Noviny
ročník 08/březen 2011/zdarma

Téměř 2 miliony korun podpoří kulturu

Text Jitka Augustinová Foto Jan Sommer

Z grantového Programu podpory
kultury města Český Krumlov bylo
v první výzvě rozděleno 1,827 milionu korun. Na únorových jednáních
o neinvestičních příspěvcích do
kulturní oblasti rozhodli radní a
zastupitelé.
Ve čtyřech opatřeních byla podpořena celoroční činnost místních
kulturních organizací, souborů a
spolků, aktivity reprezentující město
Český Krumlov, tradiční a dlouhodobé kulturní projekty i živá kultura
pro širokou veřejnost. V roce 2011
město podpoří činnost třinácti

spolků a sedmadvaceti projektů.
„Do kulturních grantů bylo podáno
celkem 54 žádostí o finanční příspěvek. Náklady na kompletní realizaci
všech těchto projektů a kulturních
činností v žádostech přesahovaly
částku 11 milionů Kč. V souhrnu
žadatelé požadovali od města
3 miliony Kč. Každý rok pozorujeme, že potřeby v oblasti kultury a
žádosti o peníze překračují limit
městského rozpočtu. Hodnocení a
rozdělování příspěvků mezi tolik
krásných kulturních akcí opravdu
nebylo jednoduché,“ shrnula situaci
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k zastupitelstvu

www.ckrumlov.cz/obcan

místostarostka Jitka Zikmundová.
Z městského rozpočtu budou
v letošním roce podpořeny například
výstavy v Egon Schiele Art Centru,
25. ročník Festivalu komorní hudby,
koncerty sdružení Jazzky Krumlov,
projekty Základní umělecké školy,
Centra pro pomoc dětem a mládeži
nebo Domu dětí a mládeže.
Přehled podpořených žádostí
najdete v Novinách na straně 2 nebo
na www.ckrumlov.cz/granty.

Jednání zastupitelstva

Upozornění: Březnové jednání zastupitelstva
města začíná v 17 hodin.
24. března 2011 od 17 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Zpravodaj se mění na Noviny

Milí čtenáři, Zpravodaj města Český Krumlov po několika letech mění svoji podobu. Od letošního března
najdete ve schránkách každý měsíc Noviny města Český Krumlov. Důležité informace z města Vám budou
i nadále chodit zdarma rovnou do Vašich schránek. Věřím, že se Vám nová podoba bude líbit a najdete v ní
i nadále důležité informace o dění v Českém Krumlově. Prolistujte si Noviny i na internetu
www.ckrumlov.cz/noviny.
Přeji Vám příjemné čtení. Jitka Augustinová, tisková mluvčí města Český Krumlov

Přehled projektů podpořených z Programu podpory kultury
I. Zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města
Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově
Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru
Městský pěvecký sbor Perchta Český Krumlov
Gymnázium Český Krumlov – Studentský pěvecký sbor Vaganti
Dům dětí a mládeže Český Krumlov – Dětský folklórní soubor Jitřenka
Krumlovští pištci
Krumlovský komorní orchestr
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov - rádio ICM
Divadelní klub Českokrumlovská scéna
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov - Hudební studio mladých
Folklórní klub - soubor Růže Český Krumlov, o.s.
Krumlovští pištci - CD Hudba rožmberských pánů
Obec baráčníků Český Krumlov

50 000
45 000
25 000
25 000
25 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
10 000
5 000

II. Reprezentace města
Účast Medvíďat na soutěži „Festival Internacional de Música de Cantonigròs“
Krumlovský komorní orchestr na hudebních festivalech v České republice

40 000
20 000

III. Kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční
Umění v každodennosti - Egon Schiele Art Centrum
25. Festival komorní hudby
18. výstavní ročník International Art Gallery - Miroslav Páral
Jazzky Krumlov - mezinárodní festival jazzové a alternativní hudby
IV. ročník Festivalu barokních umění Český Krumlov
Mezinárodní sympozium v Egon Schiele Art Centru
Pašijové hry, klášterní zahrada 2011
Mladá hudba na Českokrumlovsku – Centrum pro pomoc dětem a mládeži
Celostátní literární cena a Literární festival 2011 – Cultura Bohemica
Vltavské Cantare - V. ročník jihočeského festivalu dětských sborů
Krumlov unplugged – Centrum pro pomoc dětem a mládeži

400 000
300 000
200 000
150 000
50 000
40 000
30 000
30 000
25 000
25 000
10 000

IV. Živá kultura pro širokou veřejnost
Divadelní představení Živý Betlém – Umělecká beseda
Renesanční noc – Nadační fond Festival komorní hudby
Masopustní průvod 2011 – Základní umělecká škola
Hudební festival Vivat varhany 2011 – Česká Kultura
Jarní, podzimní a adventní koncerty dětských sborů v roce 2011 – Sdružení rodičů
a přátel českokrumlovského dětského sboru
Krumlovské náměstíčko – International Art Studio
15. ročník Krumlovské Dětské Porty – Dům dětí a mládeže
Jeden svět - lidská práva ve filmovém dokumentu – Centrum pro pomoc dětem a mládeži
Songfest.cz 2011 - Vítání roku zajíce
Dvorská slavnost pro Petra Voka – Krumlovští pištci
3 představení souboru KUS CIR KUS "Malý princ" – Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
Koncert k příležitosti konce II. světové války – Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Seminář sakrální hudby: Hudba a liturgie: Liturgická hudba v Českém Krumlově napříč staletími
Krumlovská Prima sezóna – Dům dětí a mládeže Český Krumlov
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33 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
12 000
10 000
10 000
7 000
5 000

