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čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 26. ledna 
2017 od 16.00 hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte 
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Jednání
zastupitelstvaDalibor 

Carda

Vážení 
spoluobčané,
otevírá se před 

námi nový rok 2017, ve  kterém 
bychom chtěli dokončit plánová-
ní projektů započatých v  loňském 
roce. Od rozvíjení strategického plá-
nu, ze kterého bude vycházet akční 
plán, přes rekultivaci území Křížo-
vé hory, studii odtokových poměrů 
ve  Vyšném, komplexní dopravní 
koncepci a další aktivity, které chce-
me dotáhnout do úspěšného konce. 

Věřím, že se nám to podaří, neboť 
za každým projektem stojí tým lidí, 
který svou energii, profesionalitu, 
zkušenosti a  vize vkládá do  po-
doby města tak, aby se nám všem 
zde dobře žilo. Velmi mne také těší 
zájem a  iniciativa obyvatel, kteří 
se podílejí na organizaci akcí a za-
pojují se do  dění ve  městě, což se 
projevilo právě při projektu Tvořme 
Krumlov spolu – Krumlov sobě.

Přeji vám, aby následující rok byl 
plný úspěchů, radosti a  šťastných 
zážitků. S kolegy ve vedení města se 
vynasnažíme pracovat tak, abyste 
mohli být hrdí na své krásné město. 
Krásný nový rok 2017! Ocenění pro Inge Švandovou 

Kouteckou 
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Město 

Český Krumlov 

vám přeje 

pohádkový rok 

2017

Fotografie z natáčení filmu Anděl Páně 2, v hlavních rolích Ivan Trojan, Jiří Dvořák a Český Krumlov

© Česká televize a Marlene Film Production

Lednový program 
v klášterech
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Radka Ondriášová
Odbor fi nancí

F  Na  prosincovém jednání 
schválilo zastupitelstvo města rozpočet 
pro rok 2017. Rozpočet je nejdůleži-
tějším dokumentem, prostřednictvím 
kterého je zabezpečována správa města 
a jeho hospodaření v daném roce.

Díky dobré hospodářské situaci se 
zvyšují i příjmy města a pro rok 2017 jsou
plánovány příjmy ve výši 304 985,6 tis. Kč,
což představuje nárůst o  9 % proti 
schválenému rozpočtu roku 2016.

Největší část příjmů města tvoří tzv. 
daňové příjmy, tedy část daní vybraných 
státem a  ostatní místní poplatky, které 
jsou pro rok 2017 plánovány v objemu

199  301,2 tis. Kč, další důležitou částí 
příjmů města jsou nedaňové příjmy, 
tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako 
jsou zejména pronájmy majetku. Ty pro 
rok 2017 činí 59  445 tis. Kč. Třetí vý-
znamnou skupinou příjmů jsou přijaté 
dotace, zejména dotace na výkon přene-
sené působnosti ve výši 26 604,8 tis. Kč, 
dotace od  Jihočeského kraje ve  výši 
2 300 tis. Kč jako přímá podpora měs-
ta Český Krumlov na regionální rozvoj 
obce v  souvislosti s  registrací v  sezna-
mu světového kulturního dědictví 
UNESCO a  další. Poslední skupinou 
příjmů jsou tzv. kapitálové příjmy a  in-
vestiční dotace, s  kterými se pro rok 
2017 počítá v částce 10 299,8 tis. Kč.

Čtěte dále na str. 3

Město a jeho rozpočet 
pro rok 2017

Změna v autobusovém spoji
redakce

D Začátkem prosince vešla 
v  platnost změna jízdního řádu neděl-
ního autobusového spoje ke  hřbitovu. 
Čas odjezdu z autobusového nádraží se 

posouvá z 14.00 na 13.20 hodin a doba 
odjezdu od hřbitova zpět na autobusové 
nádraží se mění z 15.45 na 14.40 hodin. 
Časy odjezdu byly změněny, aby přepra-
va ke hřbitovu lépe navazovala na spoje 
městských linek.



2

www.ckrumlov.cz/obcan

leden 2017SOCIÁLNÍ SLUŽBY I MĚSTO

aktuality

redakce

O  V  pondělí 28. listopadu 
2016 vyvrcholil v  pražském divadle 
Archa čtvrtý ročník nezávislého oce-
nění NEZISKOVKA  ROKU. Ocenění 
zde získávají nejlépe vedené neziskové 
organizace ve  třech kategoriích podle 
velikosti. V kategorii střední neziskovka 
získala 2. místo obecně prospěšná spo-
lečnost ICOS Český Krumlov. 

Prestižní ceny pro profesionálně 
vedené neziskové organizace v  České 
republice uděluje Nadace rozvoje ob-
čanské společnosti (NROS) společně 
s partnery ocenění.  Těmi jsou Skupina 
ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize 
či mezinárodní poradenská a auditorská 
společnost KPMG Česká republika. Zá-
štitu nad oceněním převzal v tomto roce 
ministr Jiří Dienstbier. 

