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A D V E N T N Í  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

Milí spoluobčané,
je období adventu, čas pří-
prav na oslavu dne, kdy
přišel na svět ten, který hlá-
sal víru, naději a lásku, aby
pak na kříži sňal z lidstva
hříchy tohoto světa. Vánoč-
ně vyzdobená obydlí a me-
lodie koled nás vytrhují z
všednosti života a činí nás

vnímavějšími k duchovnímu rozměru našeho
žití. Možná proto se mnozí zamyslí nad obsa-
hem vánočních písní, i nad slovy, jež k nám
z minulosti promlouvají z knihy nejmoudřejší,
protože v ní najdeme vše, co si lidstvo po staletí
a tisíciletí dalo, ale i vzalo.
    A� už adventní čas a Vánoce prožijeme ja-
kýmkoliv nám příjemným způsobem, nebude
mnoho těch, kteří by nechtěli vzpomenout dár-
kem na své nejbližší a pod vánočním strom-
kem udělat radost těm, s nimiž je jim dobře.
Při nedávné návštěvě dětského domova jsem
si uvědomil, že to největší, co můžeme v životě
darovat, je klid, pokoj a pohoda š�astného
domova. Nechtějme proto drahým vánočním
dárkem nahradit celoroční lhostejnost, ne-
spravedlivost a nedostatek úcty k těm, kdož
nás životem provázejí nebo s nimiž se denně
setkáváme. Jako rodiče nezapomínají o Váno-
cích na své děti, tak by děti neměly zapomínat
na rodiče. Měli bychom si uvědomit, že na
našem vztahu k vlastním rodičům se zároveň
naše děti učí vztahu k nám.
    Vánoční čas bývá nazýván časem klidu a
rozjímání. Využijme ho tedy k zamyšlení ne-
jenom nad vlastním životem, ale i nad vý-
znamem slov, která nás doprovázejí od naro-
zení člověka, jehož příchod na svět o Vánocích
oslavujeme − SLÁVA BOHU NA VÝSOSTECH
A POKOJ LIDEM DOBRÉ VÚLE NA ZEMI.
    Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné Vá-
noce a hodně štěstí v roce 2005.

Čerty a anděly s Mikulášem vystřídá za týden Ježíšek. Šestitýdenní program akce Náš krumlovský advent, pořádané Městem Č. Krumlov, Městským divadlem Č.
Krumlov, o. p. s., a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o., pokračuje krásnými nabídkami k pobavení či zamyšlení. Byla by škoda nevyužít jich v
čase přípravy na Vánoce ke svému prospěchu. Foto Jana Zuziaková

Psí Vánoce slavíme
v novém útulku!
    Všechny dobré lidi zveme na tradiční
Psí Vánoce, které chystáme na středu 22.
prosince od 13 do 18 h v novém psím
útulku na Kaplické ulici (směr Kaplice, vle-
vo naproti odbočce na Přídolí). Potěšíte
čtyřnohé přátele, kteří ztratili svůj domov
− a možná přitom zjistíte, že jste právě
našli kamaráda, jakého už dlouho hledáte.
    Návštěvníci si mohou prohlédnout nový
psí útulek a seznámit se s jeho obyvateli.
Pro každého příchozího bude připravené
malé občerstvení.
    Chcete-li opuštěné čtyřnožce obdarovat,
doporučujeme drobné pamlsky, hračky či
granule (nejlépe značky ACANA, na kterou
jsou zvyklí a nedělá jim potíže se zažívá-
ním). Pejskové budou také vděční za jaké-
koliv finanční příspěvky, které lze přinést
nebo kdykoliv zaslat na konto psího útulku
č. 19−221 241/0100, VS: 9619.
    Nový psí útulek můžete navštívit každý
den od 8.30 do 16.30 h. Bližší informace
získáte u vedoucího stanice p. Plánského,
tel. 606 140 234.

Koupě nové budovy městského
úřadu přináší miliónové úspory
Nejdůležitější letošní událostí v životě pracovníků
městského úpřadu bylo stěhování do budovy
koupené od Komerční banky.

    Důvodem politického rozhodnutí vedení
radnice koupit objekt KB byla skutečnost, že
sešlo z příslibu bezplatného převodu dvou
budov na Plešivci pro výkon státní správy a
úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových trval na jejich opuštění do konce le-
tošního roku. Město bylo tedy přinuceno ke
stěhování. Aby bylo kde vykonávat státní sprá-
vu, požádalo o příspěvek stát. Na nákup banky
za 27 miliónů korun uvolnilo ministerstvo fi-
nancí 16,2 miliónu, zbývající část pokryl pro-
dej areálu bývalé hasičské zbrojnice a budovy
v Linecké ulici. Nyní občané při vyřizování
svých záležitostí již nepobíhají mezi šesti ob-
jekty městského úřadu po celém městě, ale −
až na problematiku týkající se kanceláře sta-
rosty či matriky − vyřídí vše v jednom objektu,
což představuje nemalou úsporu času i fyzic-
kých sil.
    Snahou úřadu je vyjít občanům maximálně
vstříc, proto jsou jim úředníci k dispozici pět
dní v týdnu. V pondělí a ve středu od 7.30 do
17 h, pokladna, podatelna, oddělení pasů, ob-
čanských průkazů, registrace vozidel a řidič-
ských průkazů rovněž v pátek od 7.30 do 13
h. V úterý, čtvrtek a v pátek je vhodné sjednat
si schůzku na ostatních pracovištích předem
telefonem − mnozí pracovníci vykonávají v
tyto dny i činnosti v terénu (tel. na spojova-
telku 380 766 111).
    O tom, jak se podařilo zajistit fungování
úřadu, jsme hovořili s tajemníkem městského
úřadu ing. Lubošem Jedličkou.