Částky jsou
uvedeny v Kč.

www.ckrumlov.cz/ckrf

Českokrumlovský rozvojový fond v roce 2011

Text Josef Hermann Foto archiv ČKRF

Na začátku února Rada města Český Krumlov v roli valné hromady schválila podnikatelský plán dceřiné společnosti Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF) na rok 2011. Plán
shrnuje hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření
podnikatelské činnosti. Podnikatelský plán
je ke stažení na www.ckrumlov.cz/ckrf.
Dokument informuje mimo jiné i o tom, že
v letošním roce ČKRF bude realizovat dva
velké projekty, s nimiž uspěl v dotačních programech Evropské unie a získal ze strukturálních
fondů celkem 40 milionů korun. Realizace obou
projektů zasahuje i do následujících let.

Rekonstrukce a opravy

Z celkového objemu 25 milionů korun, které
v roce 2011 budou investovány do majetku
společnosti, připadne zhruba 21 milionů Kč na
rekonstrukce a opravy nemovitého majetku.
V roce 2011 by měla být zahájena rekonstrukce objektů Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Letos jsou plánované práce za téměř 9 milionů korun, z nichž
přes 90 % bude proplaceno z dotací Evropské
unie.
Do poloviny letošního roku by mělo dojít
k obnově a rekonstrukci objektu bývalé
čistírny v Hradební ulici, kde by měly vznikVelké projekty podpořené z Evropské unie
nout nové výstavní a galerijní prostory, které
Cílem prvního projektu nazvaného Databanbudou s tímto účelem pronajaty nájemci.
ka společné historie Šumavy a Bavorského lesa
Celkové náklady rekonstrukce jsou odhadováje digitalizace díla Josefa a Františka Seidlových,
ny na 8,5 milionů korun. S využitím dotačních
jeho uložení do fotobanky na webových
prostředků z Programu regenerace městské
stránkách muzea umožňující přístup nejširší
památkové rezervace dojde k opravě čelní
veřejnosti. Celkové náklady projektu budou činit
fasády domu Latrán č. p. 16 za 1 milion korun
19,3 milionu korun, z nich 17,3 milionu korun
a k opravě zadního traktu střechy na objektech
bude financováno z dotace. Práce na projektu
Latrán č. p. 20 za 500 tisíc korun.
budou dokončeny v dubnu příštího roku.
Nad venkovním posezením Dobré čajovny,
Druhým projektem, který obohatí kulturní a
směrem do zahrady Křižovníků, bude opravena
společenskou nabídku pro místní obyvatele i
zadní fasáda domu Latrán č. p. 55. Investice do
návštěvníky, je Revitalizace objektů Synagogy a
této opravy jsou plánovány ve výši 250 tisíc Kč.
Ateliéru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Rozpočtové náklady této akce činí 24 Cestovní ruch a destinace
milionů Kč, většinu požadované sumy pokryje
Hlavní cíle a opatření v oblasti podpory
dotace ve výši 22,2 milionu korun. Rekon- rozvoje cestovního ruchu destinace budou
strukční práce budou zahájeny do konce března v tomto roce směřovat k udržení, respektive
a dokončení je v plánu do poloviny roku 2013. nárůstu návštěvnosti města. Nástroje sloužící

Hlavní priority a cíle podnikatelské činnosti
• kvalitní realizace dvou projektů dotovaných z Evropské unie (Databanka a Synagoga)
• zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel (propagace, zvýšení tržeb)
• restrukturalizace úseku cestovního ruchu (včetně webové prezentace města OIS) s cílem
zkvalitnit a zefektivnit destinační management a poskytované služby
• zajištění inženýrských služeb pro realizační fázi projektu Revitalizace areálu klášterů dle
uzavřené mandátní smlouvy s městem
• zajištění kvalitní obnovy vybraných nemovitostí v centru města - Synagoga, Schieleho
ateliér, domy Latrán č. p. 16 a 20, objekt bývalé čistírny v Hradební ulici
• projektová příprava investičních akcí a rozvojových záměrů společnosti: revitalizace území
tzv. třetího meandru (parkoviště, Synagoga a Schieleho ateliér, jižní terasy), využití území
kasárna Vyšný, rekonstrukce objektu bývalé čistírny v Hradební ulici a komplexní rekonstrukce domu Latrán č. p. 20, rozšíření sítě rekreačních chodníků pro cykloturistiku, kolečkové bruslení, a jiné
• obnova a modernizace technologického vybavení střediska parking
• zlepšení informovanosti veřejnosti o činnostech a výsledcích hospodaření společnosti,
včetně rekonstrukce firemních webových stránek

