevů

prevence

Městský  
dává občanům pocit bezpečí

kamerový systém

Již popatnácté budou uděleny Ceny 
města Český Krumlov za významné 
počiny v uplynulém roce. Své favority 
na udělení Ceny města může veřejnost 
nominovat do 2. května do 12 hodin.

Toto prestižní ocenění je určeno fyzickým osobám, seskupením fyzických 
osob či právnickým osobám za významné počiny v roce 2007. Uznání 
v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji 
či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel v kulturní, 
sociální, podnikatelské a sportovní činnosti či při opravě památek. 
Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou 
za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.

Návrh na udělení Ceny města Český Krumlov je nutné podat písemně 
do podatelny Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, nebo 
adresovat na oddělení kancelář starosty, náměstí Svornosti 1. E-mailem 
můžete nominace zasílat na adresu kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz. 
Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva a zaměstnanci města 
i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají 
v rámci svých pracovních povinností. Přesná pravidla nebo webový 
hlasovací formulář naleznete na webových stránkách 
www.obcan.ckrumlov.info/cenamesta2008.

Zastupitelé rozhodnou o udělení ceny na svém jednání 29. května 2008. 
Veřejné předání Ceny města Český Krumlov se letos uskuteční 19. června 
v 19 hodin v Prokyšově sále.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně 
přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 
a do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích: rekonstrukce 
památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. 
Od roku 2004 se vyhlašuje jedna kategorie, ale oceněno může být více 
subjektů. V roce 2007 byla předána Cena města Český Krumlov 
Mgr. Ivanu Slavíkovi za jeho činnost v oboru historie regionu 
a města pro nejširší spektrum zájemců a badatelů z Čech 
i ze zahraničí. Celkem bylo ve 14 ročnících uděleno 52 cen.

Nominujte své favority 
na Cenu města 
Český Krumlov 2007

velmi prospěšný

prospěšný

méně prospěšný

zbytečný

velmi podporuji

podporuji

spíše nepodporuji

Jak hodnotíte kamerový systém
v ČK jako nástroj posílení bezpečnosti?

Podporujete záměr rozšiřovat městský
kamerový systém?
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Komunitní plánování sociálních služeb je neustálý 
proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, 
stanovování priorit a porovnání potřeb s dostupnými 
zdroji. Základem komunitního plánování sociálních 
služeb je spolupráce města s uživateli a poskytovateli 
(jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při 
vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb 
a realizaci konkrétních kroků. Komunitní plánování 
vychází z předpokladu, že lidé sami nejlépe vědí, 
co chtějí a potřebují, a často také dokážou nalézat 
nejvhodnější řešení. Společným cílem je zajistit 
dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Při plánování sociálních služeb se vychází zejména 
z porovnání existující nabídky sociálních služeb 
se zjištěnými potřebami uživatelů služeb. Výsledek 
provedeného srovnání slouží jako jeden 
z klíčových podkladů pro zformulování priorit 
sociálních služeb. V Českém Krumlově se začalo 
s komunitním plánováním v oblasti sociálních 
služeb v druhé polovině roku 2004 za přispění 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Technickou organizaci zabezpečuje občanské sdružení 
ICOS – Informační centrum občanského sektoru Český 
Krumlov. V roce 2005 byl zastupitelstvem města 
schválen 1. komunitní plán sociálních služeb 
na roky 2006-2008. Ten byl vytvořen na základě 
zevrubné analýzy stávajících sociálních služeb, 
potřeb současných i budoucích uživatelů služeb, 
finančních výhledů a možností poskytovatelů sociální 
pomoci a samozřejmě připomínkování ze strany 
odborné i široké veřejnosti.

Komunitní plánování je organizačně zajišťováno 
řídícími a organizačními skupinami (manažerská 
skupina, sociální komise a skupina pro dohodu) 
a koordinačními skupinami, které se zabývají 
přímo konkrétní sociální oblastí. 

Co je to komunitní plánování 
sociálních služeb?