„Druhé místo v celorepublikové kon-
kurenci vnímáme jako skvělé ocenění 
naší 16leté práce. I  když ocenění NE-
ZISKOVKA  ROKU akcentuje zejména 
profesionalitu a efektivitu managemen-
tu a  fi nančního řízení organizace, je 
ocenění bezesporu uznáním společné 
práce všech našich zaměstnanců a spo-
lupracovníků,“ uvedl Tomáš Zunt, ředi-
tel obecně prospěšné společnosti ICOS 
Český Krumlov. 

„Propracovaný vícekolový systém 
hodnocení umožňuje všem organizacím 
zhodnotit svou činnost, získat zpětnou 
vazbu od  nezávislých expertů. Jsme 
rádi, že jsme uspěli. Ocenění je pro nás 
i obrovským impulzem do další práce,“ 
chválí ředitel ICOS Český Krumlov sys-
tém hodnocení, na  kterém se podílejí 
nezávislí experti z  akademického, ko-
merčního i neziskového sektoru, a orga-

nizace dostávají zpětnou vazbu o  svém 
fungování. 

Nezisková organizace ICOS Čes-
ký Krumlov byla založena roku 2000. 
ICOS poskytuje a  rozvíjí ve  městě 
Český Krumlov a  příhraničních re-
gionech jižních Čech sociální služby 
a programy pro ohrožené děti, rodiny, 
seniory či osoby se zdravotním posti-
žením, kteří potřebují pomoc druhých. 
Zároveň napomáhá s rozvojem i dalším 
neziskovým organizacím v  regionu. 
Mezi služby, které ICOS pro občany 
několika regionů jižních Čech zajišťuje, 
patří Osobní asistence pro děti, dospě-
lé se zdravotním postižením a seniory, 
která umožňuje žít klientům co nej-
běžnějším způsobem života, Bezplatná 
právní poradna, která v  šesti obcích 
Jihočeského kraje napomáhá lidem 
v krizi či Dobrovolnické centrum, kde 
desítky dobrovolníků pomáhají dětem, 
seniorům či lidem se zdravotním posti-
žením.  

„Prestižní ocenění je určitě i vítanou 
zprávou pro naše stávající i  potenciální 
dárce a  podporovatele. Již dříve věděli, 
že podporují organizaci, která má něco 
za  sebou. Nyní vědí, že si nevybrali 
špatně, že ICOS patří k  těm nejlepším 
v  celorepublikovém měřítku,“ oceňuje 
Tomáš Zunt, ředitel ICOS, přidanou 
hodnotou ocenění Neziskovka roku, 
které upozorňuje i na menší regionální, 
ale profesionálně vedené neziskové or-
ganizace, které nejsou u  širší veřejnost 
tak známé jako některé z velkých nezis-
kovek. 

Více o  ocenění Neziskovka roku 
na htt p://www.neziskovkaroku.cz

Dita Kloudová
Komunitní centrum Petrklíč

S Komunitní centrum Pe-
trklíč, z.s., realizuje v  deseti regio-
nech České republiky s  podporou 
Evropského sociálního fondu so-
ciální inovaci 3S, která představuje 
nový model poskytování pečova-
telské služby. Do  tohoto inovační-
ho programu bylo rovněž zařazeno 
území města Český Krumlov a  zá-
jemci o  pečovatelskou službu tak 
mají na výběr mezi tradičním a ino-
vativním modelem.
Služba je poskytována ve standardní 
kvalitě a  je ze stejných podmínek 
dostupná nejen ve  městech, nýbrž 
i  na  venkově. Řízení a  organizace 
služby je zaměřeno na  efektivitu 
ve  vztahu k  veřejným rozpočtům, 
služba má být pro veřejnou správu 
výrazně levnější než tradiční model. 
Uživatel přitom hradí stejnou částku 
jako v tradičním modelu a úspor je 
dosahováno přesným plánováním 
a efektivní organizací práce. 
Koordinátor služby si se zájemcem 
o  službu nebo jeho rodinnými pří-
slušníky sjedná bezplatnou schůzku 
přímo v  Českém Krumlově a  po-
drobně vysvětlí způsob poskytování 
služby. V případě vzájemné dohody 
bude následně sepsána smlouva 
o  poskytování služby a  nejpozději 
do  dvou týdnů bude poskytová-
ní služby zahájeno. Uživatel hradí 
službu jednou měsíčně na  základě 
jím potvrzeného výkazu provede-
né péče. Cena služby je nastavena 
v souladu s platnou legislativou a ne-
převyšuje cenu služby poskytované 
v  tradičním modelu. Město Český 
Krumlov bude mít ze strany posky-
tovatele dlouhodobě garantováno, 
že dotační spoluúčast města Český 
Krumlov na provedené službě bude 
o 50 % nižší než dotační spoluúčast 
poskytovaná službě v tradičním mo-
delu, která již na území města Český 
Krumlov působí. 

Více na  tel. č. 736  520  117 nebo 
na www.petrklice.cz. 

Jiří Zimola
jihočeský hejtman

V   Spravedlivě se rozhorlila 
paní radní Zikmundová na  adresu Ji-
hočeského kraje a  jeho úřadu. Ve svém 
textu nás vyzývá k  hledání cesty a  va-
ruje před kroky do minulosti. Působivě 
a  chytlavě se zastává žlutých autobusů 
soukromého dopravce a brojí proti ztrá-
tě jejich licence na trase Český Krumlov 
– České Budějovice. Škoda jen, že svý-
mi tvrzeními vodí veřejnost tak trochu 
za nos. V článku mi totiž chybí jakákoliv 
zmínka o tom, že úkolem kraje je zajis-

tit a  zároveň platit především veřejnou 
dopravu tak, aby se do práce, k lékaři či 
do školy dostali lidé i z těch nejmenších 
vesnic. 