Infocentrum Český Krumlov nabízí
• Prodej autobusových jízdenek vnitrostátních i mezinárodních
• Předprodej vstupenek na otáčivé hlediště a Mezinárodní hudební festival ČK
• Prodej vstupenek internetových portálů: Ticket Art, Ticket Stream,
Ticket Pro, Ticket Portál, Eventim
Objednávky vstupenek a jízdenek: 380 704 621, vstupenky@ckrumlov.cz
Otevírací doba: březen 9:00 – 17:00, duben 9:00 – 18:00

k naplnění těchto cílů jsou zvoleny na základě dlouhodobého sledování trendů v cestovním ruchu. Patří sem například příklon
k elektronickým médiím a on-line destinacím, spojení turistické nabídky „poznání a
relaxace“, důraz na krátkodobé pobyty
formou ucelených programových nabídek a
pobytových balíčků. Z těchto poznatků
vychází koncepce nových produktů, které
budou v roce 2011 uvedeny na trh. Jedná se o
„Český Krumlov Card“ (zvýhodněná
vstupenka do čtyř expozic) a „Český Krumlov - báječný výlet“ (ucelená nabídka pro
školní výlety). I nadále budou pokračovat
standardní aktivity na podporu cestovního
ruchu (kompletní informační a turistický
servis, správa www.ckrumlov.cz, propagace
Českého Krumlova), jakož i podpora tradičních kulturních akcí a atraktivit. Pokračovat
bude i zaměření na domácí a přeshraniční
návštěvníky (Německo, Rakousko, Maďarsko).

Ekonomické výsledky

Podnikatelský plán počítá v tomto roce
s celkovými tržbami z běžné hospodářské
činnosti ve výši 45 milionů korun a se ziskem
1,2 milionů Kč. Tržby z prodeje služeb, které
tvoří rozhodující část výkonů společnosti, by
měly meziročně vzrůst o více než 10 %. Při
bližším pohledu na strukturu tržeb téměř celá
jedna polovina (20,7 milionu korun) připadá
na tržby z pronájmů nebytových a bytových
prostor. Zhruba 30 % tvoří tržby z parkovacích
služeb (12,3 milionů Kč). Z 15 % se na
celkových tržbách podílí tržby z prodeje
služeb cestovního ruchu.

Fotoateliér Seidel snížil vstupné
Standardní prohlídka - 55 minut
• Dospělí
• Studenti (16 - 26 let) / důchodci
• Děti (6 - 15 let)
• Rodinné vstupné (2 dospělí až 4 děti)
• Skupinové slevy pro skupiny nad 10 osob

100 Kč
70 Kč
40 Kč
200 Kč
-10 %

www.seidel.cz
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Deﬁbrilátory pro městskou policii
Text a Foto Jitka Augustinová

Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda
a velitel Městské policie Jan Šítal převzali
v březnu defibrilátor jako dar od generálního
ředitele společnosti Kámen a písek Otakara
Veselého (na fotografii uprostřed). „Městští
strážníci již absolvovali školení na používání
těchto přístrojů, které pomáhají obnovovat
zastavenou srdeční činnost. V tuto chvíli máme
dva defibrilátory, takže každá posádka může
mít ve svém autě jeden,“ vysvětlil velitel
strážníků Jan Šítal. Cena jednoho přístroje se
pohybuje kolem 40 tisíc korun.

Český Krumlov oceněn na TTG Travel Awards 2011
Text Eliška Koričarová

V sobotu 12. února byly v pražském hotelu
Kampa slavnostně předány ceny vítězům již
13. ročníku TTG Travel Awards a město
Český Krumlov neodešlo s prázdnou.
V kategorii Nejvstřícnější region či město
v České republice zvítězilo hlavní město Praha a

hned za ním se na stříbrné příčce umístil
Český Krumlov.
Jako každý rok, i letos v anketě pořádané
odbornými novinami pro cestovní ruch TTG
Czech hlasovali profesionálové v cestovním
ruchu, kteří v šestnácti kategoriích sami

nominovali ty společnosti, které v České
republice považují za nejlepší a nejserióznější,
ty, se kterými se jim nejlépe spolupracuje, nebo
ty, jejichž služeb jejich klienti nejraději
využívají, či destinace, které mají jejich klienti
v největší oblibě.

Rallye Český Krumlov nejlepší v Evropském poháru
Text Rallye Český Krumlov

Fantastickou zprávu se na zasedání Mezinárodní automobilové federace FIA v německém
Stuttgartu dozvěděli organizátoři Rallye
Český Krumlov. Pozorovatelé FIA vyhodnotili
českokrumlovskou soutěž po všech stránkách
jako nejlepší ze soutěží Evropského poháru za
rok 2010. Za pořadateli z Automotoklubu
Rallye Český Krumlov a ČK Motorsport

zůstalo všech 15 soutěží Evropského poháru,
včetně takových pojmů jako Rally San Remo,
Canarias Rally či Swedish Rally.
„Doteď nemůžu tomu hodnocení uvěřit,“
říká Jindřich Kunc, ředitel Rallye Český
Krumlov, a dodává, „za poslední roky jsme se
naši soutěž snažili dostat na nějakou úroveň,
ale tohle? Že s minimálním rozpočtem oproti