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, společnost ICOS a další 
subjekty vytvořily pravidla pro čerpání finančních prostředků 
z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1. komunitního plánu 
sociálních služeb (KPSS). Pro rok 2008 bylo v rozpočtu města 
vyčleněno 950 tisíc Kč na podporu komunitního plánování 
sociálních služeb a zastupitelstvo na březnovém jednání schválilo 
tato pravidla čerpání finančních prostředků. Technicko-organizační 
zabezpečení procesu komunitního plánování vyjde na 250 tisíc Kč 
a 700 tisíc Kč je připraveno na jednotlivé projektové výzvy. 
Pravidla čerpání finančních prostředků z rozpočtu komunitního 
plánování sociálních služeb na rok 2008 najdete 
na www.ckrumlov.cz/granty2008.

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo vyhlášení 
první grantové výzvy na podporu realizace 1. komunitního plánu 
sociálních služeb města Český Krumlov pro rok 2008. Uzávěrka 
pro podávání žádostí je 12. května 2008. Z rozpočtu města je 
na tuto podporu vyčleněno 700 tisíc Kč. Cílem je podpořit projekty, 
které přispívají k naplňování cílů a opatření v rámci schváleného 
1. komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov 
na léta 2006 – 2008.

Tato výzva je určena jak na dofinancování projektů 
spolufinancovaných z externích zdrojů či na úhradu úroků 
z úvěru, který projekt z externích zdrojů předfinancuje, tak 
i na podporu financování samostatných projektů, které 
napomáhají naplňovat cíle a opatření 1.KPSS v roce 2008. 
U samostatných projektů se předpokládá podpora vzniku nebo 
udržení služby, na níž nebyly získány či nelze získat jiné 
prostředky a projekt je dlouhodobě udržitelný nebo se jedná 
o samostatný projekt, který vytváří prostředí v rámci naplňování 
komunitního plánu sociálních služeb do budoucna (například 
projektová příprava, vzdělávání v oblasti sociálních služeb). 
Pravidla a potřebné formuláře si stáhněte na 
www.ckrumlov.cz/granty2008 nebo vyzvedněte na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.

Rozpočet města počítá letos téměř 
s milionem korun na komunitní plánování

Vyhlášena první grantová výzva na podporu 
programů naplňujících 1. komunitní plán

Komunitní plánování sociálních služeb v Českém Krumlově 

Schéma organizace komunitního plánování:

PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2007
Asistenční a servisní služby zdravotně postiženým občanům                  

(CPZP Jihočeského kraje, pracoviště Český Krumlov)

........................................................................................129 780 Kč

Domácí pečovatelská a asistenční služba

(Terezie Kovaříková).........................................................27 100 Kč

Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice                            

(Centrum pro pomoc dětem a mládeži)........................145 000 Kč

Komplexní program prevence Spirála 

(Sdružení Spirála)............................................................28 540 Kč

Prolomit to půjde (ICOS Český Krumlov).....................100 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda                                   

(Centrum pro pomoc dětem a mládeži)..........................76 460 Kč

Odborné konzultace ke standardům kvality sociálních služeb 

jako prostředek jejich implementace do praxe                                                           

(ICOS Český Krumlov)....................................................43 120 Kč

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA

SOCIÁLNÍ KOMISE

MANAŽERSKÁ SKUPINA

děti 

a 

mládež

senioři
etnické 

menšiny

zdravotně 

postižení
osoby 

v krizi

SKUPINA 

PRO 

DOHODU
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JEN
V ČESKÉM KRUMLOVĚ

SE MŮŽETE POLÍBIT
POD ROZKVETLÝM

STROMEM
NA NÁMĚSTÍ

LÁSKY

ÚTERÝ 29. 4. 2008
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV, 
Kaplická ulice (vestibul)
16.00 VERNISÁŽ VÝSTAV

DIVADLO OČIMA DĚTÍ 

PRŮVODCE MÝM MĚSTEM 
– UNESCO 2007

STŘEDA 30. 4. 2008
ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG
15.00 DĚTSKÉ 

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE 

KRUMLOVSKÝ VELETRH

Pozvánka a doprovodný program 
k výstavám

DIVADLO OČIMA DĚTÍ

PRŮVODCE MÝM MĚSTEM
– UNESCO 2007.