To, že tu jezdí luxusní žluté autobusy, 
je určitě skvělé. Co už tak skvělé není, 
je skutečnost, že si společnost RegioJet 
vyzobala rozinky v  podobě pouze těch 
nejlukrativnějších tratí v  nejlepších ča-
sech. Aniž by samozřejmě měla zájem 
se podílet na fi nanční ztrátě, která kraji 
na ostatních a ne tak prestižních tratích 
vzniká. Nebo nám chce snad paní radní 
namluvit, že by zvedla ruku pro to, aby 
do veřejné dopravy v Krumlově vstoupil 

soukromý provozovatel moderních au-
tobusů, který by vozil pouze na  směny 
pracující ze sídliště Plešivec do  fabrik 
v Tovární ulici, a město by kvůli ušlým 
ziskům muselo vzniklou ztrátu za  spo-
je MHD doplácet ze svého rozpočtu? 
Pokud je řádná hospodářka, tak jsem 
přesvědčený, že ne. Zanechme tedy 
jednoduchého populismu a  pojďme 
opravdu hledat takovou cestu, která 
umožní cestujícím z Č. Krumlova využí-
vat služeb RegioJetu, a do práce a školy 
se dostanou lépe i lidé z přilehlých obcí, 
kde žluté autobusy nikdy nezastavovaly 
a zastavovat nebudou.

V Krumlově 
a okolí je zaváděn 
nový model 
pečovatelské 
služby

2. místo Neziskovky roku získal ICOS

Vyjádření ke článku radní Jitky Zikmundové o konci 
žluté dopravy mezi Č. Krumlovem a Č. Budějovicemi, 
který byl otištěn v minulém čísle Novin města Český Krumlov

FOTO: archiv ICOS Český Krumlov
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FINANCE I PROJEKTY

Radka Ondriášová
Odbor fi nancí 

Pokračování ze str. 1

F  Celkem 259  165,9 tis. Kč 
bude použito na  zajištění běžného 
chodu města, tedy zabezpečení samot-
ného výkonu veřejné správy, na údržbu 
městského majetku jako jsou komuni-
kace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň 
a veřejná prostranství, ale i provozní pří-
spěvky mateřským a základním školám, 
městské knihovně, městskému divadlu, 
domům s  pečovatelskou službou atd. 
Velký objem těchto prostředků běžné-
ho rozpočtu, konkrétně 10 992 tis. Kč, 
je určen na  podporu jiných organizací 
a  spolků působících ve  městě přímo 
nebo prostřednictvím grantového pro-
gramu do oblasti kultury (1 196 tis. Kč), 
sportu (5 092 tis. Kč), sociálních služeb 
(100 tis. Kč), komunitního plánování 
(1 040 tis. Kč), volnočasových aktivit 
mládeže (121 tis. Kč), zahraniční spolu-
práce (70 tis. Kč). 

Při přípravě návrhu rozpočtu se vy-
cházelo ze schváleného rozpočtového 
výhledu na rok 2017-19, ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2016 a jeho plně-
ní, z dílčích návrhů jednotlivých odborů 

městského úřadu a  z  dalších podnětů 
a požadavků obyvatel města.

Investice, které vždy občany nejvíce 
zajímají, jsou pro rok 2017 naplánová-
ny v  objemu 39  014,7 tis. Kč. Největší 
část investičních fi nančních prostřed-
ků je připravena na  realizací projektů 
podle plánu obnovy vodovodů a  kana-
lizací, velkým výdajem je nákup mostu 
u pivovaru, který mělo doposud město 
pronajato od Správy státních hmotných 
rezerv. V investičním rozpočtu je rovněž 

počítáno s rekonstrukcí chodníků na tří-
dě Míru.

V roce 2017 zaplatí město z rozpoč-
tu 6 805 tis. Kč na splátky úvěrů, které 
město přijalo v  minulých letech k  fi -
nancování významných investičních 
akcí. Zůstatek nesplacených úvěrů činí 
k 1. 1. 2017 celkem cca 22 467 tis. Kč (loni 
30.095 tis. Kč, předloni 41.223 tis. Kč).
S přijetím nového úvěru na fi nancování 
investičních akcí se ve schváleném roz-
počtu roku 2017 nepočítá.

redakce

P  Zastupitelstvo města Český 
Krumlov v  říjnu jednomyslně schválilo 
strategický plán rozvoje města (projekt 
Krumlov sobě), což jasně potvrzuje, že 
tým složený o  obyvatel města, zaměst-
nanců a  představitelů města, který se 
podílel na  jeho tvorbě, odvedl velmi 
dobrou práci.

