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Vážení občané Českého Krumlova,  
s příchodem jara Český Krumlov ožívá 
pod prvními slunečními paprsky. 
Věřím, že jarní poslové přinesou 
městu Český Krumlov také pozitivní 
zprávu v žádosti o poskytnutí téměř 
stoprocentní dotace na rekonstrukci 
areálu klášterů z Integrovaného ope-
račního programu ve výši 330 milionů 
korun.

I přes vítanou změnu počasí se 
zimním sportem budeme dále zabývat 
v pracovní skupině a následně na 
radě města a v zastupitelstvu. Nezod-
povězenou otázkou je osud zimního 
stadionu. Ve hře zůstává jeho prodej, 
zachování statutu quo nebo rekons-
trukce a výstavba zázemí pro spor-
tovce.

Jsem přesvědčen, že i přes dlouhé 
diskuze budou nejen tyto dva projekty 
vyřešeny a ku spokojenosti zaintere-
sovaných i realizovány. 

Přeji Vám krásné jaro.

MASOPUST

REKONSTRUKCE MOSTU 
U KINA

SLOVO RADNÍHO MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
JANA VONDROUŠE

Protipovodňová opatření pokračují ve spodní části Vltavy pod 
Lazebnickým mostem. Do léta se bude pracovat na prohrábce řeky, 
zpevnění břehů, stavbě ostrůvku za          pilířem Lazebnického mostu, 
úpravách výstupních míst                                     pro vodáky, 
zazelenění břehů a instalaci 
mobiliáře. Od poloviny 
března začnou také 
opravy Linecké 
ulice, která byla 
poničena těžkou 
technikou. 

ÚPRAVA KORYTA SKONČÍ V LÉTĚ 

Více informací najdete na straně 3 nebo na www.ckrumlov.cz/vltava

Podpořené 
projekty

Webové stránky 
postupují v soutěži

Otáčivé hlediště 
do roku 2015

Jednání 
o zimním stadionu

Kulturní 
tipy 
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PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z ROZPOČTU MĚSTA
V průběhu února radní a zastupitelé města Český Krumlov 

schválili přidělení finančních prostředků ze tří grantových pro-
gramů. V Programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže 
byla rozdělena částka 140 tisíc Kč mezi deset projektů. Celková 
poptávka byla vyšší než 540 tisíc Kč a žádalo o ni dohromady 
osmnáct subjektů. Z Programu podpory ekologické výchovy byly 
podpořeny tři vzdělávací instituce částkou 100 tisíc Kč a jediný 
projekt částkou 155 tisíc Kč. V Programu podpory kultury se žáda-
lo celkem na 50 projektů v částce převyšující 4 miliony Kč. V roce 
2010 bude podpořeno 38 projektů celkovou částkou 1,7 milionu Kč. 
Kompletní informace o grantových programech města Český Krum-
lov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/granty.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže

MS Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov 30 000

ZŠ Za Nádražím Český Krumlov 10 000

Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích 9 000

ICOS Český Krumlov, o.s. 16 000

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 
o.p.s. Český Krumlov 46 000

Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov 29 000

Program podpory ekologické výchovy

I. Podpora organizací působících v oblasti 
ekologické výchovy
ZO Šípek - Ekovýchova veřejnosti v Českém Krumlově 155 000

II. Podpora ekologické výchovy na mateřských, 
základních a středních školách

ZO Šípek 79 000

Základní škola Kaplická 151, Český Krumlov 15 000

Střední odborná škola zdravotnická 
a Střední odborné učiliště 6 000

Program podpory kultury

I. Zájmová činnost místních kulturních organizací,
souborů, spolků působících celoročně na území města
Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského 
dětského sboru 45 000

Gymnázium Český Krumlov
- Studentský pěvecký sbor Vaganti 26 000

Dům dětí a mládeže Český Krumlov
- dětský folklórní soubor Jitřenka 25 000

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, o.s. 20 000

Městský pěvecký sbor PERCHTA Český Krumlov 20 000

Dům dětí a mládeže Český Krumlov - mažoretky 15 000

Odbor Klubu českých turistů "START" Český Krumlov 15 000

Krumlovští pištci 15 000

FIORETTO, skupina historických tanců 15 000

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
- Internetové mládežnické rádio ICM 15 000
- Hudební studio mladých 15 000

Folklorní klub - soubor Růže Český Krumlov 12 000

Krumlovský komorní orchestr, o.s. 10 000

Obec baráčníků Český Krumlov 5 000

II. Reprezentace města

Sdružení rodičů a přátel českorumlovského dětského sboru
- účast dětí na sborové soutěži a festivalech 30 000

FIORETTO, skupina historických tanců
- reprezentace města na historických slavnostech "Giostra
Cavalleresca d'Europa 2010" v italské Sulmoně 25 000

Dům dětí a mládeže Český Krumlov - dětský folklórní 
soubor Jitřenka - reprezentace města na přehlídkách 
a festivalech 14 000

III. Kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční

Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
- Výstavní projekty k poctě Egona Schieleho 400 000

Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov
- 24. Festival komorní hudby 250 000

Miroslav Páral
- 17. výstavní ročník International Art Gallery 200 000

JAZZKY KRUMLOV o.s.
- mezinárodní festival jazzové a alternativní hudby 167 000

ARTECO - B.M. spol. s r. o.
- 19. Festival staré hudby 90 000
Ing. Jiří Kiprý - III. ročník Festivalu 
barokních umění Český Krumlov 50 000
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
- Mladá hudba na Českokrumlovsku 40 000

