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Podle ohlasů návštěvníků jedny z nejvydařenějších Slavnostní pětilisté růže přinesly kladně vnímané novinky - posun průchodu kostýmovaného průvodu na
odpoledne, historický trh na 1. zámeckém nádvoří, skvělý program v pivovarské zahradě, klání mladých pánů - žáků krumlovských škol v barvách rodů pětilisté
růže . . . Slavnostní ceremonie na náměstí byly dílem Inge Švandové-Koutecké a Štěpána Kryskiho. Slavností si užily i děti - na snímku děvčátko tancující po
celé vystoupení loučovické romské kapely Faraon. Foto Jana Zuziaková

Dvouleté úsilí vedení města o finance
na rekonstrukci Tovární ul. je úspěšné
Už počátkem 90. let minulého století Tovární ulice
nevyhovovala požadavkům podniků vznikajících v
této lokalitě. Její rekonstrukci dosud bránil
nedostatek finančních prostředků i postoj
minulých vedení města. Současné vedení města a
úřadu dotahuje dvouletou snahu vyhovět volání
podniků s více než 2 000 zaměstnanci z Krumlova
a okolí o důstojné podmínky k podnikání.

    V současné době příprava této jedné z nej-
větších investičních akcí vrcholí. Celkový ob-
jem investice do rekonstrukce hlavní příjez-
dové komunikace do průmyslové zóny Do-
moradice dosáhne 61 mil. Kč, které pokryje
státní dotace a město Český Krumlov.
    O tom, co čeká občany města a firmy v
Tovární ulici, jsme hovořili se zástupci zain-
teresovaných subjektů.

Ing. Lumír Luštický, vedoucí odboru územ-
ního rozvoje, investic a památkové péče
městského úřadu:

Proč je tato investice pro město tak důle-
žitá?

    Tovární ulice, měřící asi 1,3 km, je prakticky
jedinou dopravní tepnou spojující průmyslo-
vou zónu s ostatní dopravní sítí města, regionu

i republiky. V rámci tvorby podkladů pro žá-
dost o státní dotaci byl specializovanou pro-
jekční firmou proveden i terénní průzkum pro-
vozu. Denně touto ulicí projede na 5 950 vo-
zidel, z toho 5 450 osobních automobilů a 500
nákladních.

Intenzívní úsilí samosprávy i pracovníků
příslušných odborů MÚ bylo úspěšné, roz-
hodnutí o přidělení státní dotace je čer-
stvé . . .

    Zástupci samosprávy a odborní pracovníci
úřadu projekt představili 10. června na Minis-
terstvu průmyslu a obchodu ČR před 15člen-
nou mezirezortní komisí, která poté potvrdila
přidělení 37,2 miliónů korun dotace. Zbývající
část musí uhradit město ze svého rozpočtu.

Dodavatelem stavebních prací se na zá-
kladě výběrového řízení stala firma Hoch-
tief VSB a.s. − divize 09, o.z. České Budě-
jovice. Kdy se začne něco dít?

    Společnost nám jako investorovi akce před-
ložila návrh smlouvy o dílo doplněný o časový
a finanční harmonogram. Už v prováděcí pro-
jektové dokumentaci je celá stavba členěna
do čtyř etap. První začíná u kruhového objezdu
u provozovny Nodes a pokračuje až k želez-

niční trati Č. Krumlov − Č. Budějovice. Druhá
etapa pak pokračuje zhruba až na první hori-
zont, na úroveň firmy Linde Pohony. Zbývající
část komunikace Tovární je pak zhruba stej-
ným dílem rozdělena na třetí a čtvrtou etapu.
Stavbu předáme Hochtiefu 1. července, poté
se pustí do první etapy. Do konce letošního
roku by měly být dokončeny a uvedeny do
provozu etapy 1, 2 a 4. Na jaře 2006 bude
společnost realizovat 3. etapu.

Přinesou práce nějaká dopravní omezení?
    Jak se dá u tohoto typu tzv. liniových staveb
předpokládat, bude v průběhu stavebních pra-
cí doprava v ulici Tovární mírně omezena.
Stavba se uskuteční za plného provozu s čás-
tečnou uzavírkou vždy poloviny šířky vozov-
ky. Doprava po zhruba 100metrových úsecích
bude řízena semafory. Především v ranních a
odpoledních dopravních špičkách je nutné po-
čítat s mírným časovým zdržením.
    Věříme ale, že naše dvouleté snažení přinese
výsledek v podobě kvalitní komunikace, vy-
bavené potřebnými inženýrskými sítěmi. Bude
tak splněn jeden ze základních předpokladů
zakotvený už v připravovaném novém územ-
ním plánu města − a to další rozvoj průmyslové
zóny.  (dokončení na straně 2)