FESTIVAL ZUŠ

17.00  Přehlídka kostýmů účastníků 
ČARODĚJNICKÉHO ODPOLEDNE

18.00
STAVĚNÍ MÁJE

18.15 TANEC V JETELI

Díla účastníků výtvarné soutěže
 Městského divadla Český Krumlov 

a Jihočeského kurýru. 

Prezentace výsledků projektu
 českokrumlovských škol 

a zájmových sdružení.
Výstava trvá do pátku 30. 5. 2008. 

Hry, výuka dovedností, opékání buřtů,
čarodějnický rej, soutěž o nejlepší
kostým a další zábava pro děti 
i dospělé. 

Prezentace nabídky česko-
krumlovských neziskových institucí,
souborů, spolků, akcí, festivalů,
projektů, škol.

Soutěž o ceny Městského divadla
Český Krumlov a Jihočeského kurýru.

 
Informace o projektu k 15. výročí
zápisu Českého Krumlova do
Seznamu světového dědictví UNESCO.

Smyčcový orchestr, Dechový orchestr
ZUŠ Český Krumlov, Dechový orchestr
a mažoretky ZUŠ Přeštice, Pěvecký
sbor, Violoncellový soubor, Taneční
orchestr, Akordeonový soubor,
Dramatický obor, Bubenická garda 
a další

Společné zdobení máje 
a 
Folklórní soubor Růže Český Krumlov 

 - folk & blues
acustic style 
Muzikantské seskupení z jižních Čech

hraje vlastní skladby autorského dua
Fuka & Rajdl ve folkovém stylu 
s lehkou inspirací klasickým blues

Královéhradecká kapela hraje nejen
swing, dixieland, country, ale i rap,
funky a rock v nenapodobitelném
provedení. 

řazení
na náměstí Lásky (Svornosti), trasa
průvodu: náměstí – Latrán – zahrady
pivovaru Eggenberg. Průvod doprovodí
Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov.

 

 
vstup zdarma
Galerie české kultury (Máselnice, 2.zá-
mecké nádvoří), Mezinárodní galerie
současného umění (Václavské sklepy,
4. zámecké nádvoří), I. A. S. Na Fortně
„Neklepat, je otevřeno“, Městská
knihovna v Českém Krumlově (Horní 
ulice), Muzeum stavebních dějin a
řemesel (Dlouhá ulice), Regionální
muzeum v Českém Krumlově (Horní
ulice), Pivovar Eggenberg – prohlídky
ležáckých sklepů /bez degustace/,
Pohádkový dům, (Radniční), Galerie
Fíďa - 17.00 vernisáž výstavy obrazů
Zdeňka Věrčáka

20.00 NADORAZ

NÁMĚSTÍ LÁSKY (SVORNOSTI) 
20.00 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - 

ČTVRTEK 1. 5. 2008
15.00 - 17.00 MÁJOVÝ PODVEČER

OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ

Pořadatelé: město Český Krumlov, Městské divadlo Český 
Krumlov, o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Hlavní partneři: Schwan Stabilo, Schwan Cosmetics CR, s.r.o., 
Pivovar Eggenberg, Budějovický Budvar n.p.