Ekofilm - 36. ročník 40 000

IV. Živá kultura pro širokou veřejnost

Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
- Doprovodný program k výstavám 40 000

Umělecká beseda Český Krumlov
- Divadelní představení Živý Betlém 33 000

Společnost pro zachování Hořických pašijových her
- Pašijové hry 26 000

Feng-yün Song o.s. 
- Songfest.cz 2010 - Vítání roku tygra 25 000

Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru
- Medové medvědí mecheche 20 000

Základní umělecká škola Český Krumlov
- Masopustní průvod 17 000

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
- Výtvarné aktivity pro neorganizované děti a mládež
"Sochy a děti" a "Výtvarný podzim v Boudě" 15 000

Dům dětí a mládeže Český Krumlov
- Krumlovská dětská Porta 12 000

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
- Koncert k příležitosti II. světové války 10 000

Krumlovský komorní orchestr, o.s. - Adventní koncert 10 000

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
- KUS-CIR-KUS 10 000

Římskokatolická farnost - prelatura Český Krumlov
- II. seminář sakrální hudby: 
Hudba a liturgie - Varhany v liturgii 7 000

Dům dětí a mládeže Český Krumlov
- Krumlovská Prima sezóna 5 000

                                     Poznámka: Částky jsou uvedeny v Kč.
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Protipovodňová opatření
prvních dvou etap 
na řece Vltavě v Českém
Krumlově pokročila     
v průběhu zimy 
do lokality 
pod Lazebnickým mostem.

Na horním úseku stavby, od 
Benešova mostu až po Ostrov, 
zbývá úprava a zazelenění bře-
hů a vybavení mobiliářem. Na 
spodní části se bude pracovat 
na prohrábce řeky, zpevnění 
břehů, stavbě ostrůvku za pilí-
řem Lazebnického mostu, úpra-
vách výstupních míst pro vo-
dáky, zazelenění břehů a insta-
laci mobiliáře. Od poloviny břez-
na začnou také opravy a vys-
právky Linecké ulice, která byla 
poničena těžkou technikou. 
Práce na úpravách koryta a bře-
hů Vltavy by měly být dokonče-
ny podle harmonogramu do léta 
2010. Stavební společnost pra-
covala na úpravách řeky prak-
ticky nepřetržitě i v zimních 
měsících, aby minimalizovala 
zásah stavby do letní vodácké 
sezóny. Kompletní informace 
včetně fotogalerie, upozornění 
nebo informací o průběhu stav-
by jsou zveřejňovány na webo-
vých stránkách 
www.ckrumlov.cz/vltava. 

Rekonstrukce Linecké ulice
Od 22. března by měly v Li-

necké ulici začít opravy a vys-
právky vozovky. Termín může 
být ještě posunut v závislosti 
na počasí. „Ještě před zaháje-
ním prací na protipovodňových 
úpravách řeky se město dohodlo 
se stavební společností Zváno-
vec na opravách vozovky. Těžká 
technika, která se prakticky 
denně dopravovala na stavbu, 
představovala pro komunikaci 
výraznou zátěž. V prosinci po 
ukončení prací na horním úseku 
stavby město a stavební firma 
provedly pasport Linecké ulice a 
stanovily, které části firma musí 
opravit a lokálně předláždit,“ 
upřesnil vedoucí Odboru dopra-
vy a silničního hospodářství 
Miroslav Hála. 

Od března do května může 
být doprava v Linecké ulici 
dílčím způsobem omezena, cel-
ková uzavírka zatím plánována 
není. Opravy se týkají mostu dr. 
Edvarda Beneše a celé Linecké 
ulice až po most u Domu dětí a 
mládeže.

Výstavba ostrůvku
Během dubna by měl být vy-

budován nový ostrov pod La-
zebnickým mostem. Práce by 
měly trvat zhruba jeden měsíc. 
Ostrov bude stavěn z levého 
břehu řeky. Potřebný materiál 
na stavbu ostrova by měla 
věnovat jako sponzorský dar 
společnost Kámen a písek, spol. 
s r.o. Stavební firma nejprve 
odtěžila původní ostrov a pone-
chala pouze stabilní část, kte-
rou dále opevní novým mate-
riálem. Původní vytěžený mate-
riál nebylo možné s ohledem na 
jeho skladbu na stavbu nového 
ostrova využít.

Státní podnik Povodí Vltavy 
a projekční kancelář VH-TRES 
navrhly ostrov se stabilním 
základem a hydrodynamickým 
tvarem o šířce téměř 5 metrů a 
délce necelých 25 metrů. Zák-
ladna bude široká 8,7 metru a 
boky budou tvořit kamenné 
opevněné svahy. Povrch ostrova 
se bude postupně svažovat od 
pilíře směrem po proudu k vod-
ní hladině. Na ostrově bude 
osazena tráva a keřovité vrby. 

„Tento projekt je výsledkem 
odborného posouzení a pro-
počtů. Rada města si v dubnu 
loňského roku vyslechla argu-
menty investora a souhlasila    
s tím, aby za Lazebnickým 
mostem vznikl zpevněný sta-
bilní ostrov se zelenou vegetací. 
Jsem rád, že Povodí Vltavy naš-
lo kompromis mezi bezpečností 
obyvatel Českého Krumlova, 
ochranou před velkou vodou a 
požadavkem obyvatel Českého 
Krumlova na zachování ostrův-
ku,“ sdělil starosta města Luboš 
Jedlička.