Nyní jsou na řadě další práce na sesta-
vování akčního plánu, ve kterém by měla 
být schválená opatření strategického 
plánu promítnuta do  konkrétních úko-
lů a projektů. Původně byl předpoklad, 
že akční plán bude sestaven do  konce 
roku 2016, ale to se z časových důvodů 
nepodařilo uskutečnit. Po  jednání s  ar-
chitektem Petrem Klápštěm, který tým 
metodicky při tvorbě akčního plánu 
opět povede, byl konečný termín jeho 
projednání a  schválení posunut o  půl 
roku (do 30. 6. 2017). Tím vzniklo po-
měrně dost času na to, aby byl vytvořen 
skutečně kvalitní dokument.

Tvorba akčního plánu s  úvodním 
školením participace bude opět probí-
hat v pracovních skupinách, které tvoří 
zaměstnanci městského úřadu, členové 
přípravného týmu strategického plánu 
a aktivní jednotlivci. V prosinci se usku-
tečnily dvě schůzky týmů, kde proběh-

la jednání o postupu a také o tématech 
konkrétních participativních projektů. 
Videozáznam z  jednání je k  dispozici 
na stránkách www.KrumlovSobe.cz

redakce 

Zastupitelstvo města schválilo 
na  svém prosincovém jednání do-
tační programy pro rok 2017. 

Podobně jako v minulých letech 
byly vyhlášeny programy pro oblasti 
kultury, zahraniční spolupráce, soci-
álních a souvisejících služeb, sportu 
a  volnočasových aktivit dětí a  mlá-
deže. Na pokrytí výdajů je v rozpoč-
tu města vyčleněna celková částka 
ve  výši 7,62 milionů Kč. Termíny 
uzávěrek příjmu žádostí, formuláře 
žádostí a další informace jsou k dis-
pozici na webu města Český Krum-
lov www.ckrumlov.cz/dotace.

Lenka Kolářová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

B   Po  loňském rozší-
ření městského kamerového dohlí-
žecího systému (MKDS), kdy byla 
do ulice Lipová č. p. 161 nainstalo-
vána další kamera, která má za úkol 
komplexnější snímání okolí budovy, 
došlo v letošním roce k dalšímu roz-
šíření.

Nový kamerový bod byl umístěn 
na  střechu budovy městského úřa-
du v  Kaplické ulici. Odtud kamera 
snímá rekreační zónu s koupalištěm 
a  sportovišti, přilehlé komunikace 
a  velkou část parkovacích ploch. 
Nová kamera má eliminovat rušení 
veřejného pořádku ve  sledovaném 
prostoru. Dodávku a  montáž nové 
kamery provedla fi rma KZ system 
s.r.o. z Mostu.

Větší část nákladů na tento pro-
jekt pokryla dotace Ministerstva 
vnitra České republiky z  dotační-
ho programu Prevence kriminality 
v roce 2016. Celkové náklady pro-
jektu činily 275 408,10 Kč, poskyt-
nutá dotace byla ve  výši 247  704 Kč.
Vlastní podíl na nákladech za pro-
jekt ve výši 27 704,10 Kč (cca 10 %)
byl uhrazen z rozpočtu města.

Rozpočet města pro rok 2017

Tvorba akčního plánu je dalším 
krokem projektu Krumlov sobě

FOTO: Petra Nestávalová

Městský úřad
77 540,8 tis. Kč

Celkové výdaje v jednotlivých oblastech byly schváleny takto:

Městská 
policie

12 512,7 tis. Kč

Školství (MŠ, ZŠ)
24 597,0 tis. Kč

Sociální oblast
11 605,6 tis. Kč

Sport
19 689,0 tis. Kč

Kultura
30 028,0 tis. Kč

Veřejná správa
67 558,0 tis. Kč

(opravy, údržba 
a úklid komunikací, 
životní prostředí, 
veřejné osvětlení 

apod.)

Rozšíření 
městského 
kamerového 
dohlížecího 
systému

Dotace 2017
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KULTURA I VZPOMÍNKA

novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  měsíc leden jsme pro vás při-
pravili další novinky z  fondů naší 
knihovny. Pevně věříme, že si vy-
berete. 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.

García Márquez, Gabriel: 
Oči modrého psa
Povídky souboru patří k  raným 
autorovým dílům. Náleží k  žánru 
fantastické prózy a je v nich patrný 
i vliv surrealismu.

Rodriguez, Deborah: 
Návrat do kavárničky 
v Kábulu
Volné pokračování knihy Kavár-
nička v  Kábulu. Prostřednictvím 
příběhů pěti kamarádek poznáme 
afghánskou kulturu a postavení žen 
v muslimské společnosti.

Zibura, Ladislav: 
Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty
Zážitky z  dlouhé cesty po  Číně 
a Nepálu proložené humorem a za-
jímavými úvahami o životě.

Kolektiv: Rakousko: Bedekr
Průvodce Rakouskem vycházející 
z  magazínu České televize je kon-
cipován ve formátu zábavného, ale 
i poznávacího cestopisu.

Špaček, Ladislav: 
Dědečku, už chodím
do školy
Knížka pro malé školáky a  jejich 
rodiče. Vypráví o světě etikety po-
hledem malé holčičky a  laskavého 
dědečka. Na přiloženém CD autor 
předčítá celou knihu.