Partneři: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, 
Agentura českého keramického designu, Carmentis, Centropen 
Dačice, a. s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 
Český červený kříž, Český svaz žen, Divadelní klub 
Českokrumlovská scéna, Dům dětí a mládeže v Českém 
Krumlově, Folklórní soubor Růže Český Krumlov, Gymnázium 
Český Krumlov, JIP Větřní, Lesy města Český Krumlov, Linde 
Pohony Český Krumlov, s. r. o., Mezinárodní galerie 
současného umění, Městská knihovna v Českém Krumlově, 
Muzeum stavebních dějin a řemesel, Občanské sdružení 
Společenství Kalamandra, Pionýrský oddíl Luna a Medvídci 
z Horní Plané, Pohádkový dům, Regionální muzeum v Českém 
Krumlově, Spirála, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. 
Anežky české, Český Krumlov, Světlo Slunce, Textil maxiHiT 
Český Krumlov, Základní umělecká škola v Českém Krumlově, 
základní školy v Českém Krumlově

Mediální partneři: Český rozhlas České Budějovice, Deník, 
Jihočeský kurýr, Oficiální informační systém Český Krumlov, 
Ozvěny

V rámci slavností budou prezentovány výrobky národní kvality 
značky Klasa.

Kouzelný Krumlov 2008
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Profesionální sbor hasičů zajišťuje 
většinu zásahů pro Český Krumlov 
a jeho činnost nespočívá pouze 
v hašení požárů a boji s ohněm. 
Vzpomeňme na stoletou vodu, která 
se řítila na Český Krumlov v roce 2002 
a neúprosně ničila vše, co jí přišlo do 
cesty. Profesionální hasičská jednotka 
například evakuovala obyvatele 
zatopených domů. Hasiči běžně 
pomáhají likvidovat následky vichřic 
a orkánů, zasahují u autonehod, 
operují v případě kontaminace půdy 
nebo vody.  Vzhledem k všestrannému 
zaměření hasičského povolání jsem ani 
zdaleka nemohl vyjmenovat všechny 
aktivity.

Profesní život hasičů neprovází příliš 
radostných okamžiků, protože bojují 
s nekompromisním nepřítelem, jehož 
útok se nedá předvídat. Přestože jsou 
hasiči dobře připraveni, nemohou 
ovlivnit výsledek zásahu. Avšak právě 
tato připravenost dává všem občanům 
našeho města i okresu určitou jistotu 
a naději. Jistotu, že lidé v krizových 
situacích nejsou sami a že se mohou 
spolehnout na pomoc profesionálních 
záchranářů z Hasičského záchranného 
sboru.

Děkuji všem bývalým i současným 
členům sboru za jistotu, kterou již 50 
let dávají občanům Českého Krumlova 
a jeho okolí. A přeji všem hasičům 
jen vítězné bitvy s přírodními živly 
a šťastné konce všech zásahů. 

Touto cestou bych Vám, vážení občané, 
rád zprostředkoval pozvání ředitele 
Hasičského záchranného sboru Pavla 
Vejvary na oslavu 50. výročí založení 
profesionálního požárního útvaru na 
okrese Český Krumlov, která se bude 
konat 26. dubna od 10 hodin na 
náměstí Svornosti. K zhlédnutí bude 
výstava historické i současné požární 
techniky, ukázky z činnosti sboru 
a soutěže pro děti. V průběhu celé akce 
bude koncertovat vojenská posádková 
hudba z Tábora.

                        Luboš Jedlička, 
                   starosta Českého Krumlova

Profesionální hasiči 
oslaví 50. výročí

Ministerstvo kultury vyjádřilo souhlas s přesunutím památkově chráněného kamenného 
mostu přes Polečnici a 9. dubna se starosta Luboš Jedlička zúčastnil dalších jednání 
na Ministerstvu kultury. „Správní řízení týkající se přemístění mostu se rozdělí na dvě 
samostatné fáze. V první fázi bude Ministerstvo kultury rozhodovat o takzvaném 
vymístění mostu a v další se rozhodne o jeho dalším umístění,“ upřesnil starosta 
závěry z jednání. 

Kvůli prohlášení mostu za kulturní nemovitou památku podalo město Český Krumlov 
žalobu na Ministerstvo kultury. Kamenný most se má přesunout v rámci realizace 
protipovodňových opatření, protože komplikuje průtok vody. S kulturní památkou se 
ale bez souhlasu ministerstva hnout nedá. „V tento okamžik nevíme, kdy, jak a kam 
by mohl být most přemístěn. Podnikáme kroky ke konstruktivnímu řešení situace. 
Snažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, nebyli 
dál ohrožováni velkou vodou. Rozhodnutí o přesunu mostu závisí pouze 
na Ministerstvu kultury," dodává Luboš Jedlička. 