Podle ředitele závodu Horní 
Vltava Zdeňka Zídka byl nový 

ostrov projektován tak, aby se 
při výpočtu počítalo nejvýše      
s horní mezí výpočtové chyby. 
Navržená podoba je maximem 
toho, co může projektant pova-
žovat za bezpečné a únosné. 
Ostrov je vymodelován kolem 
středového pilíře Lazebnického 
mostu do hydrodynamické podo-
by, v níž by měl odolávat erozní 
činnosti vody.

Úpravy pro vodáky
Povodí Vltavy, město Český 

Krumlov a místní vodácké pro-
vozovny vytipovaly nejvhodnější 
lokalitu pro vodácký servis výs-
tupu z lodí na náplavce u pivo-
varu v místě mezi pěší lávkou a 
mostem u pivovaru. V tomto 
místě budou upraveny břehy 
pomocí speciálních schůdků pro 
vynášení lodí různých délek a 
tvarů. „Reagovali jsme na poža-
davky vodácké veřejnosti a or-
ganizátorů Krumlovského vodác-
kého maratonu a jak u vstupu 
do pivovarské zahrady, tak i u 
výstupního místa vodáků budou 
břehy osazeny dvojicemi širo-
kých kamenných schodů, přes 
něž bude možné z vody vy-
táhnout různě dlouhé lodě i vo-
ry,“ sdělil Martin Poláček z Po-
vodí Vltavy. Město Český Krum-
lov, Povodí Vltavy i majitelé 
přilehlých pozemků jednají o 
zajištění potřebného servisu pro 
vodáky a o stanovení pravidel  
v této zóně. Řeší se mimo jiné 
parkování, odpadová problema-
tika, toalety nebo doplňkové 
služby pro širokou vodáckou ve-
řejnost.  

Výstup z lodí bude umožněn 
i na veřejném prostranství na 
Vaře, kde sídlí dvě půjčovny lo-

dí. Veškerá manipulace a přená-
šení lodí a materiálu k vodě bu-
de možná pouze ručně – nebude 
zde možný příjezd až k řece.  

Dalšími přístupy z řeky do 
města budou různé drobné 
schůdky a úvazná oka, která 
budou navrtána do zadláždě-
ných břehů u frekventovaných 
výstupních míst, jako je Ostrov, 
různé restaurace a provozovny 
nebo pivovar. „Českým Krumlo-
vem v sezóně projíždí velké 
množství lodí a vodáci se v cen-
tru rádi zastaví a občerství. Vy-
cházíme jim tímto vstříc a na 
březích ukotvíme široká oka pro 
uvazování lodí, aby si mohli 
bezpečně uvázat svou loď a vy-
lézt na břeh. Toto řešení vítá 
také většina restauratérů, kteří 
nabízejí občerstvení na před-
zahrádkách nebo terasách u vo-
dy,“ doplnil Poláček.  

Práce na protipovodňových 
opatřeních těchto etap by měly 
být dokončeny do června 2010. 
„Většina prací by měla být do-
končena ještě před zahájením 
vodácké sezóny na Vltavě. Do-
končení stavby je ale plánováno 
na letní měsíce 2010. Práce jsou 
hodně závislé na počasí a na 
stavu vody v řece. Předpoklá-
dáme, že v korytě by vodáky 
nemělo čekat žádné omezení, 
upravovat budeme břehy na 
spodní části řeky. Je třeba, aby 
vodáci dávali pozor a dodržovali 
pokyny stavby nebo značení na 
březích,“ upřesnil Miloslav Ša-
fář, výrobní ředitel stavební 
společnosti Zvánovec.

Shrnutí prací
V průběhu roku 2009 a na 

začátku roku 2010 byly učiněny 
tyto práce: prohrábka, vyčištění, 
úprava koryta, kamenné záhozy 
a zadláždění břehů od Benešova 
mostu k Lazebnickému mostu, 
včetně celého Ostrova, odtěžení 
původního ostrůvku u Lazebnic-
kého mostu, zřízení nové ko-
munikace na náplavce v horní 
části úpravy, přeložení kanali-
zace a pokládka nové shybky. 

Během následujících měsíců 
letošního roku bude postaven a 
opevněn ostrov pod Lazebnic-
kým mostem, dokončen spodní 
úsek prohrábky, vyčištěno kory-
to a zadlážděny břehy, zahu-
musovány a zatravněny břehy. 
Budou namontována úvazová 
oka a postaveny zbývající ka-
menné schůzky pro výlez z řeky, 
dokončeny dlažby brodu, zří-
zena nová komunikace ve spod-
ní části úpravy.

PRÁCE NA PROHRÁBCE VLTAVY POKROČILY POD LAZEBNICKÝ MOST

Nový ostrov  bude stavěn z levého břehu.         Foto Vendula Nováková
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Českokrumlovský masopust
Prohlédněte si výběr nejzajímavějších fotografií z Masopustu. 
Českokrumlovské masopustní veselí letos poprvé oživila i ukázka 
domácí zabijačky a pravá masopustní veselice v pivovaru. Sdružení 
podnikatelů cestovního ruchu nebo Restaurace Krumlovský mlýn a 
Hotel Mlýn podpořily začínající tradici barevných oslav ve městě. 
Žáci ze Základní umělecké školy Český Krumlov a ze Střední umě-
lecko-průmyslové školy sv. Anežky zorganizovali průvod s tématem 
šumavských postav. Kompletní obrazovou dokumentaci Lubora 
Mrázka najdete ve fotogalerii na internetových stránkách 
www.ckrumlov.cz/masopust.
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Dne 22. 4. 2010 se koná dražba 
nemovitosti v Českém Krumlově, 

Parkán 119, Vnitřní Město.
Budova je v historickém centru města a přímo sousedí 

s hotelem Mlýn. 
2V současné době je v domě 6 bytů - 430 m  

2a nebytový prostor 80 m , vše po rekonstrukci. 
Částečně podsklepeno. 