Brahmachari, Sita: 
Jasmínové nebe
Příběh dívky, která poprvé jede 
z Londýna do Indie, odkud pochá-
zí její maminka. Střetává se tak ne-
jen se svou vzdálenou rodinou, ale 
i zcela jiným způsobem života.

www.knih-ck.cz

STŘEDA 28. 12. 2016
PROMÍTÁNÍ FILMU CÍSAŘŮV PEKAŘ 
„65 let od premiéry“
16.00 hod. 
Velký sál bývalého konventu klarisek
kapacita 70 osob, 60 Kč/osoba
pro návštěvníky fi lmu sleva 40% 
na fi lmovou výstavu Císařův Pekař 
– Pekařův Císař a Interaktivní expozici 
lidských dovedností

DOPROVODNÝ PROGRAM:
FOTOGRAFOVÁNÍ 
V DOBOVÝCH KOSTÝMECH
12.30–15.30 hod., fi lmová výstava
fotograf Jan Sommer, 
120 Kč/1 fotografi e/1 výtisk

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
FILMOVÉ VÝSTAVY CÍSAŘŮV PEKAŘ 
– PEKAŘŮV CÍSAŘ
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 hod.
kapacita 20 osob, 150 Kč/osoba
Jako suvenýr můžete zakoupit golema 
Krumlema v Návštěvnickém centru.

SOBOTA 7. 1. 2017
PROMÍTÁNÍ FILMU PEKAŘŮV CÍSAŘ 
„65 let od premiéry“
16.00 hod.
Velký sál bývalého konventu klarisek
kapacita 70 osob, 60 Kč/osoba
pro návštěvníky fi lmu sleva 40% 
na fi lmovou výstavu Císařův Pekař 
– Pekařův Císař a Interaktivní expozici 
lidských dovedností

VÝROBA GOLEMA KRUMLEMA 
V HRNČÍŘSKÉ DÍLNĚ
10.00–18.00 hod.
platidlo: Klášterní žetony.
Směnný kurz 1 žeton = 10 Kč. 

DOPROVODNÝ – DEN S FILMOVÝM 
STUDIEM BARRANDOV:
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
FILMOVÉ VÝSTAVY CÍSAŘŮV PEKAŘ 
– PEKAŘŮV CÍSAŘ A PREZENTACE 
BARRANDOV STUDIA
13.30, 14.30 hod.
kapacita 20 osob, 150 Kč/osoba

FOTOGRAFOVÁNÍ V DOBOVÝCH 
KOSTÝMECH BARRANDOV STUDIA
10.30–15.30 hod., fi lmová výstava
120 Kč/1 fotografi e/1 výtisk

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY FILMOVÉ VÝSTAVY 
CÍSAŘŮV PEKAŘ – PEKAŘŮV CÍSAŘ 
S ŽIVÝMI OBRAZY
18.00, 19.00 hod.
kapacita 20 osob, 150 Kč/osoba

SOBOTA 21. 1. 2017
ŘEMESLNÉ DÍLNY
12.30–17.30 hod., 
platidlo: Klášterní žetony.
Směnný kurz 1 žeton = 10 Kč. 

NETRADIČNÍ ČTENÍ POHÁDEK: 
BRATŘI Z RŮŽE
15.00 hod., 

Velký sál bývalého konventu klarisek
kapacita 70 osob, Vstupné zdarma

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY FIL-
MOVÉ VÝSTAVY CÍSAŘŮV PEKAŘ – 
PEKAŘŮV CÍSAŘ S ŽIVÝMI OBRAZY
16.30, 17.30 hod.
kapacita 20 osob, 150 Kč/osoba

SOBOTA 28. 1. 2017
BYLINKOVÝ WORKSHOP 
– VÝROBA MASTÍ A ČAJŮ NA TÉMA:
„LEDNOVÉ NEDUHY“
Workshop povede bylinkářka 
Radmila Malinovská
14.00–17.00 hod., 
Velký sál bývalého konventu klarisek
Kapacita 10 – 70 lidí, seminář bude 
otevřen při nahlášení min. 10 účastníků – 
nutná rezervace, 350 Kč/osoba – v ceně 
je výroba mastí a čaje

FILMOVÁ VÝSTAVA A EXPOZIČNÍ OKRUHY
FILMOVÁ VÝSTAVA CÍSAŘŮV PEKAŘ 
– PEKAŘŮV CÍSAŘ
INTERAKTIVNÍ EXPOZICE LIDSKÝCH 
DOVEDNOSTÍ
Otevřeno denně; po–ne: 10.00–18.00 hod.

ŽIVOT A UMĚNÍ V KRUMLOVSKÝCH 
KLÁŠTERECH
Otevřeno denně; po–čt: 10.00–16.00 
hod; pá–ne: 10.00–18.00 hod
Podrobnější info na našich webových 
stránkách: www.klasteryck.cz
Změna programu vyhrazena.