Zastupitelstvo města na březnovém jednání odložilo o 1 měsíc rozhodování o zpětvzetí 
této žaloby a ponechává si do dalšího jednání zastupitelstva lhůtu na rozmyšlenou. 
Přečtěte si podrobnosti o této kauze na www.ckrumlov.cz/zpravodaj

Protipovodňová opatření na Polečnici 
Ministerstvo kultury souhlasí s přesunutím mostu
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Město Český Krumlov již třetím rokem 
rozděluje finanční příspěvky na podporu 
místní kultury formou grantového 
systému. Do konce února se sešlo 
49 žádostí v celkové výši přes 4 miliony. 

„Hodnotitelská komise zasedala a probrala každou žádost. 
Všechny projekty jsme vyhodnotili a stanovili minimální 
bodovou hranici pro podporu. Hodnotící komise 
kontrolovala jak formální náležitosti, tak i přijatelnost 
projektu a jeho význam pro město, propracovanost 
a schopnost realizace a přiměřenost rozpočtu,“ 
vysvětluje členka komise a místostarostka Jitka 
Zikmundová. 

Rada města schvaluje přidělení finančních prostředků 
do výše 50 OOO Kč a kulturní granty podpořila celkovou 
částkou 151 000 Kč. Zastupitelé pak schválili příspěvek 
11 žádostem a celkově tak rozdělí více než 2 miliony Kč.  

Z Programu podpory kultury 
rozdělí radní a zastupitelé 
přes 2 miliony korun

Město Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem 
pozemků za účelem zajištění občerstvení a gastronomických 
služeb při historických trzích na akcích Slavnosti pětilisté růže 
20. - 22. 6. 2008, Svatováclavské slavnosti 26. - 28. 9. 2008 
a Advent a Vánoce v Českém Krumlově 30. 11. – 31. 12. 2008. 
Přihlášky mohou zájemci posílat do 30. dubna. Bližší informace 
se dozvíte na www.ckrumlov.cz/obcan nebo v oddělení Kancelář 
starosty.

Českokrumlovští vodní 
záchranáři pořádali 5. dubna 
již 3. ročník mezinárodního 
veřejného závodu 
v ploutvovém a zimním 
plavání ve Vltavě
v Českém Krumlově.
Počasí bylo slunečné 
a teplota vzduchu 10°C 
a vody 3,5°C nalákala
k uplavání 1600 metrů 
ve Vltavě dokonce 34
nadšenců. Putovní pohár
starosty Českého Krumlova 
předala místostarostka 
Jitka Zikmundová loňskému
vítězi Filipu Toulovi
z Českých Budějovic.

Výběrové řízení: Zajištění občerstvení 
a gastroslužeb při historických trzích

Teplota vzduchu 10°C a vody 3,5°C aneb
Hurá do Vltavy pro Krumlovského hastrmana

Žadatel Projekt Částka

Agentura českého 15. ročník mezinárodní
keramického designu výstavy "Socha a šperk" 300 000

ARTECO - B.M. spol. s r.o. 17. Festival staré hudby 150 000

Auviex s. r. o. 17. ročník MHF 
Český Krumlov 350 000

Centrum pro pomoc Více projektů 56 000
dětem a mládeži, o.p.s.