Vodovod, kanalizace,elektřina, možnost plyn. 
Nejnižší podání 24 000 000 Kč. 
Dražební jistota 2 000 000 Kč.

Bližší informace 
na telefonním čísle 222 734 369 nebo

www.vaberg.cz

INZERUJTE VE ZPRAVODAJI MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Ve Zpravodaji města Český Krumlov je možno za 
úplatu inzerovat nabídky služeb, práce, řemesel, 
výrobků apod., volných pracovních míst, prodeje a 
pronájmy movitého i nemovitého majetku, pozvánky 
na kulturní, společenské a sportovní akce, akce poli-
tických stran v rámci předvolebních kampaní, image 
reklamy či poděkování a blahopřání.
Inzerát může být uveřejněn na základě písemné 
objednávky, která je k dispozici na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zpravodaj nebo na adrese re-
dakce Zpravodaje. 

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 
VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 

Tajemník Městského úřadu Český Krumlov vyhlašuje 
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

výběrová řízení na obsazení 3 pracovních míst úředníků:

REFERENT AGENDY PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ
l 1 pracovní místo, přihlášky jsou přijímány 

do 23. března 2010

REFERENT SOCIÁLNÍ PÉČE 
(agenda dávek hmotné nouze)

l 2 pracovní místa, přihlášky jsou přijímány 
do 31. března 2010

Místo výkonu práce: Městský úřad Český Krumlov
Platové zařazení: 9. platová třída, dle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup: dle dohody

Přesné podmínky výběrových řízení, charakteristiky 
vykonávaných činností a požadavky na uchazeče jsou 

zveřejněny na úřední desce města Český Krumlov, 
na internetu v sekci Výběrová řízení nebo k dispozici 

na personálním oddělení Městského úřadu Český Krumlov.

V případě dotazů kontaktujte personální oddělení 
Městského úřadu Český Krumlov, 

telefonní číslo 380 766 103.

naproti parkovišti Jelenka
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Co je validní stránka? 
Validní stránka znamená, že 

zdrojový kód internetové strán-
ky je v souladu s mezinárodně 
platnými standardy. Podle těchto 
standardů jsou vyvíjeny prohlí-
žeče webových stránek i další 
aplikace – například pro mobilní 
telefony. I nevalidní stránky 
mohou být funkční, protože pro-
hlížeče dokážou interpretovat i 
částečně chybný kód - záleží 
ovšem na typu prohlížeče. 
Nedokážou to ale jiná zařízení  
- hlasové či hmatové čtečky 
(převádí text ze stránky do 
Braillova písma). Nevalidní we-
bové stránky vlastně odříznou 
některé handicapované uživatele 
od jejich důležitého zdroje infor-
mací. Rovněž ne všichni uži-
vatelé používají stejné prohlíže-
če a jejich stejné verze - stránky 
tak mohou být různě zobrazeny 
(nebo některé části nezobraze-
ny) podle typu prohlížeče (In-
ternet Explorer, Mozila Firefox, 
Opera, Netscape, Google Chro-
me, Safari…). 

Laické přirovnání: Je to něco 
jako pravidla pravopisu - napsat 
stránky ve validním kódu nevy-
žaduje více řádků zdrojového 
kódu, jen jeho důslednou kon-
trolu a příslušné znalosti. (jčk)

Český Krumlov 
a Horosedly budou
reprezentovat Jihočeský
kraj v celostátním kole
soutěže Zlatý erb 2010.

Horosedly se budou ucházet 
o titul Nejlepší webová stránka 
obce, Český Krumlov zabojuje o 
cenu Nejlepší webová stránka 
města. Za mapový portál města 
se službou Street View byl 
Český Krumlov nominován také 
v kategorii Nejlepší elektronická 
služba. Celkem se do soutěže    
v Jihočeském kraji přihlásily 3 
obce a 4 města. Nominační ko-
mise okruh nominovaných dopl-
nila o 10 obcí, které inovovaly 
své stránky v roce 2009 za přis-
pění grantu Jihočeského kraje. 
Kategorii měst hodnotitelé roz-
šířili o všechna okresní města 
Jihočeského kraje. 

„U všech webových stránek 
nominovaných za Jihočeský kraj 
na Zlatý erb byla provedena 
kontrola validity zdrojového kó-
du, dále obsah povinně zveřej-
ňovaných informací a prohláše-
ní o přístupnosti stránek. Po 
této prvotní kontrole byl s při-
hlédnutím k dalším kritériím 
soutěže zúžen okruh pro vý-  
běr na 2 obce a 2 města. Tyto 
stránky byly poté zevrubně 
zhodnoceny nominační komisí 
podle Metodiky soutěže pro 
krajská kola,“ uvedl k hodnoce-
ní jeden z členů tříčlenné hod-
notící komise Bohumír Mach. 
Nominační komise dále dopo-
ručila pozornosti celostátní po-
roty posoudit i turistickou část 
portálu města Český Krumlov.

