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Myslivci z Českokrumlovska
se te� pyšní svými parohy
    Pouze myslivec se neurazí při chvále na
jeho mohutné paroží. O tom se může nyní
přesvědčit veřejnost na chovatelské přehlídce
trofejí českokrumlovského okresu, pořádané
českokrumlovským a kaplickým městským
úřadem ve spolupráci s okresním mysliveckým
spolkem. Letos se koná o čtvrt roku dříve než
obvykle − od včerejška do neděle v kulturním
domě v Kaplici, vstup je zdarma. K vidění je
tam samčí pýcha srnčí, jelení, dančí a mufloní
zvěře, i preparované hlavy kňourů, daňků a
srnců. Zahraniční lovci, kteří se do našich re-
vírů opakované vracejí, prezentují své úlovky
na fotografiích.
    Cílem této přehlídky je zhodnocení kvality
chované zvěře a kontrola, zda myslivci stříleli

průběrné kusy, jež by neprospěly dalšímu cho-
vu, nebo nadějné jedince. Správný odstřel je
označen zeleným puntíkem, přehmaty červe-
ným. Dva červené body jsou už velkou mysli-
veckou ostudou, nebo� jde o naprosto špatný
chovatelský zásah, kdy zvěř měla dobré chov-
né předpoklady, takže mohla dosáhnout pod-
statně lepší trofeje a zplodit další kvalitní po-
tomstvo. Komise hodnotila trofeje rovněž po-
dle mezinárodního bodového systému. Nej-
větší mackové budou předloženi na květnové
výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, kam
poputují i trofeje, které za poslední období
nebyly ohodnoceny na žádné mezinárodní vý-
stavě.

Testuje se telekontaktní péče
    V úterý byl zahájen zkušební provoz auto-
matického systému tísňového volání pro se-
niory a zdravotně postižené. Do konce února
budou odstraněny případné nedostatky systé-
mu, který 24 hodin denně umožňuje přivolání
pomoci při náhlém zhoršení zdravotního sta-
vu, při pádu, napadení, nemožnosti dovolat
se žádné pomoci, při nedosáhnutí na telefon
a v dalších krizových situacích. Na základě
zmáčknutí tlačítka bezdrátového dálkového
ovladače, který občan nosí na krku či v kapse,
se dispečink spojí s klientem přes "hlasitý
telefon" v jakékoli části bytu a zjistí, jaký prob-
lém je třeba řešit.
    Služeb telekontaktní sociální péče, na kte-
rou obecně prospěšná společnost Domy s pe-
čovatelskou službou, zřízená Městem Č.
Krumlov, získala díky spolupráci s občanským
sdružením ICOS Č. Krumlov, jež nyní od pro-
jektu odstoupilo, třímiliónový grant z EU, za-
tím začalo využívat 40 přihlášených klientů z

Č. Krumlova, dalších zhruba 30 má možnost
přihlásit se. Jedinou podmínkou je pevná te-
lefonní linka. Občané získávají zařízení i in-
stalaci v hodnotě 9,5 tis. Kč zdarma. Projekt
Zavedení a provozování 24hodinové péče o
seniory na Českokrumlovsku mnohé zbaví
nutnosti odejít do domova důchodců.
    Ve středu a ve čtvrtek si mohli občané v
rámci dne otevřených dveří prohlédnout pro-
story dispečinku, seznámit se s provozem, fun-
gováním a výhodami systému telekontaktní
péče. Nepřetržitou službu zajiš�ují tři speciál-
ně proškolené zdravotní sestry a vedoucí di-
spečerka, které v případě potřeby organizují
výjezd záchranné služby, hasičů a podobně.
Pro uživatele je tato služba do srpna díky gran-
tu bezplatná, dále je poplatek stanovený před-
běžně na 150 Kč, možná dojde na jednání o
jeho případném snížení. Ostatní náklady sou-
visející s provozem této služby ponese město.

Českokrumlovský rozvojový fond
figuruje v mnoha novinkách
Druhou dceřinou společnost města Č. Krumlov
-Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
(ČKRF) - představuje její ředitel ing. Miroslav
Reitinger.

    ČKRF je z hlediska majetkového největší
obchodní společností města. Mezi její hlavní
činnosti patří správa nemovitého majetku, pod-
pora rozvoje cestovního ruchu, kam spadá pro-
voz infocentra, destinační management a nově
i provoz internetového Oficiálního informač-
ního systému města a regionu, dále provozo-
vání městského parkovacího systému a ko-
nečně příprava rozvojových projektů na území
města. Společnost obhospodařuje majetek v
hodnotě 300 milionů korun, zaměstnává 28 za-
městnanců, její roční obrat je vyšší než 40 mil.
korun.