Egon Schiele Art Centrum Více projektů 410 000

Folklórní klub Prezentace souboru
- soubor Růže na festivalech 20 000

Fotoklub Český Krumlov Provoz fotogalerie 
v Městském divadle 
v Českém Krumlově 10 000

Gymnázium Český Krumlov Filmový klub Jeden svět 6 000

Ing. Tibor Horváth Festival vojenských filmů 
Český Krumlov 2008 70 000

International Art Studio Design - nová estetika 100 000

Jihočeská komorní Koncert ku příležitosti
filharmonie konce II. světové války 10 000
České Budějovice  

Jihočeské divadlo Jihočeské divadlo dětem 15 000

Městský pěvecký Činnost 28 000
sbor PERCHTA

Nadační fond Festival 22. Festival komorní
komorní hudby hudby Český Krumlov 250 000

Občanské sdružení IV. Mezinárodní
Divadelní centrum divadelní festival 
Český Krumlov Miraculum 90 000

Občanské sdružení Literárně-kulturní večery
jihočeských básníků KRB básníků  KRB 2008 12 000

Sdružení rodičů a přátel Medvíďata soutěžní
českokrumlovského a zahraniční 85 000
dětského sboru

 
Smyčcový orchestr Podpora činnosti
Český Krumlov  Smyčcového orchestru 30 000

Srdce  Vltavy o.s. Jazz na konci léta 2008 170 000

SWINGTRIO Jan Vaněček Svatováclavský 
podvečerník 7 000

Umělecká beseda Živý Betlém 33 000
Český Krumlov o.s.

CELKEM 2 194 500
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Město Český Krumlov chystá zádlažbu Horní ulice, a rekonstrukci 
barokní kašny a morového sloupu na náměstí. Práce na 
rekonstrukci kašny byly zahájeny na začátku dubna  a měly by 
být dokončeny do října. Rekonstrukce bude provedena díky 
finanční dotaci státu a z vlastních prostředků města Český 
Krumlov. Předláždění Horní ulice je plánováno na září a říjen. 
O průběhu rekonstrukcí budeme informovat v denním tisku 
a na internetových stránkách města.

Město začalo opravovat i výtluky na místních komunikacích a 
poškozené silnice. Dále pak podle pasportu  místních komunikací 
stanovuje, které silnice je třeba zrekonstruovat a kde je třeba 
vyměnit inženýrské sítě. Rada města schválila zadávací 
dokumentaci zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky 
na tyto rekonstrukce a osloví projektové firmy. Město hledá 
příležitosti žádat v dotačních titulech o finanční prostředky. 
Řádově se jedná o rekonstrukce za 100 milionů Kč.

Místní komunikace i kašnu na náměstí 
čeká generální rekonstrukce

Českokrumlovská sídliště se zapojují do programů regenerace 
a jak jsme již psali v předminulém čísle, tento proces probíhá 
v několika fázích. U sídliště Za Nádražím schválila rada města 
vítěze výběrového řízení na vyhotovení projektové dokumentace 
pro stavební povolení a po dopracování dokumentace a po získání 
souhlasu stavebního úřadu může město předložit žádost o dotaci 
do regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. 
Rozpracovaný projekt by měl být hotov do poloviny května 
a žádost by měla být podána v první polovině srpna.

Projektová dokumentace pro sídliště 
Za Nádražím otevře dveře dotaci

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov bude zaktualizován 
do konce října 2008. Rada města schválila výběr společnosti 
RAVEN EU Advisory. „Naše dotační politika se posune k lepšímu. 
Strategický plán nejen naznačí, kterým směrem se má rozvoj města 
ubírat, ale i jak a kde můžeme na konkrétní akce najít peníze,“ 
dodává starosta Luboš Jedlička.

Současně s aktualizací strategického plánu se zpracuje Akční plán 
rozvoje města Český Krumlov pro období 2008-2010, který stanoví 
priority, konkrétní projekty, popíše výstupy, dopady konkrétních 
záměrů a naplnění stanovených indikátorů, časovou realizaci 
projektů a zdroje financování.

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2008/2009 proběhne 
v týdnu od 12. května do 16. května 2008 ve všech mateřských 
školách v Českém Krumlově. Od září se bude ve školkách platit 
školné 300 Kč (nyní je to 250 Kč).

Během letních prázdnin bude provoz zajištěn ve dvou mateřských 
školách. Od 30. června do 25. července bude otevřena Mateřská 
škola Vyšehrad a od 28. července do 22. srpna bude fungovat 
Mateřská škola Za Nádražím. Rodiče nahlásí požadavky na 
umístění dětí ve školce o prázdninách ředitelkám svých mateřských 
školek do konce května.