Třídit odpady se vyplácí
Text Jitka Zikmundová Foto Aleš Motejl

V lednovém čísle Zpravodaje města Český
Krumlov bylo zveřejněno, jak úspěšné je město
Český Krumlov ve třídění odpadů. V celokrajské
soutěži ve třídění odpadů obsadil Český Krumlov v různých kategoriích medailové pozice a
obdržel zajímavé ceny, například poukaz na
výrobky z recyklovaných plastů. Občané i
návštěvníci tak mohou ocenit devět nových
laviček. Skvělé výsledky, za které děkujeme.
Třídit odpady a ukládat je vhodným způsobem je nejlepší cestou, jak udržovat město
příjemné a čisté a navíc mít z odpadů užitek.
Plasty, papír a další komodity se dnes obchodují. Pokud nemusíme odstraňovat černé skládky
ze sídlišť a parků, šetříme finance rozpočtu
města. A to nemalé. Vždyť v roce 2010

4

jsme museli na likvidaci černých skládek z
rozpočtu vydat 240 tisíc korun. Ten, kdo černé
skládky zakládá, plýtvá prostředky nás všech a
je to lenost a nezodpovědnost jedinců.
V Českém Krumlově máme funkční systém
sběru odpadu. Zvláštní přílohou tohoto vydání
Novin města Český Krumlov je přehled o
možnostech odevzdání a uložení většiny
druhů odpadů. Nikdo se nemusí a nesmí
vymlouvat, že nemá možnost svůj odpad
odpovědně zlikvidovat. Přehled systému
odpadového hospodářství v Českém Krumlově
je zveřejněn i na www.ckrumlov.cz/odpady.
Čistota a pořádek a funkční odpadové hospodářství je věcí nás všech.

jiným organizátorům a v téměř amatérských
podmínkách budeme pozorovateli vyzdviženi
až takto, to mě ani ve snu nenapadlo. Je fantastické vidět za námi v pořadí hodnocení světové
rallyové pojmy.“
Letošní, 39. ročník Rallye Český Krumlov se
uskuteční 27. – 28. května.

www.ckrumlov.cz/noviny

Pub Animals mají Anděla
Text Jitka Augustinová Foto František Pavlíček

Českokrumlovská skupina Pub Animals
získala prestižní ocenění Anděl 2010 za debutové CD Safar-I. Na snímku je se soškou anděla
trumpetista Jan Hlaváč. Žánrové ocenění za
nejlepší desku roku 2010 v kategorii ska/reggae
udělila skupině Akademie populární hudby
v Praze ve středu 23. února. Pub Animals svým
krátkým koncertem uzavřeli slavnostní předávání žánrových cen. Album Safar-I si fanoušci
mohou zdarma stáhnout na webové stránce

www.pubanimals.cz. Skupině oficiálně pogratuloval i starosta Českého Krumlova Dalibor
Carda. „Moc děkujeme hudební akademii za
ocenění, rodinám za trpělivost a všem našim
fanouškům slibujeme, že se mají v budoucnu
na co těšit. Nejbližší koncert chystáme na
18. března do Českého Krumlova a pojmeme ho
jako narozeninový mejdan a samozřejmě jako
oslavu Anděla," vyjádřil svou radost zpěvák
skupiny Pavel Podruh ml.

Českokrumlovská divadelní scéna boduje
O prvním březnovém víkendu proběhla
v Dačicích regionální postupová přehlídka
Dačické kejklování. Divadelní klub Českokrumlovská scéna se zúčastnil se svou inscenací
hry Bengta Ahlforse s názvem Popel a pálenka.
Soubor a inscenace obdržely několik hereckých
cen, čestných uznání, ale především doporučení

k postupu na celostátní přehlídku činoherního a
hudebního divadla, která se koná v květnu
v Děčíně. Získaná čestná uznání: čestné uznání
Českokrumlovské scéně za inscenaci hry,
Jaroslav Kubeš za režii, Jiří Pokorný za roli
Vigga Barkmana. Získané ceny: Jaroslava
Dominová za roli vdovy Věry Malmgrenové a

Lenka Šlajferčíková za roli pomocnice Kirsti
Lindholmové. Představení hry Popel a pálenka
v podání Českokrumlovské scény můžete
zhlédnout 28. dubna v Městském divadle Český
Krumlov. Více na www.divadlo.ckrumlov.cz a
www.ck-scena.cz.

Text Jan Vozábal, upraveno

Zpráva o stavu památky UNESCO – Historické centrum Českého Krumlova
Text Jitka Augustinová