~  Vzpomínka na Karla Podruha  ~
Pavel Podruh
Můj otec, Ing.  Karel Podruh, se narodil v  roce 1925 

v Českém Krumlově jako syn vrchního zámeckého zahrad-
níka a poslední komorné u kněžny ze Schwarzenbergu. Zde 
byl asi položen základ jeho výchovy k dodržování zásad 
morálky, cti a  slušnosti. Po  absolvování základní školy 
a  gymnázia byl v  roce 1944 totálně nasazen na  nucené 
práce ve prospěch říše. V krátkém období svobody po roce 
1945 vystudoval vysokou školu v oboru pozemní stavitel-
ství. Krátce po dokončení studia, v roce 1948 pochodoval 
Prahou se studenty na podporu presidenta Beneše. Násled-
ně byl označen za třídního nepřítele a na dobu tří let po-
slán k technickým pomocným praporům. Aby toho nebylo 
dost, poslal jej tehdejší režim na tři roky do Ostravy jako 
horníka. Po  návratu nemohl dlouhou řadu let pracovat 
na  úrovni svého vzdělání, kdy jeho vrcholnou funkcí byl 
mistr u  zedníků. Od  roku 1968 opět vyvíjel takzvanou 
nepřátelskou činnost a dostal nálepku kontrarevolucioná-
ře. V roce 1969 se stal zřejmě nejvzdělanějším nádvorní-
kem v krumlovské nemocnici. Tam odmítl nastoupit, a tak 

přišel od soudruhů další trest – zákaz práce v Jihočeském 
kraji. Dojížděl tedy za prací řadu let do Mostu – v neděli 
odpoledne tam a v pátek půlnočním vlakem zpět. Ani to 
jej nezlomilo. Ani provokace ze strany StB, ani opakující se 
tlak na spolupráci. Nikdy nebyl členem žádné strany. Rok 
1989 nebyl pro mého otce vysvobozením, nýbrž zadostiuči-
něním. Neměl chuť se komukoliv mstít, jen hodlal využít 
nabyté svobody. Pracoval v okresní i republikové organizaci 
PTP, přispíval do Českokrumlovského deníku a pracoval 
v komisích úřadu města. O to více jej v roce 2012 potěšilo 
ocenění Cenou města Český Kr6umlov, které převzal z ru-
kou starosty. Tatínek byl velmi aktivním hráčem házené, 
fotbalu, volejbalu, tenisu a sportovním funkcionářem. Po-
dílel se na výchově tří synů, pravidelně navštěvoval koncerty 
vážné hudby a nechyběl snad na žádné výtvarné vernisá-
ži. Ve svém okolí rozdával humor a optimismus. Všem asi 
utkvěl v paměti jako nezastavitelný „chodec-běžec“. Loučí-
me se s člověkem, který se nikdy nezpronevěřil svým morál-
ním zásadám a cti. Odešel tiše po krátké nemoci obklopen 
rodinou.       Čest jeho památce.

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV – PROGRAM LEDEN
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Miloš Dědič
Klub přátel Jihočeského divadla

O  Klub přátel Jihočeského di-
vadla ( JD) navrhl na  jaře 2016 operní 
režisérku Inge Švandovou Kouteckou 
na  udělení celonárodní prestižní ceny 
SENIOR PRIX 2016, kterou každoroč-
ně schvaluje NADACE ŽIVOT UMĚL-
CE. Cena je určena pro významné uměl-
ce jako poděkování za jejich celoživotní 
přínos v oblasti kultury.

Inge Švandová Koutecká obdržela 
cenu v  tomto roce jako jediná Jiho-
češka. Celkem bylo uděleno padesát 
cen. Mezi vyznamenanými byli herci, 
jako například Jana Hlaváčová, Josef 
Abrahám, Alois Švehlík, dále hudeb-
níci Jiří Stivín, Pavel Smetáček, ane-
bo známé zpěvačky Marie Rott rová 
a Hana Zagorová. 

Cenu paní Inge Švandové Koutecké 
předal 7. prosince v Jihočeském divadle 
ředitel JD Lukáš Průdek za přítomnosti 
členů Klubu přátel JD, Jihočeské kon-
zervatoře a dalších hostů z oblasti kultu-

ry. Předání mělo spíše rodinnou atmo-
sféru a nechyběly ani operní árie, které 
připravili přátelé vyznamenané. Na slav-
nostním předání byli přítomni i zástupci 
města Český Krumlov, zástupci Domů 
s  pečovatelskou službou v  Českém 
Krumlově, kde v  současné době Inge 
Švandová Koutecká žije, a  českokrum-
lovský spisovatel Jan Vaněček.

„Prestižní ocenění získala vzácná 
dáma, výjimečná osobnost české kultury 
a  já paní Inge k němu mnohokrát blaho-
přeji,“ uvedl starosta Dalibor Carda.

Oceněná Inge Švandová Koutecká 
neskrývala dojetí z  celé akce. Všichni 
přítomní jí na  závěr večera gratulovali 
a přáli především hodně zdraví do dal-
ších let života.

S Čtenáři Novin města Český 
Krumlov mohou soutěžit celkem o  čty-
ři vstupenky do  muzeí s  kartou Český 
Krumlov Card. S kartou můžete zdarma 
navštívit Hradní muzeum a  věž, Regi-
onální muzeum v  Českém Krumlově, 
Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schie-
le Art Centrum a nově i Kláštery Český 
Krumlov. Platnost karet je do konce roku 
2017, více na www.ckrumlov.cz/card. 

Soutěžní otázka: Kdo je autorem ob-
razů výstavy Paralelní světy v  Egon 
Schiele Art Centru?