Na podzim bude hotová aktualizace 
strategického plánu rozvoje města 

Mateřské školy o prázdninách 
a ve školním roce 2008/2009

Starosta Luboš Jedlička navštívil 
na začátku dubna spřátelené město 
Llanwrtyd Walles ve Velké Británii. 
Spolupráce mezi městy probíhá 
od devadesátých let minulého století. 
Walleský pěvecký sbor koncertoval 
v Českém Krumlově vloni v říjnu. 
Na snímku starosta Českého 
Krumlova a starostka Llanwrtyd 
Walles Rosemary Stevenson.

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou 
(DPS, o.p.s.), založená městem v roce 1997, funguje jako poskyto-
vatel sociálních služeb pro seniory a zdravotně hendikepované. 
Společnost spravuje byty v domech s pečovatelskou službou na 
Vyšehradě, Za Soudem a na Plešiveckém náměstí a podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje pečovatelskou 
službu, tísňovou péči, odlehčovací službu a poradenskou činnost.

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich 
domácnostech, včetně domácností v domech s pečovatelskou 
službou. V hygienickém centru (DPS na Vyšehradě a Za Soudem) 
mohou klienti využít vany vybavené hydraulickým zvedacím 
zařízením nebo perličkovou masážní koupel. DPS zapůjčuje 
kompenzační pomůcky a poskytuje klientům například invalidní 
vozík, pojízdnou WC židli, chodítko nebo polohovací lůžko 
na elektrické ovládání.

V domech s pečovatelskou službou na Vyšehradě a Za Soudem 
mohou senioři trávit volné chvíle v klubovnách, kde jsou 
k dispozici společenské hry, rádio, televize, masážní lůžka 
a přístroje na pohybová cvičení. Široké seniorské veřejnosti slouží 
Senior klub, který je otevřen každý všední den od 14 hodin v 
objektu pod finančním úřadem.

Novinkou v oblasti sociálních služeb je telekontaktní tísňová péče, 
která slouží jako nepřetržitý, dlouhodobý a odborný automatický 
systém tísňového volání pro seniory nebo zdravotně postižené 
osoby. Při náhlém zhoršení zdravotního stavu, při upadnutí, 
napadení, nebo když se člověk nedovolá pomoci může pouze 
stisknout bezdrátové tlačítko a z jakéhokoli místa v bytě se spojí 
s centrálním dispečinkem, který mu zajistí okamžitou pomoc. 

Starosta navštívil spolupracující 
město Llanwrtyd Walles

Představujeme dceřiné společnosti
města Český Krumlov
Domy s pečovatelskou službou

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov 
Provozní doba:  

Centrum služeb: Po – Pá:  7.00 – 15.30
               Senior klub: Po – Pá: od 14.00
Ředitelka: Ivana Ambrusová, tel: 380 712 370
Sociální pracovnice: Eva Novotná, tel: 380 716 342
Telekontaktní péče: Anna Litvanová, tel: 380 712 067

Domy s pečovatelskou službou o.p.s. 
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Zpravodaj vydává město Český Krumlov. Vítáme Vaše komentáře a připomínky k měsíčníku. 
Přečtěte si Zpravodaj v plné verzi na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zpravodaj.
Zpravodaj města Český Krumlov, evidenční číslo MK ČR E 14614. 
Adresa vydavatele: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836.
Odpovědný redaktor: Jitka Augustinová, telefon 380 766 121, email: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz. 
Fotografie: archiv Městské úřadu Český Krumlov, Aleš Motejl, archiv profesionální sbor hasičů Český Krumlov, 
archiv Vodní záchranáři ČČK Český Krumlov. Korektury: Radka Frčková.  
Tisk: Výpočetní služba a tiskárna Šumava, spol. s r.o., Za Tiskárnou 327, Český Krumlov.
Distribuce: Česká pošta, s. p.
V případě nedodání Zpravodaje volejte na telefon 380 711 700 (Otakar Veselý).
Vyšlo nákladem 6.100 ks 18. dubna 2008. Příští vydání: 23. května 2008 s uzávěrkou 7. května 2008.

