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S L O V O  S T A R O S T Y
J U D R .  F R A N T I Š K A  M I K E Š E

Je několik dnů po volbách,
ve kterých třetina oprávně-
ných voličů rozhodla za nás
všechny, kdo bude řídit náš
kraj v příštích čtyřech le-
tech. Hodně se te� o účasti
ve volbách mluví, spekuluje
se o důvodech procenta
účasti i o tom, co by se sta-
lo, kdyby byla účast větší,

nebo ještě menší. Podstatné je ovšem to, že k
volbám přišli ti, kdo přišli, a volili toho, koho
volili. V Jihočeském kraji nebyla volba až tak
složitá. Místní samospráva, tedy krajská i
obecní, prokázala, že pracovala převážně ve
prospěch rozvoje spravovaného území, tedy
ve prospěch svých občanů. A právě to může
vypovídat o potřebě účasti ve volbách. Jestliže
něco funguje, probíhá tak jak má a nezpůso-
buje závažné poruchy, je to považováno za
samozřejmost a není důvod zásadně se k tomu
vyjadřovat. Změna je požadována právě jen
tehdy, když se nedaří a obecné potřeby nejsou
zajiš�ovány na úrovni obvyklé v daném místě
a daném čase. Pak obvykle považují za po-
třebné vyjádřit se všichni, kterých se nedobrý
stav dotýká.
    Mnoho konkrétních příkladů může svědčit
o tom, že Jihočeský kraj se rozvíjí ku prospěchu
svých obyvatel a nás může těšit, že město Čes-
ký Krumlov patří v mozaice Jihočeského kraje
ke kamínku nejskvělejšímu. K této skutečnosti
směřovala svým snažením všechna vedení
města po roce 1989. Díky nacházení shody
převážné většiny těch, kteří pro toto město
chtějí něco udělat, je reálný předpoklad, že
tomu tak bude i do budoucna. Současné vedení
radnice pro to ve zbytku svého volebního ob-
dobí udělá vše, co je potřeba. Ve svých snahách
se bude spoléhat i na podporu Jihočeského
kraje stejně, jako tomu bylo doposud. Aby se
tak, jako Jihočeskému kraji, dařilo celé naší
republice, o tom budeme zase rozhodovat až
za dva roky.

Radnici si v rámci výuky vlastivědy přišli prohlédnout s paní učitelkou Zlatuší Petříkovou žáci 3. A ZŠ T. G.Masaryka.  Foto Jana Zuziaková

Zleva Miloš Michálek, ing. arch. Robin Schinko a JUDr. František Mikeš. Foto Jana Zuziaková

Co vedení města za dva roky
dokázalo, nač se ještě chystá
V polovině volebního období je možné dovolit si
malou bilanci toho, co se nám společně v našem,
tolika lidmi obdivovaném, městě podařilo udělat.

    Ujali se toho starosta Č. Krumlova JUDr.
František Mikeš s místostarosty Milošem Mi-
chálkem a ing. arch. Robinem Schinkem.

Díky aktivitě občanů a podnikatelů pod-
pořené a doplňované radnicí se podařilo
zase o kus dál pokročit ve snaze zlepšit
život občanům města a přivést do něj ještě
více návštěvníků. To jistě vyžadovalo ne-
malé úsilí . . .

    Pro zastupitele města i vedení radnice není
až tak důležité konstatování toho, co bylo udě-
láno, ale spíš bilance toho, co je ještě nutné
udělat. Toho druhého je vždycky víc, a proto
je třeba vědět nejenom to, co se má dělat, ale
také kdy a za kolik. I proto vedení města spě-
chalo se sestavením Strategického plánu jako
metody své práce. I proto se chýlí ke konci
práce na územním plánu města jako rámce,
ve kterém mají všechny činnosti probíhat. Oba
materiály mohou být široce použitelné jen teh-
dy, když s nimi zase budeme pracovat společ-

ně. Proto vedení radnice vyhledává a vítá ja-
kýkoliv druh spolupráce s každým, kdo chce
a umí do dění ve městě zasahovat. I to se
nám společně daří. Neformální, leč pravidelné
schůzky vedení města se zástupci občanů, ale
i institucí působících ve městě a stále inten-
zivnější spolupráce se stále aktivnější hospo-
dářskou komorou se ukazují jako oboustranně
prospěšné. Ne vždy je možné vyhovět všem,
ne vždy je správné rozhodnout ve prospěch

většiny, ale je potřeba mít tolik informací, aby
učiněná rozhodnutí mohla být považována v
daném čase za optimální. Má−li se tedy bilan-
covat, je potřeba zdůraznit, že počátek tohoto
volebního období spadal do nelehkých časů
likvidace následků ničivých povodní, které ně-
kolik týdnů před tím postihly naše město. Je
třeba poděkovat všem, kdož se zasloužili o
to, že po dvou letech není po této katastrofě
ve městě ani stopa a že město je snad ještě
hezčí, než bylo před povodněmi.

Připomeňte konkrétně, co vše se po po-
vodních udělalo.