V lednu letošního roku byla dokončena
aktualizace Zprávy o stavu památky
UNESCO z roku 2008 s údaji platnými ke
konci roku 2010. Zástupcem města Český
Krumlov v pracovním týmu pro přípravu a
zpracování zprávy o stavu památky UNESCO
je od roku 2008 místostarostka města Jitka
Zikmundová, která je do této funkce jmenována radou města. Konečným zpracovatelem a
předkladatelem této zprávy je Ministerstvo
kultury. Zpráva byla za Českou republiku
odeslána diplomatickou poštou Výboru
světového dědictví jako podklad pro červencové jednání v Bahrajnu.
Zpráva sestává ze tří kapitol. V první kapitole je odpověď státu na rozhodnutí Výboru
světového dědictví, v druhé kapitole jsou
analyzovány další aktuální záležitosti památkové péče identifikované orgány státní správy
nahlížené z různých oblastí a ve třetí kapitole
je shrnut popis všech větších restaurátorských
prací, změn a nových staveb uvnitř chráněné
oblasti za období 2009 - 2010.
„Celá zpráva je koncipována jako popis stavu
statku – památky UNESCO. Zprávu připravoval tým odborníků z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Národního památkového ústavu,
Městského úřadu Český Krumlov a Ministerstva kultury České republiky. Pro Český
Krumlov dokument působí příznivě, dokládá, že se o památky staráme a pečujeme o ně

v souladu se základními hodnotami
UNESCO. Zpráva rovněž dokládá, co město
Český Krumlov udělalo proto, aby na jeho
území zůstalo zachováno otáčivé hlediště,“
sdělila místostarostka Českého Krumlova
Jitka Zikmundová.
Otáčivé hlediště leží na pozemku Národního
památkového ústavu (potažmo státu) a stavba
otáčivého hlediště je v majetku Statutárního
města České Budějovice. Správní úkony jsou
vedeny z logiky místní příslušnosti Městským
úřadem Český Krumlov. Podle dokladu
Stavebního úřadu v Českém Krumlově je
stávající otáčivé hlediště v zámecké zahradě
dočasnou stavbou, jejíž užívání je povoleno
do 30. 9. 2015. Majitel otáčivého hlediště
s majitelem pozemku mají podepsánu nájemní
smlouvu o nájmu pozemků a nebytových
prostor do konce roku 2015.
„Samospráva města Český Krumlov nemá
žádnou legální možnost, jak by mohla zasahovat do stávajícího umístění a podoby otáčivého
hlediště. Pozemek není města, ani stavba
nepatří městu,“ sdělila místostarostka Českého
Krumlova Jitka Zikmundová, a dodala, „město
Český Krumlov nabízí alternativní řešení, a to
v případě, že by se stát nedohodl s Českými
Budějovicemi na stávajícím umístění. Co může
Český Krumlov jako město pro otáčivé hlediště udělat, je připravit zázemí pro případné nové
místo pro novou venkovní divadelní scénu.“

Na konci března 2010 Zastupitelstvo města
Český Krumlov schválilo návrh zadání změny
č. 1 územního plánu města Český Krumlov
mimo jiné v lokalitě bývalého zahradnictví za
zámeckou zahradou. Na základě tohoto zadání
projektant zpracoval návrh změny územního
plánu, který zde umožňuje postavit mimo jiné i
přírodní divadlo s otáčivým hledištěm. Tato
změna územního plánu byla do konce roku
2010 projednávána podle stavebního zákona
s dotčenými subjekty státní správy a laickou i
odbornou veřejností. K projednávání byly
přizvány rovněž orgány památkové péče, které
využití této lokality pro nové přírodní divadlo
považují za přijatelné. V současné době projednávání pokračuje úkony dle stavebního zákona.
Během jarních měsíců se uskuteční veřejné
projednání návrhu této změny územního plánu,
poté bude následovat projednání v radě města a
posléze v městském zastupitelstvu. Zastupitelstvo města Český Krumlov je orgánem, který
změnu územního plánu vydá (schválí).
„Považuji za důležité, že město nabízí alternativní řešení pro případ, že by stát neumožnil
zachování otáčivého hlediště na svém místě.
Za město Český Krumlov otevřeně již několik
let tvrdím, že máme zájem o umístění otáčivého hlediště v Českém Krumlově. A tvrdím
také to, že jsme si vědomi přínosu takového
zařízení pro cestovní ruch, kulturu a společenský život v regionu,“ sdělila místostarostka.

Nominujte své kandidáty na Cenu města Český Krumlov do 31. března
www.ckrumlov.cz/cenamesta
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Rada města zřídila komise a jmenovala členy
Text Jitka Augustinová

Rada města Český Krumlov na svém únorovém jednání (14. 2.) zřídila celkem devět
komisí a jmenovala jejich členy a předsedy.
Výhledově by radní měli zřídit ještě komisi
zabývající se strategickým rozvojem. Nominace na členy komisí nepředkládali pouze radní
města, ale také českokrumlovští občané či
politická uskupení zastoupená v zastupitelstvu
města. Celkem bylo podáno 116 nominací.
Nejvíce zájemců bylo o účast v sociální komisi.
„Rada nechce být uzavřena žádným názorům.
Chce, aby komise byly co nejfunkčnějším a co

nejodbornějším poradním a iniciativním
orgánem rady. Rada města proto vybírala
osobnosti na základě otevřených nominací.
Věřím, že se nám podařilo sestavit komise,
které splňují předpoklady pro to, aby byly
opravdu funkčními poradními orgány vedení
města. Touto cestou bych za celou radu města
poděkoval všem, kteří zaslali své návrhy na
členy komisí, i těm, kteří byli nominováni,“
sdělil radní města Tomáš Zunt, jehož strana
otevřené nominace iniciovala.
Komise fungují jako poradní a iniciativní