Užitečné 
informace
a telefonní 
čísla

Zajímá Vás historie? 
Chcete se dozvědět více 

o Českém Krumlově? 
Prohlédněte si 

online encyklopedii!
www.ckrumlov.cz/encyklopedie

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 810

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101

Elektronická podatelna
podatelna@mu.ckrumlov.cz

Internet: 
www.ckrumlov.cz/obcan

Pasy, občanské průkazy, 
registr podnikatelů, 
registr vozidel, 
řidičské průkazy
Pondělí, Středa 07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, Čtvrtek  07.30-08.30 
Pátek 07.30-12.00

Podatelna
Pondělí, Středa  07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, Čtvrtek  07.30-11.00

12.00-15.30
Pátek 07.30-11.00

12.00-13.00

Pokladna
Pondělí, Středa  07.30-11.00

12.00-16.30 
Úterý, Čtvrtek  07.30-11.00

12.00-15.00
Pátek 07.30-11.00

12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Pondělí, Středa  07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, Čtvrtek, 
Pátek 08.00-11.00

Městský úřad 
Český Krumlov

Úřední hodiny

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

29. března – 30. prosince  
VÝSTAVA SOCHA A ŠPERK, 
Mezinárodní galerie výtvarného umění 
(Václavské sklepy, 4. nádvoří zámku)

4. dubna – 26. října
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ UMĚNÍ - výstava, 
Egon Schiele Art Centrum

26. dubna 10:00 
OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, 
náměstí Svornosti

26. dubna 20:00
TY SYČÁCI – koncert, 
Divadelní klub Ántré

26. dubna 18:00
NEJLEPŠÍ MALIČKOSTI ZE SVĚTOVÉ 
HUDBY, Hotel The Old Inn

29. dubna – 1. května
KOUZELNÝ KRUMLOV 2008, 
program na straně 4

6. května 19:30
BRATŘI EBENOVÉ – koncert, 
Městské divadlo

7. května 19:00
SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY, 
Jízdárna zámku Český Krumlov 

13. května 19:30
ZDENĚK TROŠKA, Městské divadlo

lzměnu obecně závazné 
vyhlášky o místních poplat-
cích, která od 1. 1. 2009
ruší výjimku pro provozova-
tele kempů

lpravidla čerpání finančních
prostředků z rozpočtu
komunitního plánování
sociálních služeb na rok

2008 a vyhlášení 1. grantové
výzvy (čtěte na straně 3)

 lposkytnutí neinvestičních
příspěvků v celkové výši
2,031 milionů Kč na 
základě vyhodnocení
grantových okruhů 
na podporu kultury
(čtěte na straně 6)

Zastupitelé schválili 27. března 2008

Od 1. ledna 2009 se zruší 
úleva ze sazby poplatku 
pro kempy. Všichni 
ubytovatelé budou od 
nového roku platit stejnou 
sazbu poplatku za 
lázeňský nebo rekreační 
pobyt. Základní sazba činí 
15 Kč/osoba a den.

Město prosí rodiče 
novorozenců s trvalým 
bydlištěm v Českém 
Krumlově, aby se v případě 
zájmu sami přihlásili na 
matrice na náměstí 
Svornosti. 
Další slavnostní akt vítání 
miminek do společenského 
života se připravuje 
na 23. května. Chtějí-li se 
rodiče s dětmi narozenými 
od 31. ledna do 11. dubna 
2008 zúčastnit
slavnostního ceremoniálu, 
mohou se přihlásit 
do 7. května na telefonním 
čísle 380 766 322 nebo 
osobně na matrice.

Změna vyhlášky

Vítání občánků 

Chcete emailem získávat 
aktuální informace 

z Českého Krumlova?
www.ckrumlov.cz/mailforum
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