Situace na úseku kvality we-
bových stránek měst a obcí na 
jihu Čech se postupně zlepšuje. 
Jihočeský kraj má nejvyšší podíl 
validních titulních stránek webů 
měst a obcí mezi kraji. Jiho-
český kraj dosáhl 30 %, průměr 
republiky je 19 %. 

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA 
V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE vy v Egon Schiele Art Centru 

Český Krumlov a jejich světová 
premiéra se uskuteční na verni-
sáži k této výstavě, která se 
koná 16. dubna 2010.

Město Český Krumlov finan-
čně podporuje Egon Schiele Art 
Centrum z Programu podpory 
kultury. (esac)

kožešinové beránky.  Velikonoční 
program bude obohacen o Veli-
konoční pašijové hry. Příběh o 
posledních dnech Ježíše Krista 
se odehraje v  zahradách býva-
lého kláštera minoritů v neděli 
4. dubna od 14 hodin. Výpravné 
představení je doprovázeno hud-
bou Jaroslava Krčka a souboru 
Musica Bohemica a účinkuje     
v něm více než 70 osob. Akci 
pořádá Společnost pro zachová-
ní hořických pašijových her za 
finanční podpory města Český 
Krumlov. Vstupenky za 90 Kč 
jsou k dostání v předprodeji      
v Infocentru Český Krumlov ne-
bo přímo na místě.

Egon Schiele Art Centrum
věnuje rok 2010 poctě
životu a dílu Egona
Schieleho u příležitosti
120. výročí 
jeho narození. 

Centrum chystá ojedinělou 
výstavu tohoto světoznámého 
umělce česko-rakousko-němec-
kého původu, na které představí 
také současné uznávané umělce        
z České republiky, Německa a 
Rakouska. 

Ředitelka Egon Schiele Art 
Centra Hana Jirmusová oslovila 
v rámci výstavy také českou, 
světově známou návrhářku He-
lenu Fejkovou, která představí 
dosud méně známou část 
Schieleho tvorby. „Málokdo ví, 
že Egon Schiele také navrhoval 
pánské i dámské oblečení. Nej-
milovanější z jeho tří sester, 
Gerti, byla jednou z prvních ví-
deňských modelek a právě i dí-
ky ní Schieleho velmi zajímala 
móda,“ sdělila Hana Jirmusová. 

Šaty budou vystaveny na fi-
gurínách během půlroční výsta-

V Českém Krumlově pokra-
čuje tradice velikonočních trhů. 
Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 
5. dubna se na náměstí Svor-
nosti konají velikonoční trhy, 
které se těší oblibě místních 
obyvatel i návštěvníků města. 

Od Zeleného čtvrtka do Veli-
konočního pondělí nabídnou 
trhovci a řemeslníci od 10 do 
17 hodin stylové výrobky. Kaž-
dý, kdo zavítá do historického 
centra Českého Krumlova, bude 
moci ochutnat lidovou pochout-
ku - pečené brambory. Česko-
krumlovské velikonoční trhy na-
bídnou příchozím také veliko-
noční pomlázky či malovaná 
vajíčka, dřevěné výrobky nebo 

ROK VE ZNAMENÍ EGONA SCHIELEHO

VELIKONOČNÍ TRHY A PAŠIJOVÉ HRY

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Podpořte i Vy web 
města Český Krumlov 

a hlasujte pro něj 
v anketě Zlatý erb. 

Hlasovací formulář 
je zveřejněn na 

www.ckrumlov.cz/soutez

Nominované webové stránky 
do soutěže Zlatý erb 2010 

za Jihočeský kraj:

Nejlepší webová stránka obce: 
obec Horosedly 

http://www.horosedly.cz

Nejlepší webová stránka 
města:

město Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz/obcan 

Nejlepší elektronická služba:

Mapový portál města 
Český Krumlov se službou 

Street View 
www.ckrumlov.cz/mapportal

Stánky s jarním zbožím oživí náměstí.            Foto Vendula Nováková
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Jen málo lidí ví, že když na 
internetu zadají heslo „Hledáme 
Vás mámo táto“, objeví seznam 
dětí, které čekají v dětských do-
movech na náhradní rodiče. 
Dětem nezáleží příliš na tom, 
zda jde o rodiče osvojitele nebo 
pěstouny. Prostě chtějí mít ro-
dinu jako jejich vrstevníci. 

Nemá smysl rozvádět otázku: 
„Proč je u nás tolik dětí umís-
těno v různých ústavech?“ Řada 
z nás totiž může pomoci. Náš 
stát podporuje různými formami 
občany, jež převzali do pěstoun-
ské péče děti z dětských domo-
vů. Koncem roku 2009 bylo na 
našem okrese třicet pěstoun-
ských rodin, v nich žije čtyřicet 
pět dětí.

Někteří pěstouni mají své za-
městnání, jiní využili možnosti, 
jež je nabízena pěstounským 
rodinám, které mají v pěstoun-
ské péči nejméně tři děti. Tato 
možnost se ukazuje jako velice 
vhodná pro výchovu dětí. Pěs-
tounka nebo pěstoun, jsou celo-

V průběhu měsíce dubna by 
město Český Krumlov mělo zís-
kat návrh rozhodnutí, zdali zís-
ká téměř stoprocentní dotaci na 
projekt Revitalizace areálu kláš-
terů Český Krumlov. 