Přehled zřízených komisí a jejich členů
Komise pro cestovní ruch
• Jitka Zikmundová (předsedkyně); Dagmar
Bohdalová, Martin Hák, Milena Charvátová,
Karolína Kortusová, Zdeněk Poláček, Jiří
Shrbený, Oto Šrámek, Viktor Weis
Komise dopravní
• Martin Lobík (předseda); Roman Kneifl,
Jaromír Maurer, Tomáš Palouda, Jiří Shrbený,
Marek Šimon, Pavel Turnhöfer, Radek Týmal,
Rudolf Vejskrab, Viktor Weis
Komise kulturní
• Jitka Zikmundová (předsedkyně); Jaromír
Boháč, Jan Čepelák, Karel Dvořák, Martin
Jakab, Vladimíra Konvalinková, Ladislav
Michalík, Lucie Sirová, Ladislava Šmejkalová,
Antonín Troup, Jan Vaněček, Karla Votřelová,
Jan Vozábal

Komise pro školství, volný čas
• Dalibor Carda (předseda); Marie Batíková,
Bohumil Florián, Lenka Kohoutková, Eva
Luštická, Eva Matoušová, Jaroslava Neumannová, Kateřina Sládková, Iva Sonnbergerová,
Karel Vachta
Komise pro územní plán, investice, majetek
• Lumír Luštický (předseda); Karel Bašta,
Zdeněk Dvořák, Petr Chavík, Ondřej
Meloun, Pavel Mori, Roman Najbrt, Tomáš
Novák, Miroslav Reitinger, Jan Srnec, Ludmila Šolcová
Komise pro životní prostředí
• Jiří Klosse (předseda); Jiří Čtvrtník, Bohumil
Florián, Jarmila Hanáková, Pavel Hausdorf,
Jaroslava Kalkušová, Miroslav Lindner, Jiří
Olšan, Petr Straka, Tomáš Vosátka

orgány rady města. Náplň činnosti komise
stanoví rada, která také komisi ukládá úkoly a
projednává její stanoviska a náměty. Komise
dávají doporučující stanoviska radě k vybraným projednávaným materiálům, projednávají
koncepční materiály v dané vymezené oblasti,
podílejí se na hodnotících procesech v grantových řízeních města. Jednotlivé komise mohou
projednávat i jiné otázky, než které jim uloží
rada, mohou předkládat či iniciovat návrhy na
změny v dané vymezené oblasti působnosti
komise.
Komise pro památkovou péči
• Jitka Zikmundová (předseda); Jiří Bloch,
Patrik Červák, František Mikeš, Tomáš
Novák, Vlastislav Ouroda, Dagmar Píšová,
Antonín Princ, Pavel Slavko, Danuše Thimo vá, Matyáš Troup
Komise sociální
• Tomáš Zunt (předseda); Ivana Ambrusová,
Radek Cihla, Eva Davidová, Ingrid Jílková,
Vlastimil Kopeček, Miroslava Kubičková,
Františka Kuncová, Štefan Milo, Jan Pejchal,
Eva Pejchalová, František Petera
Komise sportovní
• Jan Vopat (předseda); Jana Beerová, Roman
Číž, Jiří Čtvrtník, Ilona Hanáková, Martin
Tomka, Jan Vondrouš, Josef Zunt, Josef Žižka

Nepřehlédněte: Rada města Český Krumlov zveřejnila v únoru své Programové prohlášení. Najdete jej na www.ckrumlov.cz/rada

V dubnu zahájí provoz Rodinné centrum Amálka
Text Tomáš Zunt

V dubnu bude v Českém Krumlově otevřeno
nové Rodinné centrum Amálka. V bývalém
fitness centru v Urbinské ulici 184 (sídliště
Mír) jsou připraveny nově zrekonstruované
prostory s hernou, kuchyňkou či seminární
místností. Ač bude základní službou nového
centra hlídání dětí do 6 let, rodinné centrum
bude postupně zajišťovat širokou škálu dalších
služeb a aktivit pro rodiče s dětmi.
Služba hlídání dětí je prioritně určena
rodičům, kteří potřebují a chtějí pracovat na
částečný úvazek a nemohou si hlídání jinak
zajistit, případně pro rodiče, kteří se připravují
na návrat do práce (např. účastí na kurzu,
pohovorech). Přednost v hlídání dostanou
také rodiče, kteří dále pečují o závislého člena

rodiny (např. postižený člen rodiny, senior).
Krátkodobě bude možné službu využít i pro
zajištění běžných potřeb rodiny (vyřizování
na úřadech, návštěva lékaře apod.). Hlídání
dětí bude zajišťovat kvalifikovaný personál
v předpokládaném rozsahu 4 dopoledne a
2 odpoledne v týdnu. Přesný rozvrh i rozsah
služby se bude odvíjet od zájmu rodičů. Využívání služby je možné začít domlouvat s vedoucí rodinného centra Petrou Cajthamlovou od
začátku dubna.
Hlídání dětí bude zajišťováno i při realizaci
většiny dalších připravovaných aktivit a
programů rodinného centra. Ty zahrnují řadu
odborných poradenských, vzdělávacích, ale i
volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi. Přes

Rodinné centrum Amálka Český Krumlov

rozsáhlý program rodinného centra bude
vyhrazen čas i pro tzv. volnou hernu a „kavárničku“, kdy bude prostor Amálky otevřen
všem bez organizování programu. Děti zde
mohou využívat vybavení centra, rodiče si
mohou dát kávu či čaj a trávit čas společně
s ostatními rodiči. Více informací najdete
v březnovém zpravodaji ICOS. Projekt je
financován prostřednictvím Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Zřizovatelem Rodinného centra Amálka je
společnost ICOS Český Krumlov, o.s. a jeho
Centrum sociálních služeb.