Jaké okolnosti vedly k tomu, že je dnes
městský úřad v budově bývalé Komerční
banky?

    Vše se rozjelo v prosinci 2002, protože od
1. ledna 2003 bylo začleněno 75 delimitova-
ných pracovníků bývalého okresního úřadu
do Městského úřadu v Č. Krumlově. Tím byl
navýšen stav na 162 zaměstnanců úřadu. K
tomu je třeba připočítat 27 členů městské po-
licie. Bylo jasné, že do stávajících budov se
všichni zaměstnanci nevejdou tak, aby mohli
zajiš�ovat úkoly na úseku státní správy a sa-
mosprávy. Přišla první náhoda. Vojenská uby-
tovací a stavební správa České Budějovice pře-
dala 29. prosince městu objekt bývalé okresní
vojenské správy v Linecké ulici. Do této bu-
dovy byly přestěhovány odbory, které spolu

úzce spolupracují − odbor rozvoje, investic a
památkové péče a stavební úřad. Navíc měli
občané blízko na katastrální úřad. Ostatní od-
bory se stěhovaly do prostor bývalého okres-
ního úřadu na Plešivci. Kancelář starosty a

matrika zůstaly v bu-
dově radnice. V té
době byla část od-
boru dopravy a sil-
ničního hospodář-
ství v objektu Policie
ČR v Tovární ulici.
Úřad tedy vykonával
své činnosti v šesti
popisných číslech na
území celého města.
Celý rok 2003 jsme
spolu se starostou a
místostarosty činili

kroky k získání komplexu budov po bývalém
okresním úřadu, kde by byl celý náš úřad
pod jednou střechou. Již předem bylo dáno,
že okresní správa sociálního zabezpečení si
pouze vymění budovy s úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových.
    A přišla druhá náhoda. Po jednom z po-
sledních jednání v listopadu 2003 nás navštívili
zástupci Komerční banky z Prahy s nabídkou
na prodej budovy na Kaplické ulici přímo měs-
tu. Muselo se jednat rychle, protože nabídka
platila pouze do konce roku 2003. S velkým
pochopením zastupitelů města se vše stihlo a
odsouhlasilo, aby mohla být podepsána kupní
smlouva. Komerční banka se však musela stě-
hovat do nově zbudovaných prostor přímo v
budově až na podzim letošního roku. Nemohli
jsme tak dlouho čekat, proto jsme uzavřeli
dohody o postupném stěhování a počínaje
březnem 2004 započaly práce na úpravě nevy-
užívaných prostor tak, abychom se mohli začít
stěhovat na začátku května.
    A přišla třetí náhoda. Od 1. dubna 2004
bylo zákonem delimitováno 21 zaměstnanců
z odboru státní sociální podpory na úřad práce,
čímž se počet zaměstnanců úřadu snížil na
141 a úřad se do budovy na Kaplické ulici
vešel bez větších investičních nároků. Stěho-
vání prakticky skončilo až přestěhováním od-
boru dopravy a silničního hospodářství na
konci října, kdy část odboru přišla z budovy
na Plešivci a část z budovy Policie ČR v Do-
moradicích. Dílčí přesuny se udělaly mezi rad-
nicí a budovou úřadu na Kaplické ulici. 
 (dokončení na straně 2)

U P O Z O R N Ě N Í
Všechna pracoviště Měst-
ského úřadu Č. Krumlov
v Kaplické ulici i na nám.
Svornosti budou uzavřená
od 27. do 31. prosince.

R A D N I C E  I N F O R M U J E

PARKOVACÍ KARTY pro zóny placeného
stání budou od 1. ledna 2005 platit také pro
třídu Míru, konkrétně až k domu č. 204. Zna-
mená to, že abonenti a rezidenti z této zóny,
kteří o parkovací kartu požádají, budou moci
parkovat na stáních pro držitele karet.

PŘI UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH SMLUV na pro-
nájem urnové schránky na českokrumlov-
ském městském hřbitově dochází od 1. ledna
2005 k úpravě ceny. Za rok občané zaplatí
celkem 220 Kč, z toho 38 Kč stojí služby spo-
jené s užíváním tohoto místa.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2005 má
být sestaven v lednu s cílem vytvoření pře-
bytku běžného rozpočtu v minimální výši 15
až 20 mil. Kč. Zastupitelé města měli včera
odsouhlasit rozpočtové provizórium − lednové
výdaje z rozpočtu města budou v lednu čer-
pány ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku
2004 po 5. změně rozpočtu, kterou se zastu-
pitelé rovněž včera zabývali.

Je nás hodně, kterým Štědrý den začíná v 10 h na
zámku u medvědů. Letos vymyslel medvědář (a
městský zastupitel) Jan Míša Černý další překva-
pení. Kromě každoročních dárků pro děti, punče a
pěkné muziky bude malým k dispozici na druhém
zámeckém nádvoří stromek přání. Tam mohou za-
věsit napsaná přáníčka, doplněná o jméno a adresu.
Medvědář slibuje, že to nejoriginálnější odmění
navíc třetí knihou o krumlovských medvídcích − o
Elišce a Honzíkovi. Samozřejmě že děti i rodiče
mohou udělat svými dárky podobnou radost med-
vědům.  Foto Jana Zuziaková

Jednání zastupitelů
    Lednové veřejné zasedání zastupi-
telstva Města Č. Krumlov se uskuteční
ve čtvrtek 27. ledna 2005 od 16 h v
zasedací místnosti městského úřadu v
Kaplické ulici.