„Nejdříve získáme návrh roz-
hodnutí, v němž bude navrženo, 
zdali získáme dotaci, či nikoli.  
K tomuto návrhu se pak město 

HLEDÁME VÁS, MÁMO, TÁTO

ZÍSKÁ AREÁL KLÁŠTERŮ DOTACI?

denně doma, mohou v klidu 
zvládnout péči o svěřené děti. 
Stát jim vyplácí dávky na úhra-
du potřeb dítěte. Na každé z dě-
tí je vyplácena částka od 3 680 
Kč do 6 975 Kč. Záleží na věku 
a zdravotním stavu dítěte. Pěs-
toun pobírá odměnu ve výši cca 
l7 500 Kč. Pěstounské rodiny 
podporuje i řada nestátních or-
ganizací.

Je jasné, že ne každý žadatel 
se může stát pěstounem. Nastá-
vající pěstoun musí být svěře-
nému dítěti příkladem a musí 
mít i osobní předpoklady k péči 
o děti z dětského domova.

V dnešní době, kdy je řada   
z nás nezaměstnaná, se tady 
nabízí možnost, jak pomoci 
dětem v dětských domovech. 
Všechny zájemce budeme rádi 
podrobně informovat o formách 
a možnostech náhradní rodinné 
péče na Odboru školství, sportu 
a mládeže Městského úřadu 
Český Krumlov. (jš)

Pečovatelská služba je posky-
tována seniorům a zdravotně 
postiženým občanům se sní-
ženou soběstačností v jejich do-
mácnostech na území města 
Český Krumlov. Pečovatelská 
služba podporuje aktivní způsob 
života, důstojné stáří a snaží se 
zachovat v maximální možné 
míře dosavadní způsob živo-   
ta klienta ve svém přirozeném 

prostředí. Poskytována je od 
pondělí do neděle od 7 do 19 
hodin v domácnostech uživatele. 
Pečovatelská služba je poskyto-
vána v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách.
Poskytované služby: 
l dovážka oběda, příprava 

a podání jídla
l pomoc s hygienou, pomoc
     s úklidem, praní a žehlení
l zajištění nákupů, nutných

pochůzek
l pedikúra
l půjčovna kompenzačních

pomůcek
l sociální poradenství
l senior klub
l telekontaktní tísňová péče
l odlehčovací služba a další

Seriál o sociálních službách v rámci komunitního plánu 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VE MĚSTĚ

Potřebujete pomoc při zvládání 
běžných činností každodenního 
života?
Pečovatelská služba
Vyšehradská 260 
Český Krumlov
Telefon: 
380 716 342, 380 712 370

Město Český Krumlov
připravuje jarní úklid
místních komunikací 
a zelených ploch 
v majetku města.  

Úklid místních komunikací 
provádí dvě společnosti - Služby 
města Český Krumlov a firma 
Irena Dunková. „Jarním úklidem 
se rozumí zejména odstranění 
zbytků posypových materiálů, 
zbytků neshrabaného listí a ji-
ných odpadků po zimním ob-
dobí, odvoz zbylého posypového 
materiálu a úklid posypových 
beden z města,“ vysvětlil vedou-
cí Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Miroslav Hála.

Jarní úklid je každoročně 
prováděn v období, kdy to již 
dovolí klimatické podmínky a 
také, kdy je již možné upravit 

ZAČÍNÁ JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ

potřebnou techniku ze zimní 
výbavy (sypače, radlice) na letní 
(ložné plochy, zametací zaří-
zení). Město Český Krumlov 
předpokládá, že by úklid zahá-
jilo v polovině března, nejpozdě-

„Úklid veřejné zeleně probíhá 
v souladu s uzavřenými smlou-
vami na zajišťování komplexní 
údržby veřejné zeleně v Českém 
Krumlově,“ doplnila vedoucí Od-
boru životního prostředí a ze-
mědělství Vlasta Horáková a 
dodala, „na základě výběrového 
řízení provádí údržbu zeleně ve 
městě dvě společnosti. Václav 
Kubát - údržba zeleně zajišťuje 
veřejnou zeleň na sídlišti Mír, 
Tovární ulici, v Domoradicích,   
U Trojice a na Horní Bráně. 
Společnost AGR Servis s.r.o. se 
stará o sídliště Plešivec, Nové 
Spolí, Slupenec, Vnitřní město, 
sídliště Špičák, Jelení Zahradu, 
Chvalšinskou ulici, Zámeckou 
Jízdárnu, Dobrkovice, sídliště 
Vyšný, za Nádražím, Vyšehrad a 
Vyšný.“ Údržba veřejné zeleně 
po zimním období probíhá od 
začátku března.

ji začátkem dubna. Pořadí úkli-
du v jednotlivých částech města 
je navrženo s ohledem na zku-
šenosti z předchozích let a          
s ohledem na dopravní význam 
komunikací. 

Po zimě je třeba město uklidit.           Foto archiv města Český Krumlov

bude vyjadřovat. Pokud bychom 
v návrhu měli přiznanou dotaci 
a souhlasili jsme s tímto návr-
hem, tak by nám následně mi-
nisterstvo poslalo konečné roz-
hodnutí o udělení dotace ve 
výši zhruba 330 milionů Kč,“ 
vysvětlil radní Jan Vondrouš, 
který projekt doprovází. 

Pečovatelskou službu mohou využít nejen senioři.            Foto archiv
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Národní památkový ústav 
uzavřel se Statutárním městem 
České Budějovice novou nájemní 
smlouvu na provozování otáči-
vého hlediště v parku Státního 
hradu a zámku Český Krumlov 
až do roku 2015. 