Urbinská ul. 184, Český Krumlov (bývalé prostory fitness centra)
www.amalka.krumlov.cz (stránky budou spuštěny koncem března)
e-mail: amalka@krumlov.cz
vedoucí centra: Petra Cajthamlová, tel.: 774 292 622, koordinátor projektu: Ingrid Jílková, tel.: 774 137 676
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Český Krumlov zveřejňuje program jednání zastupitelstva
Text Jitka Augustinová

Město Český Krumlov od února zveřejňuje
kompletní podklady pro program jednání
zastupitelstva.
Na
webové
stránce
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo si mohou
zájemci prohlédnout nejen materiály pro
jednání, ale také se podívat na harmonogram
jednání zastupitelstva, přečíst si přijatá usnesení nebo získat kontakt na českokrumlovské
zastupitele. Zveřejňování materiálů, otevřenost
a transparentní fungování městského úřadu
jsou základní body spolupráce, na nichž se

dohodla koalice politických stran ČSSD, ke zpřehlednění jednání a rozhodování
TOP 09, NK-MPV, KDU-ČSL a NZ.
městského zastupitelstva, o něž TOP 09
usilovala ve shodě s koaličními partnery,“
„Od února letošního roku jsou na webových sdělil radní města Martin Lobík.
stránkách města publikovány materiály
k jednotlivým bodům programu jednání
S ohledem na platnou legislativu, zejména
zastupitelstva. Kromě programu jsou zde k na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
dispozici také důvodové zprávy a jejich přílohy, údajů, provádí město před zveřejněním
které dosud v Českém Krumlově nikdy dopředu podkladů anonymizaci citlivých údajů (rodná
před projednáváním zveřejňovány nebyly. čísla, čísla dokladů, apod.).
Tento krok je jedním z prvních mezníků

Projekční práce na projekt revitalizace areálu klášterů
jsou v plném proudu
Text Jitka Augustinová

Město Český Krumlov podepsalo smlouvy
na zpracování projektové dokumentace opravy
a rekonstrukce areálu klášterů pro oba
komplexy. Pro areál bývalého kláštera minoritů projektové dokumentace připravuje společnost IKP Consulting Engineers, s.r.o., a
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní
stavby, s.r.o. a pro areál bývalého kláštera svaté
Kláry to je sdružení více projekčních kanceláří
pod vedením společnosti Masák & Partner,
s.r.o. Pracovníci obou společností zahájili
práce s tím, že stavební povolení je třeba získat
pro jeden komplex nejpozději do 31. května
letošního roku.
Kromě standardních prací souvisejících
s průběhem projektu a jeho administrací
město musí reagovat na anonymní udání,
zasílané na různé instituce jako je Ministerstvo kultury, Policie České republiky, Nejvyšší
kontrolní úřad nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Práce na projektu klášterů probíhají a několik
desítek lidí usiluje o to, aby uprostřed našeho
města vznikla zajímavá lokalita pro kulturní a
volnočasové vyžití. Není snadné zadministrovatnaprosto otevřeně. Všechno bylo zveřejněno
v oficiálním Informačním systému veřejných
zakázek i Úředním věstníku Evropské unie.
takto velký projekt, jehož investice se pohybují
v řádu 325 milionů Kč, které získáme z dotačních
zdrojů. O to víc měmrzí, že se najdou lidé,

kteří městu doslova házejí klacky pod nohy. Na
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i na
Ministerstvo kultury byla zaslána anonymní udání o
pochybení města při výběru dodavatelů nebo při
podepisování dokumentů o poskytnutí dotace,“
sdělil starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.
Podnět k zahájení správního řízení adresovaný
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším
třem institucím napadá způsob provedení výběru
dodavatelů ve veřejné zakázce na projektovou
dokumentaci. Rada města Český Krumlov
schválila odpověď úřadu, v níž se město Český
Krumlov jako zadavatel veřejné zakázky ohrazuje
proti tomu, že by v průběhu veřejné zakázky
došlo k jakýmkoliv pochybením. „Anonymní
podnět je buď založen na neznalosti projektu a
jeho průběhu, nebo se jedná o cílenou obstrukci
jak projekt překazit a městu uškodit. Zadávací
podmínky veřejné zakázky byly zveřejněny
komplexně, srozumitelně a naprosto otevřeně.
Všechno bylo zveřejněno v oficiálním Informačním systému veřejných zakázek i Úředním
věstníku Evropské unie. Všechny kroky jsme
předem konzultovali s poskytovatelem dotace a
odmítám, že by došlo k nezákonnému postupu
hodnotící komise, k diskriminačnímu jednání,
nerovnému, netransparentnímu jednání či
porušení zásad zákona o veřejných zakázkách.
Veškeré postupy hodnotící komise se řídily
zákonem o veřejných zakázkách. Postup při
hodnocení veřejné zakázky byl zdokumentován,

zaprotokolován a dodatečná jednání s uchazeči o veřejnou zakázku byla zaznamenána,“
dodal Dalibor Carda. Cena za práce na
projektové dokumentaci pro oba komplexy se
pohybuje v rovině 5,2 milionů Kč.
Projekt Revitalizace areálu klášterů Český
Krumlov je klíčovým projektem pro aktuální
volební období. Koaliční partneři se shodli na
jeho podpoře a na možnosti využít finančních
prostředků z Integrovaného operačního
programu.