Cenu města Český Krumlov za rok 2004 získal a v
sobotu o Slavnostech pětilisté růže dostal Smyčcový
orchestr Č. Krumlov jako ocenění více než 20letého
působení v kulturním životě, za reprezentaci města
a výchovu mladých hudebníků. Cenu převzali ma-
nažer orchestru RNDr. Lubomír Braný, koncertní
mistr a pedagog Bohumil Novotný (na snímku) a
dirigent Martin Peschik na slavnostním večeru ko-
naném na nádvoří Hotelu Růže, kde byla rovněž
pokřtěna kniha Františka Zborníka Sedmero zasta-
vení na dvoře Rožmberků a první CD Krumlovských
pištců Hudba na šlechtických dvorech. Děvčatům
velmi chutnal dort darovaný jedním z kmotrů - místo-
starostou M. Michálkem. Foto Jana Zuziaková

Chcete kvalitní sociální služby?
Řekněte nám k tomu své!
    Do konce července mají občané Č. Krumlova
možnost zapojit se do Komunitního plánování
sociálních služeb ve městě. To má přinést op-
timalizaci poskytování služeb týkajících se
prakticky všech občanů tak, aby odpovídaly
jejich potřebám, a pochopitelně možnostem
města. Uskutečnilo se již veřejné projednání
návrhu komunitního plánu sociálních služeb,
jenž řeší prevenci sociálně−patologických jevů,
etnických konfliktů, péči o starší občany, prob-
lémy zdravotně postižených a sociální krizové
situace. Českokrumlovští se mohou k těmto
oblastem v příštích šesti týdnech vyjádřit pí-
semně. Komunitní plán i s formulářem k vy-
plnění je k dispozici na internetových strán-
kách města (www.mu.ckrumlov.cz), v Infor-

mačním centru občanského sektoru na ná-
městí Svornosti, dále na odboru školství, soci-
álních věcí a zdravotnictví městského úřadu a
dalších místech (v Centru pro pomoc dětem a
mládeži na Špičáku 114, v o.p.s. Domy s pe-
čovatelskou službou na Vyšehradě 260, v
městské knihovně a jejích pobočkách). V úva-
hu budou brány pouze podepsané připomín-
ky. Po zpracování připomínek bude v srpnu,
či září schvalovat konečnou verzi plánu soci-
álních služeb rada a poté zastupitelstvo města.
    Podrobnější informace lze získat na
www.komunitniplan.krumlov.cz a od Marka
Neruda (tel. 380 766 401) či Tomáše Zunta z
ICOSu (tel. 380 712 202).

Projekt bude přínosný
pro romskou menšinu
    Město Č. Krumlov hodlá vytvořit dva polo-
viční úvazky terénních sociálních pracovníků
pro romskou menšinu, a to v rámci projektu
Terénní sociální práce v ČK. Radní odsouhla-
sili podporu projektu částkou 14 000 Kč. V
případě, že žádost krumlovské radnice vyřídí
kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské
komunity kladně, a město obdrží dotaci ve
výši 56 000 Kč, od srpna do prosince letošního
roku by se měl jeden terénní pracovník věno-
vat usnadnění vstupu dětí do systému vzdě-
lávání, což představuje např. i doprovázení
žáků do školy či školky, komunikaci s rodiči,
případně s širší rodinou zvláště při řešení zá-
školáctví. Náplní práce druhého bude snaha
řešit problémy s neplatiči nájemného z tohoto
etnika.

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva
města Č. Krumlov se uskuteční ve
čtvrtek 30. června od 16 h v zasedací
místnosti MÚ v Kaplické ulici.
    V programu se např. objeví:
➽  Změna vyhlášky o místních po-
platcích - parkovací místa v centru
➽  Závěrečný účet města Č. Krumlov
za rok 2004
➽  Rozpočtový výhled na léta 2006 -
2008
➽  Potřeby finančních prostředků z
rozpočtu města pro rok 2005 a ná-
sledná léta na ZŠ Linecká
Prázdninové jednání zastupitelů bude
svoláno na čtvrtek 28. července, v srpnu
se neuskuteční.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
MOST NA CHVALŠINSKÉ SILNICI I. třídy
poblíž Jelení zahrady se bude opravovat do
konce října. Rekonstrukci za 16,8 mil. Kč hradí
Jihočeský kraj ze státních prostředků. Provoz
funguje i nadále v obou směrech, ale je sveden
do jedné části. Provoz v případě potřeby řídí
pracovníci dodavatelské stavební společnosti
Building Č. Budějovice. Most, jehož oprava
se plánovala už před povodní, čeká výměna
celé nosné konstrukce, práce skončí vybudo-
váním nového povrchu. Pokládka nosníků v
opravované části se uskuteční 30. června, v
polovině srpna bude provoz převeden do dru-
hé poloviny mostu, kde budou pokračovat
práce ve stejném rozsahu do 31. 10. K úplné
uzavírce mostu by nemělo dojít.

DO SEDMI MATEŘSKÝCH ŠKOL ve městě
přihlásili rodiče na školní rok 2005/2006 do-
sud 126 dětí. Volná místa jsou už pouze ve
školce Plešivec II. Jakékoli informace poskyt-
nou ředitelky mateřských škol.