Ministr kultury České re-
publiky Václav Riedlbauch vydá-
ním příslušného souhlasu vyho-
věl společné žádosti jihočeského 
hejtmana Jiřího Zimoly, česko-
budějovického primátora Jura-   
je Thomy a starosty Českého 
Krumlova Luboše Jedličky. Ti     
v lednu tvrdě kritizovali sou-
časnou praxi, kdy se nájemní 

smlouva uzavírá vždy jen na 
jeden rok. 

„Věřím, že tento krok přispěje 
ke stabilizaci divadelních sezón 
Jihočeského divadla na otáči-
vém hledišti a občané Českého 
Krumlova a Českých Budějovic, 
stejně jako návštěvníci, budou 
moci zhlédnout ještě desítky 
skvělých představení. Pro mě 
osobně je to dobrá zpráva a 
jsem rád, že společná snaha ve-
dení Jihočeského kraje, Statu-
tárního města České Budějovi- 
ce a města Český Krumlov má 
smysl,“ vyjádřil se Luboš Jed-
lička. 

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ DO ROKU 2015

Od 5. března probíhá
rekonstrukce mostu 
u kina - nad silnicí I/39
na Špičáku 
v Českém Krumlově.

Stavební práce provádí čes-
kobudějovická stavební společ-
nost K - BUILDING CB. Od 9. 
března do 30. června bude most 
u kina uzavřen pro dopravu.

Podle schváleného harmono-
gramu projektu čeká dodavatele 
během března vytýčení sítí, za-
řízení staveniště, snesení ob-
rubníků, odhalení chrániček, 
zřízení provizorní lávky, snese-
ní zábradlí, snesení dlažby na 
mostě, odbourání spádového 
betonu a diagnostika, likvidace 
izolace, stavba lešení a bourání 
zbývající části římsy. V dubnu 
by mělo dojít k přeložení sí-    
tí, očištění nosné konstrukce, 
otryskání a zaměření, armování 
nosné konstrukce, bednění, osa-
zení mostních odvodňovačů a 
betonovacím pracím. V květnu 
bude most izolován, přeloženy 
chráničky kabelů, dodělány 
opravy na římskách a bednění 
říms, kotvení říms a armování, 

otryskání mostní konstrukce 
tlakovou vodou, sanace bočních 
nosníků, dlažba na mostě a 
předmostí, reprofilace nosné 
konstrukce a injektáž trhlin.     
V červnu by mělo být osazeno 
zábradlí, dokončena zádlažba a 
reprofilace nosné konstrukce, 
předláždění desek na svazích a 
měla by být provedena zatěžká-
vací zkouška mostu. 

Celkové náklady projektu pře-
sáhnou částku 15 milionů Kč. 
Finanční prostředky na rekon-
strukci získalo město z Regio-
nálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad, který je spo-
lufinancován z ERDF. Dotace 
přesahuje částku 13,2 milionů Kč.

Aktuální údaje k harmono-
gramu prací, fotogalerie nebo 
přehled omezení jsou průběžně 
zveřejňovány na 
www.ckrumlov.cz/most.

Tento projekt Rekonstrukce 
mostu MÚK u kina v Českém 
Krumlově je spolufinancován 
Evropskou unií.

Registrační číslo projektu:
CZ.1.14/1.5.00/05.01760

MOST U KINA JE UZAVŘEN

Rada města uložila 
v březnu pracovní 
skupině zabývající 
se zimním stadionem 
v Českém Krumlově, 
aby zahájila práce 
na komplexním řešení
záměru zimního stadionu.

Od návrhu radní očekávají 
ucelený přehled možností, jak 
dál ve vlastní režii naložit se 
zimním stadionem i se zázemím 
pro hokejisty. Podle radních by 
řešení mělo být komplexní a 
rozdělitelné do dílčích etap. „Bě-
hem několika týdnů bychom 
měli mít k dispozici návrh tak-
zvané městské varianty řešení 
záměru zimního stadionu v Čes-
kém Krumlově. Pracovní skupi-
na by se měla sejít na konci 
března a výsledky bychom měli 
radě předložit během dubna. 
Potom se radní i zastupitelé 
mohou rozhodnout, ke které 
variantě se přikloní,“ sdělil člen 
pracovní skupiny a českokrum-
lovský radní Jan Vondrouš. 

Vedení města se snaží najít 

možné cesty, jak vyřešit situaci 
na zimním stadionu v Českém 
Krumlově. Zatím není vyloučena 
žádná varianta. Ve hře je stále 
možný prodej zimního stadionu, 
městská varianta – tedy re-
konstrukce stadionu a vyřešení 
jeho zázemí z finančních pros-
tředků města nebo zachování 
stávajícího stavu – tedy správa 
zimního stadionu dceřinou 
společností PRO – SPORT o.p.s. 
a správa šaten hokejovým klu-
bem. 

Pracovní skupina zabývající 
se zimním stadionem v Českém 
Krumlově sestává ze zastupite-
lů, zástupců Českokrumlovského 
rozvojového fondu a úředníků 
Městského úřadu Český Krum-
lov. 

Město Český Krumlov se pro-
blematikou stavu zimního sta-
dionu a potřebných několikami-
lionových investic zabývá od 
povodní v roce 2002. Za posled-
ních 10 let investovalo město 
do stadionu přes 40 milionů Kč. 
V lednu letošního roku jednali 
zastupitelé o prodeji zimního 
stadionu, žádné usnesení ale 
přijato nebylo.  