Správné odpovědi zasílejte na noviny@
mu.ckrumlov.cz do  20. ledna 2017. 
Do  e-mailu prosím uveďte vaše jméno 
a  adresu. Ze zaslaných správných od-
povědí budou vylosováni dva výherci, 
každý obdrží dvě karty. Český Krumlov 
Card do soutěže věnovala vyjmenovaná 
muzea. Děkujeme!

redakce

P  Do řady publikací o Čes-
kém Krumlově přibyla v nedávné době 
nová kniha, která se věnuje populárním 
srovnávacím fotografi ím. 

Autorem současných fotografi í Čes-
kého Krumlova je Ondřej Hájek z  ro-
dinného vydavatelství FOTO STUDIO 
H. Poutavé popisky k nim vytvořil Petr 
Hudičák, jeden ze zakladatelů a dnešní 
kurátor českokrumlovského Musea Fo-
toateliér Seidel. Většina dobových sním-
ků v knize pochází z archivu Fotoatelié-
ru Seidel v Českém Krumlově.

Kniha Krumlovské skoky časem byla 
vydána za podpory českokrumlovských 
patriotů a institucí a můžete ji zakoupit 
v Museu Fotoateliér Seidel a v Infocen-
tru Český Krumlov.

KRUMLOV JUMPS THROUGH TIME • KRUMMAU IM WANDEL DER ZEITEN
КРУМЛОВСКИЕ СКАЧКИ ВО ВРЕМЕНИ • クルムロフのタイムリープ • 克魯姆洛夫的時間跳跃

18 • 19

町の製粉機から、また麦芽紛砕機からの排水は、川の島
にあるいくつかの建物を切り離した。島へは小さい木橋
とニ本の小橋を渡って行く。

Отвод воды от городской, когда-то пивоваренной 
мельницы отделил несколько строений на острове реки. 
Сюда можно попасть по древнему мостику и двум кладкам.

城市和麦芽厂的磨坊排水系统将小岛的建筑物分为几
处，沿着小木桥和两支索道可以登上小岛。

Odvod vody od městského, někdy sladovnického mlýna, 
oddělil několik budov na ostrově řeky. Ostrov je přístupný 
po dřevěném můstku a dvou lávkách.

Durch den Mühlgraben der Stadtmühle, früher auch 
Mälzermühle, wurden einige Gebäude zu einer Flussinsel 
abgetrennt. Die Insel ist über eine hölzerne Brücke und zwei 
Stege zugänglich.

The diversion of water from the municipal mill (sometimes 
called the malting mill) separates a few buildings on the river 
island. The island is now accessible along a small wooden 
bridge and two pedestrian bridges.
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Nová kniha
Krumlovské skoky časem

Cena SENIOR PRIX 2016 
pro Inge Švandovou Kouteckou

Inge Švandová Koutecká má na svém režisérském kontě přes 185 operních, 
operetních i muzikálových inscenací na četných domácích i zahraničních scénách, 
k nimž si často navrhovala také kostýmy. V 70. letech minulého století získala titul za-
sloužilá umělkyně a v roce 2004 cenu Jihočeská Thálie za celoživotní dílo. V Jihočeském 
divadle působila 11 let. 

Soutěž CK Card

FOTO: Miloš Dědič
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Podnikatelé, živnostníci, 
máte již zajišt n svoz odpadu 
pro období roku 2017?

Naše spole nost zajiš uje sb r a svoz komunálního 
a t íd ného odpadu v eském Krumlov : 
    v etnosti 1x týdn  nebo 1x 14 dní; a to z nádob o objemu 
110, 120, 240, 660, 1100, 2500 a 5000 litr  

FCC eské Bud jovice, s.r.o.
Dolní 1, 370 04 eské Bud jovice
Tel.: +420 380 735 800, email: cb@fcc-group.cz
www.fcc-group.cz

Další nabízené služby: 
    Sb r a svoz živnostenských a pr myslových odpad  v . nebezpe ných 

    Svoz separovaného odpadu (papír, plasty, kovy)

    P istavování a odvoz velkoobjemových kontejner  

    Prodej a pronájem odpadových nádob a kontejner

    Zajišt ní odstran ní všech druh  odpadu (objemný odpad, stavební sut )

    Zajišt ní skartace dokument   

    Výkup jedlých olej  a tuk  z restaurací, školních jídelen a kuchyní

V p ípad  zájmu o naše služby nebo bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat.

FCC_inz_zivnostnici_Budejovice_A4_v03.indd   1 02.12.2016   11:46:10
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Jan Vaněček
českokrumlovský spisovatel

F      Stalo se také 
krumlovskou módou odkládat věci z  do-
mácnosti, které už dosloužily, na obdiv ve-
řejnosti jako „okrasu“ sběrných kontejnerů. 
Především na sídlištích je k vidění povalo-
vaný halabala vyřazený nábytek, matrace, 
lednice, koberce, placaté televizory, počíta-
če, garnýže a další harampádí. Jejich ma-
jitel má možnost odvézt vše do  sběrného 
dvora. Tam to patří. 