    Velkým nákladem musela být opravena zá-
kladní škola v Linecké, kde práce na sanaci
šaten a dílen v sutérenu stály asi 6 mil. Kč.
Kompletně byl zrekonstruován sportovní areál
na Chvalšinské silnici. Je tady v podstatě nový
fotbalový areál s centrální travnatou plochou,
tréninkovými hřišti včetně umělé trávy, atle-
tickou dráhou, ale také přilehlým skatepar-
kem. Rekonstrukce městské sportovní haly,
na kterou město získalo 17milionovou státní
dotaci, sice stála celkem 28 milionů korun,

ale její současná hodnota je oceněna na 41
milionů korun. Občanům už také slouží zre-
konstruovaný zimní stadion, kde byla kom-
pletně vyměněná zastaralá a život ohrožující
technologie čpavkového přímého chlazení. By-
la opravena řada poškozených komunikací a
třeba prostor, kde ústí Hradební ulice do ulice
Kájovské, je s místem z doby před povodní
nesrovnatelný. V podstatě nová je i ulice Na
Tavírně, ale o investování do dalších komuni-

kací jsme už informovali v minulém Zpravo-
daji.

Pracovalo se však i na mnoha jiných vě-
cech než jen na odstraňování následků
povodní.

    Ano, hodně jsme investovali do základních
a mateřských škol. Rekonstruována byla ku-
chyň a jídelna v základní škole T. G. Masaryka,
a to investičním nákladem 15 mil. Kč, a ve
škole Za Nádražím, kde letos stála 1. etapa
asi 8 mil. Kč a další 3 mil. Kč je nutné rezer-
vovat pro dokončení celé akce v příštím roce.
Další prostředky jsme směřovali do zlepšení
stavu v mateřských školách Tavírna a Za Sou-
dem. V podstatě před dokončením je bytový
soubor o osmdesáti bytových jednotkách v
uvolněné části bývalých kasáren Vyšný, který
byl postaven i za přispění státní dotace ve
výši 32 mil. Kč.

Nesmíme opomenout ani zlepšení do-
stupnosti služeb, které nejenom krumlov-
ským občanům poskytuje úřad města. K
tomu přispělo jejich soustředění do nové-
ho objektu, jenž město koupilo od Ko-
merční banky.

    Na nákup objektu, který stál 27 mil. Kč
město získalo od státu příspěvek 16,2 milionu
Kč. Vzhledem k tomu, že město získalo zdar-
ma od státu objekt bývalé okresní vojenské
správy, kde byly umístěny některé odbory
městského úřadu, mohl být tento objekt po
jejich přemístění prodán, takže město vlastně
nemuselo investovat vlastní prostředky. Ob-
čany může těšit, že získáním tohoto objektu
je nyní majetek města vyšší o 46 milionů Kč.
Na tolik byl totiž tento objekt po uvedení do
provozu oceněn. Pominout nelze ani to, že
Komerční banka je nejenom občany vítaným
nájemníkem v tomto objektu, ale i nájemní-
kem ekonomicky výhodným.
    Při tomto bilancování nelze pominout, že
byl uveden do provozu systém zón placeného
stání nebo využívání bývalého areálu ČSAD
na Chvalšinské silnici, který získal do vlast-
nictví ČKRF a pronajal k placenému parkování
zájezdových autobusů.

Tvrdíte, že více práce je stále před námi.
Co je třeba neodkladně řešit?

    Zvýšený turistický ruch znamená bohužel i
větší množství odpadu, který se vyváží z vni-
třního města, takže došlo podstatně rychleji k
zavezení městské skládky komunálního odpa-
du. Čeká nás tedy nejenom rozhodnutí o tom,
jak dál ve sběru a svozu odpadu z historické
části města, ale také to, kam ho dále odvážet.
 (dokončení na další straně)

Vypus�te starosti!
Právě začíná Náš
krumlovský advent!
    K tomu, aby předvánoční období nebylo
naplněné jen spěchem a stresem, přispěje
lákavý program pětitýdenní akce Náš
krumlovský advent, který začíná už pozítří.
Je sladěn z příjemných akcí, jež nás po-
vzbudí nejen o adventních nedělích − mno-
hé se konají i ve všední či sváteční dny.
    V neděli se můžete těšit v 17 h na slav-
nostní zahájení na náměstí Svornosti, kdy
si uvědomíme, že nastává období klidu,
míru a pohody. Poprvé nás čeká ekume-
nické zahájení adventu krumlovskými zá-
stupci katolické a českobratrské církve, po
němž se rozzáří vánoční strom. Pokud si
chcete už nyní vyzdobit svůj vánoční stro-
meček, nezapomeňte ve 14 h na otevření
Adventní kolonády na Fortně, kde si lze
přinesenými ozdobami zkrášlit připravené
jehličnany. Vánoční trhy na náměstí s pun-
čem, dobrotami, dárky a koledami budou
součástí všech adventních nedělí.
    Podrobný program Našeho krumlov-
ského adventu naleznete na straně 3.

Jednání zastupitelů
    Prosincové veřejné jednání zastupi-
telstva Města Český Krumlov se usku-
teční ve čtvrtek 16. prosince 16 h v
zasedací místnosti městského úřadu v
Kaplické ulici.

Rodičům předškoláků
zlevní v lednu školka
    Výši úplaty v mateřské škole a školní dru-
žině budou od 1. ledna 2005 stanovovat ředi-
telé škol. Jedná se o poplatky na částečné
krytí neinvestičních nákladů, které dosud sta-
novovalo město obecně závaznou vyhláškou.
Nyní půjde o úhradu vybíranou přímo škol-
skými zařízeními. Novinkou je, že rodiče dětí
v předškolních třídách školek, nebudou pří-
spěvek hradit.