 JEDNÁNÍ O ZIMNÍM STADIONU POKRAČUJÍ

Do konce června přes most přejdou pouze pěší. Foto Jitka Augustinová

Upozornění
Na křižovatce u Porákova mostu by měl být 

do konce března 2010 instalován 
provizorní kruhový objezd. 

Dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte změny 
v dopravním značení.

Více informací na 
www.ckrumlov.cz/most

DOTAZOVÁNÍ V DOMÁCNOSTECH
Od 20. února do 9. května 

2010 provádí vyškolení tazatelé 
Českého statistického úřadu vý-
běrové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České 
republice. Šetření se uskuteční 
na území  celé  republiky ve zhru-
ba 11 tisících domácnostech,    
z nichž 6 708 se zůčastnilo 
šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do 
šetření zahrnuty na základě 
náhodného výběru počítačem.

Pracovníci zapojení do šetře-
ní se budou prokazovat průka-
zem tazatele a příslušným pově-
řením, které je ve spojení s ob-
čanským průkazem opravňují    
k provedení šetření "Životní 
podmínky 2010". Ve všech fá-
zích zpracování je zaručena 

anonymita zjištěných údajů a 
získaná data jsou důsledně 
chráněna podle přísných poža-
davků zákona č. 89/1995 Sb., o 
státní statistické službě a podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o och-
raně osobních údajů. 

Smyslem tohoto šetření je 
získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické 
situaci v celkem 30 evropských 
zemích. Dalším cílem je získat 
data pro výpočet ukazatelů pe-
něžní a materiální chudoby. 

Případné dotazy občanů, 
oslovených zaměstnanci Českého 
statistického úřadu, zodpoví 
pracovník Odboru terénních 
zjišťování Českého statistického 
úřadu, paní Jana Daněčková, 
telefon 568 840 176.
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19. března 2010. 23. dubna 2010. Uzávěrka 1. dubna 2010.

UŽITEČNÉ 
INFORMACE
A TELEFONNÍ 
ČÍSLA

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, 
Pondělí, středa 07.30-11.00

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

Registr vozidel,
řidičské průkazy
Pondělí 07.30-11.00

12.00-17.00
Úterý 07.30-11.00
Středa 07.30-11.00

12.00-17.00
Čtvrtek   pro veřejnost zavřeno
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

Nepropásněte

www.ckrumlov.cz/akce

Město Český Krumlov sr-
dečně zve na vítání občánků. 
Město prosí rodiče novorozen-
ců s trvalým bydlištěm v Čes-
kém Krumlově, aby se v pří-
padě zájmu sami přihlásili 
osobně nebo telefonicky na 
matrice na náměstí Svornosti.

Slavnostní akt vítání ob-
čánků do společenského života 
se připravuje na 
l pátek 9. dubna 2010 a 
l pátek 11. června 2010 
v odpoledních hodinách v Pro-
kyšově sále v Horní ulici (bý-
valá Prelatura). Chtějí-li se ro-
diče s dětmi narozenými od  
1.  září  2009  do 30. dubna 2010 
zúčastnit slavnostního cere-
moniálu, mohou se přihlásit 
l do pátku 14. května 2010 
na telefonním čísle 
380 766 322 nebo osobně na 
matrice, pokud tak již neuči-
nili například při převzetí rod-
ného listu.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

2. února – 30. března 
Místa smrti, utrpení, hrdinství 
– výstava, Městský úřad Český Krumlov, 
Kaplická 439

2. – 30. března
Izrael – Země zaslíbená 
fotografie Růženy Švecové, 
výstava Fotoklubu Český Krumlov 
Městské divadlo 

26. – 28. března 
Regionální přehlídka amatérských 
divadelních souborů dospělých hrajících 
pro děti a mládež
Městské divadlo, permanentka na všechna 
představení 99 Kč

4. dubna, 14:00
Pašijové hry
Klášterní zahrada – Tramín
vstupné 90 Kč, předprodej vstupenek 
v Infocentru Český Krumlov

8. dubna, 19:00 
Freiburger Vokalensemble (vítěz prestižní 
soutěže BBC „Let the people sing“) 
– Romantická díla pro sbor a klavír 
Jezuitský sál Hotelu Růže
vstupné 150 / 100 Kč 

15. dubna, 20:00
Hudební stopy – Vojta Kiďák Tomáško 
– narozeninový koncert
Divadelní klub Ántré, vstupné 100 Kč

16. dubna – 31. října 
Oslava narození Egona Schieleho 
expozice a doprovodný program 
v Egon Schiele Art Centru

19. dubna, 19:30
Arnošt Goldflam – Dámská šatna 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Městské divadlo, vstupné 280 / 140 Kč

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vyměňte si

řidičák!

Změna zimního 
času na letní

V neděli 28. března, 
ve 2 hodiny 

si posuňte ručičky 
hodinek o hodinu 

dopředu na 3 hodiny.

ZÁPISY
do mateřských škol

V Českém Krumlově 
probíhají zápisy 

do mateřských škol 
od 12. do 16. dubna 2010, 
vždy od 8 do 16 hodin.

Podpořte i Vy web 
města Český Krumlov 

a hlasujte pro něj 
v anketě Zlatý erb. 

Hlasovací formulář 
je zveřejněn na 

www.ckrumlov.cz/soutez
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