Položme si otázku, proč tak neučiní. 
„Třeba to dělají kvůli bezdomovcům,“ řekl 
mi jeden místní mudrlant, „ti si vyberou, 
co se jim hodí, nebo se dá prodat do sběr-
ny.“  „No jo, ale zbytek tam zůstává ležet 

a  Služby města to musí naložit a  odvézt. 
A to není zadarmo. Zaplatíme to všichni,“ 
oponoval jsem a rozpovídal se pak o tom.

Co s tím, babo raď. Nechci malovat čer-
ta na zeď, ale přijde mi marné očekávat, že 
některý Krumlovák udá toho, který ke kon-
tejnerům nanosil harampádí. A pokud ho 
práskne anonymně, dokazování by nebylo 
jednoduché. Řekl bych, že tudy cesta neve-
de. Přistihnout však dotyčného lumpa tak 
říkajíc infl agranti a příkladně podle práva 
potrestat, aby poznal, zač je toho loket, to 
by byla, panečku, parádní trefa. Na tahu je 
především městská policie. Třeba bude mít 
kliku. A vůbec nejlepší se mi jeví, kdyby se 
tito spoluobčané pochlapili a dali si předse-
vzetí, že se v novém roce začnou chovat jako 
slušní lidé, neboť žijí ve slušném městě.  

Kontejnery s „okrasou“ 
aneb novoroční předsevzetí

FOTO: archiv města Český Krumlov
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aktuality

Milí spoluobčané, vážení 
Krumlováci, rozhodli jsme 

se ukončit naši činnost jako správci 
českokrumlovského hřbitova, a  to 
ke konci roku 2016. K tomuto život-
nímu kroku nás nevedou žádné vážné 
důvody, vše má svůj začátek i konec! 
Považujeme, ale za správné naše roz-
hodnutí vám oznámit, a zároveň vám 
chceme ze srdce poděkovat za  dosa-
vadní projevenou důvěru i pochopení. 
Moc si toho vážíme! 

Věříme, že za  našeho působení 
bylo vše v pořádku, alespoň my jsme 
s naší odvedenou prací za uplynulých 
28 let spokojeni.

S úctou 
manželé Jiřina a Jaromír Beranovi

redakce

Chcete mít přehled o  aktuálním 
dění na  Českokrumlovsku? Pro 
e-mailové zasílání informací veřej-
né správy, kulturní, společenské, 
sportovní a  volnočasové nabíd-
ky se zaregistrujte na  webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/
mailforum. Podněty pro příspěvky 
přijímáme na adrese destination@
ckrumlov.cz.

redakce

O  Finančním darem oce-
nilo město mladé českokrumlovské 
sportovce, kteří v  průběhu roku 2016 
vybojovali při různých sportovních 
příležitostech desítky cenných medailí. 

Za  mimořádné úspěchy a  reprezentaci 
města obdrželi z rukou starosty Dalibo-
ra Cardy kanoisté z oddílu SK VLTAVA 
20.000 Kč a  karatisté z  C.K.F.CLUB 
10.000 Kč, které využijí na rozvoj spor-
tovní činnosti. „Celý rok sledujeme 
sportovní výsledky českokrumlovských 

týmů, proto rada města rozhodla ocenit 
dva nejúspěšnější oddíly, které se pohy-
bují na nejvyšších příčkách soutěží ne-
jen v České republice, ale i v zahraničí. 
Velmi si vážím vytrvalosti a  úspěchů 
našich reprezentantů, za které jim patří 
uznání,“ uvedl starosta. 

Starosta města ocenil mladé 
českokrumlovské sportovce

redakce 

Městský úřad Český Krumlov aktuálně 

hledá kolegy na  pozice sociálních pra-
covníků a  právníka veřejných zakázek. 
Více infona www.ckrumlov.cz/obcan. 

Pracovní příležitosti 
na městském úřadě

redakce

Plné misky kvalitního krmiva 
na  půl roku má jisté několik desí-
tek psů a  koček bez domova v  Ji-
hočeském kraji. Zasloužil se o  to 
každý, kdo zakoupil jakékoli krmi-
vo vybraných značek nebo poslal 
dárcovskou SMS v  rámci letošní-
ho ročníku kampaně  „Pomozte 
naplnit misky v  útulcích“.  Kami-
ony rozvezly na  začátku prosince 
do  33 obdarovaných útulků v  ČR 
celkem 45,3 tuny granulí Pedigree 
a  Whiskas. Českokrumlovský útu-
lek v rámci této akce získal celkem 
950 kg granulí, 890 kg  pro psy 
a 70 kg pro kočky. Všem dárcům ze 
srdce děkujeme!

redakce

N V  polovině prosince na-
vštívil starosta Dalibor Carda Domov 
důchodců v Horní Plané, kde žijí senio-
ři z  Českého Krumlova. Na  tradičním 
vánočním posezení vyprávěl o  dění 
v  Českém Krumlově, přičemž se mu 
klienti Domova svěřili, že se stále cítí 
být Krumlováky a  dění v  jejich městě 
je velmi zajímá. Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví také pro klienty připravil 
dárkové balíčky, které seniory ve vánoč-
ním čase velmi potěšily.

Starosta navštívil 
seniory v Horní 
Plané

Poděkování

Novinky a akce 
ve městě

Psí útulek získal 
granule od dárců

FOTO: Petra Nestávalová

FOTO: Petra Nestávalová