Co se povedlo vloni
    Uplynulý rok 2004 byl rokem realizace vel-
kých investičních akcí a projektů. Potvrzuje
to celkový objem investičních prostředků vlo-
žený do majetku společnosti, který dosáhl část-
ky téměř 50 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí mi-
nulého roku bylo spuštění dlouhodobě při-
pravovaného projektu parking, a to té části,
která se týkala parkování osobních vozidel v
blízkosti centra města a parkování autobusů
návštěvníků města. Celková modernizace par-
kovacího systému osobních vozů, která přišla
na téměř 16 mil. Kč, byla nepochybně tech-
nicky nejobtížnějším úkolem, který společnost
ve své čtrnáctileté historii řešila. Zahrnovala
mimo jiné vybavení městských odstavných

parkoviš� samoobslužnými technologiemi a
bezpečnostními kamerami, nainstalování
elektronického systému navádění vozidel na
jednotlivá parkoviště a vybudování centrálního
dispečinku s nepřetržitým provozem, ze kte-
rého je zajiš�ována obsluha všech parkoviš�
24 hodin denně. Modernizace systému zajistila
podstatné rozšíření a zkvalitnění parkovacích
služeb pro širokou škálu zákaznických skupin.
Prostřednictvím magnetických parkovacích ka-
ret jsme schopni zákazníkům nabídnout roz-

manité možnosti parkování a programy slev.
Zvláště tzv. bodová karta se stává stále vyhle-
dávanějším produktem mezi občany i podni-
kateli.
    Součástí modernizace parkoviš� byla rovněž
výstavba zcela nových veřejných WC na par-
kovištích Jelenka a Městský park, na kterou
se podařilo získat státní dotaci 1,8 mil. Kč.
Veřejné toalety jsou otevřeny denně (na par-
kovišti Městský park vyjma prvních dvou mě-
síců v roce) a jejich služby jsou zdarma.
    Neméně významnou roli v oblasti transfor-
mace systému parkování ve městě sehrálo ote-
vření nového odstavného parkoviště autobusů
návštěvníků v bývalém areálu ČSAD na Chval-
šinské silnici, který se podařilo odkoupit od
privátního vlastníka za 16,4 mil. Kč a připravit
pro plnění jeho nové funkce. Centrální parko-
viště autobusů má kapacitu 34 parkovacích
míst, je celoročně otevřeno 24 hodin denně a
nabízí dopravcům a jejich řidičům celou řadu
doprovodných služeb − myčku a opravnu au-
tobusů, čerpací stanici pohonných hmot, od-
počinkovou místnost pro řidiče s příslušným
sociálním zázemím. Škoda jen, že se nepoda-
řilo při jednáních s dotčenými státními orgány
zamezit živelnému a dle našeho názoru velmi
nebezpečnému parkování autobusů po obou
stranách Chvalšinské silnice. Poslední námi
realizovanou součástí projektu parking bylo
pořízení a spuštění provozu šesti parkovacích
automatů v tzv. zónách placeného stání na
místních komunikacích umožňujících krátko-
dobé placené stání v lokalitách extrémně na-

vštěvovaných nejširší veřejností.

Nové provozovny ve městě
    V rámci programu oprav a rekonstrukcí svě-
řeného nemovitého majetku se v minulém roce
podařilo zrekonstruovat a otevřít několik no-
vých provozoven, které nemalou měrou při-
spěly nejen k dalšímu zlepšení vzhledu centra
města, ale i k dalšímu rozšíření nabídky ob-
chodů a služeb v této oblasti. Rekonstrukcí
objektu bývalé Švadlenky na Latránu vznikla

dnes již velmi vyhledávaná prodejna pečiva a
rychlého občerstvení U preclíčků patřící srnín-
ským pekárnám, rekonstrukce nebytových