„U projektu revitalizace klášterů je nutné
zmínit, že je zde na místě rovněž povinnost
představitelů města zachovat takto historicky
cenný areál pro budoucí generace obyvatel
našeho města v co nejpůvodnější podobě a ne
ho za zlomek ceny prodat soukromým
investorům a doufat, že zde vznikne projekt
k oživení centra. Z pozice člena řídícího
výboru projektu Revitalizace areálu klášterů
mohu doplnit, že zadávací podmínky veřejné
zakázky byly zveřejněny ve srozumitelné
podobě a naprosto přesně specifikovaly obsah
díla. Samotné vyhodnocení výběrového řízení
proběhlo dle mého názoru v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách. Anonymní
udání chápu spíše jako snahu úzké zájmové
skupiny tento projekt zastavit a s areálem
klášterů naložit zcela jiným způsobem, “ dodal
Tomáš Novák předseda místní organizace
TOP 09. www.ckrumlov.cz/klastery

"Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj."
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Sčítací formuláře můžete vyplnit elektronicky v Infocentru
Město Český Krumlov zajistí fyzickým
osobám bezplatné veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat údaje pro
sčítání lidu. V termínu od 26. března do
14. dubna mohou zájemci vyplnit a odeslat
on-line formulář v Infocentru Český Krumlov

na náměstí Svornosti. Otevírací doba Infocentra je od 9 do 17 hodin (v březnu) a od 9 do 18
hodin (v dubnu). Papírové formuláře obsahující vstupní kódy nutné k přihlášení k on-line
formuláři musí mít zájemce s sebou.

www.scitani.cz

Kulturní tipy

Prodej bytů
a pozemků

Městské divadlo
19. 3. 2011, 19:30
Příběhy Nilu
Studio orientálního tance FARHA
25. – 27. 3. 2011, 10:00, 15:00
Pohádkový víkend
1. – 31. 3. 2011
Výstava – Senioři (nejen) v Africe – Zapomenutá genereace,
festival Jeden svět 2011

www.jedensvet.cz

Regionální muzeum v Českém Krumlově
23. 2. 2011 – 31. 12. 2011
Výstava Příběh města
Kino J&K
26. 3. 2011, 19:00
Vše co miluji
Prokyšův sál
2. 4. 2011, 13:00 – Dvorská slavnost Petra Voka
od 15:00 – kostýmovaný průvod městem na zámek

www.ckrumlov.cz/akce

Užitečné informace a telefonní čísla

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

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 810
Elektronická podatelna:
posta@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Zastupitelstvo města Český Krumlov na svém
únorovém jednání schválilo záměr prodeje
třech městských bytů na sídlišti Mír v Urbinské nebo Lipové ulici. Každá z bytových
jednotek může být prodána nejvyšší nabídce.
Minimální prodejní cena činí 700 tisíc Kč.
Nabídku s kupní cenou je možné městskému
úřadu předložit do 31. března 2011.
Zastupitelé schválili také záměr města
prodat pozemky p.p.č. 219/61 (část o výměře
5 924 m²), p.p.č. 219/62 o výměře 3 383 m²
a p.p.č. 219/73 o výměře 942 m² v katastrálním území Přísečná – Domoradice. Jedná se
o pozemky kolem obchodního domu Terno
v průmyslové zóně, jejichž hlavní funkcí
podle územního plánu může být zařízení
obchodní sféry nebo občanská vybavenost.
Minimální kupní cena za 1 m² je 1 200 Kč.
Více informací o záměrech je zveřejněno na
úřední desce nebo na
www.ckrumlov.cz/obcan.
Bližší informace podá Miroslav Valach
z Odboru správy majetku a investic, telefon
380 766 605.

Pasy, občanské průkazy,
registr podnikatelů
Po, St
07.30-11.00 12.00-17.00
Út, Čt 07.30-08.30
Pá
07.30-12.00
Registr vozidel, řidičské průkazy
Po
07.30-11.00 12.00-17.00
Út
07.30-11.00
St
07.30-11.00 12.00-17.00
Čt
pro veřejnost zavřeno
Pá
07.30-12.00

Podatelna
Po, St
07.30-11.00
Út, Čt 07.30-11.00
Pá
07.30-11.00
Pokladna
Po, St
07.30-11.00
Út, Čt 07.30-11.00
Pá
07.30-11.00

12.00-17.00
12.00-15.30
12.00-13.00
12.00-16.30
12.00-15.00
12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Po, St
07.30-11.00 12.00-17.00
Út, Čt 08.00-11.00
Pá
08.00-11.00
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