prostor v přízemí domu Latrán č. p. 54 přinesla
novou příležitost Dobré čajovně, která přišla
o svou provozovnu v objektu Latrán 6 při po-
vodních před dvěma roky. Dokončena byla
rovněž rekonstrukce objektu bývalé katovny
v ústí Hradební ulice, kde mohli v nové ka-
várně Veneti na počátku léta nalézt příjemné
posezení milovníci kávy, zmrzliny a dalších
sladkostí. Drobné stavební úpravy přízemí ved-
lejšího objektu č. p. Kájovská 60 vytvořily nové
prostory pro prodejnu pekařských a cukrář-
ských výrobků českobudějovické pekárny Pe-
kast a pro Retro kavárnu s předzahrádkou.
Poslední investiční akcí, která přinesla nové
prodejní prostory, byla první etapa rekon-
strukce přízemí domu Široká č. p. 78/79, kde
vznikla značková prodejna tradičního českého
výrobce skla Moser a prodejna historických
rukodělných výrobků společnosti Three Bro-
thers.
    Přestože na hodnocení definitivních výsled-
ků hospodaření za rok 2004 je ještě příliš brzo,
z předběžných výsledků vyplývá, že se poda-
řilo naplnit i základní ekonomické cíle. Celko-
vé tržby z běžné podnikatelské činnosti do-
sáhly souhrnné výše 39 mil. Kč, což je o téměř
7 mil. Kč, tj. o 22 % více oproti roku předcho-
zímu, hrubý zisk společnosti překročí částku
10 mil. Kč.

Plány roku 2005
    Podnikatelský plán na letošní rok stanovil
hlavní cíle a priority a pojmenoval oblasti, kte-
rým bude věnována mimořádná pozornost:
1. zefektivnění a zkvalitnění provozu a nabíd-
ky služeb nového parkovacího systému ve
všech jeho částech (parkování osobních vozi-
del na odstavných parkovištích a v zónách
placeného stání, parkování autobusů návštěv-
níků)
2. zajištění rekonstrukce a revitalizace vybra-
ných nemovitostí a území v centru města:
➛  Latrán 76 − kompletní rekonstrukce neby-
tových prostor přízemí domu, vytvoření no-
vých prodejních ploch
➛  Široká 78/79 − druhá etapa rekonstrukce

přízemí objektu s vybudováním průchodu, kte-
rý nově propojí Širokou ulici s ulicí Hradební
a vznik nových prodejních prostor

➛  zahrada v Hradební ulici − revitalizace
zahrady s výstavbou dětského hřiště, které
jistě potěší rodiny s malými dětmi
➛  Latrán 67 (klášter klarisek) − pokračování
obnovy historický objektů se zaměřením na
opravy střech a s využitím dotačních pro-
středků z programu regenerace
➛  Seminární zahrada (před Hotelem Růže)
− revitalizace bývalé zahrady
3. podpora rozvoje cestovního ruchu pro-
střednictvím pracoviš� destinačního manage-
mentu a infocentra (spolupráce s městem)
4. urychlení transformace internetového Ofi-
ciálního informačního města a regionu, rozší-
ření a zkvalitnění nabídky služeb OIS
5. příprava vybraných rozvojových projektů −
bytové domy Horní Brána (finální fáze), loka-
lita Chvalšinská, fotoateliér Josefa Seidela.

    Podnikatelský plán společnosti počítá v tom-
to roce s investicemi do majetku společnosti
zhruba v objemu 20 mil. Kč, s tržbami z běžné
hospodářské činnosti ve výši 42,5 mil. Kč a se
ziskem 4 mil. Kč. Financování veškerých po-
třeb je zajištěno plně z vlastních zdrojů spo-
lečnosti.

Nejrozsáhlejší investiční aktivitou ČKRF byl v loňském roce Projekt parking, v rámci něhož byla záchytná
parkoviště centra města vybavena automatickými bezobslužnými závorovými systémy, doplněna naváděcím
systémem a kamerovým monitoringem. Vše je ovládáno z centrálního dispečinku na BUS parkovišti v
lomu, kde na snímku diskutuje ředitel společnosti ing. Miroslav Reitinger s operátorem Petrem Krupičkou
o dalším možném využití pořízené moderní technologie. Foto Lubor Mrázek

Rekonstrukcí objektu Latrán č. 13 nazývaného dříve Švadlenka vznikla ve spolupráci ČKRF a nájemce
firmou KIII - pekárna Srnín prodejna pečiva a rychlého občerstvení, příjemně doplňující nabídku obchodu
a služeb v centru města. Foto Lubor Mrázek V rámci projektu rehabilitace Hradební ulice byla

kromě položené nové zádlažby v této lokalitě zre-
konstruována část objektu přiléhající k původním
hradbám, kde vznikla kavárna Veneti s romantickým
posezením nejen před objektem, ale i na hradbách.


