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Kam k zápisu
s prvňáčkem

    Zápis do 1. tříd se uskuteční v pátek
20. ledna 2006. Podle obecně závazné vy-
hlášky města Č. Krumlov č. 9/2005 o sta-
novení školských obvodů spádových zá-
kladních škol v Č. Krumlově, kterou schvá-
lili zastupitelé v listopadu, půjdou děti po-
dle ulice trvalého bydliště k zápisu takto:

Základní škola T. G. Masaryka:
Špičák
T. G. Masaryka
Urbinská
U Trojice
třída Míru
Jasmínová
Lipová
Na Skalce
Pod Skalkou
Za Plevnem
Nové Dobrkovice
Za Jitonou
Šeříková
Serpentina
Na Moráni
Fialková
Havraní
Domoradická

Základní škola Plešivec:
sídliště Plešivec
U Cihelny
Krásné Údolí
U Jeslí
U Stromovky
Slupenec
Nové Spolí
5. května
Plešivecká
Plešivecké nám.
Potoční
Věncova
Zvonková
Tichá
Skalní

Základní škola Za Nádražím:
Slupenecká
Havraní
Stříbrná
Papírenská
Široká
Zámek
Šumavská
Latrán
U Nových domovů
Horská
U Sáňkařské dráhy
nám. Svornosti
Panská
Na Fortně
Křížová
Šatlavská
Za Tiskárnou
Parkán
Linecká
Příkrá
Na Kovárně
V Zátiší
Nové Domovy
Klášterní
Nad Nemocnicí
Kájovská
Pod Vyhlídkou
Krátká
Polská
Stinná
Rooseveltova
Družstevní
Rybniční
Středová
Za Tavírnou
Příční
Kaplická
Soukenická
Pinskrův Dvůr
Po Vodě
Pod Sv. Duchem
Rožmberská
Do Vrchu

Základní škola Za Nádražím:
sídliště Vyšný
Vyšný
Železniční
Budějovická
Česká
Českobratrská
Vyšehrad
Vyšehradská
Za Nádražím
Školní
Polní
Vyšenská
V Úvoze

Skála už bezprostředně nehrozí
    Až na neukázněné řidiče nebyly při listo-
padové sanaci skály nad silnicí Pod Kamenem
problémy. První etapa odstranění prokazatelně
uvolněných skalních bloků na dvou lokalitách
ve vzdálenosti 300 m za 419 000 Kč skončila
díky nasazení firmy Kašparů−Koller dříve, než
se předpokládalo. Pomocí hydraulického kla-
diva šly práce snadno, po celou dobu je sou-
stavně kontroloval geolog. Vytypované skalní
bloky byly osazeny geodetickými terčíky k
ověření případného posunu. Geolog bude peč-
livě sledovat, jestli nedochází k nějakým po-
hybům skály a ke konci prosince vystaví po-
sudek. Firma ještě provede dodatečné zabez-
pečení jednoho kamenného bloku pomocí
podbetonovaného pilíře.
    Podle odborníků nebyl větší zásah možný,
neboH by hrozilo uvolnění velkého množství
kamene. Uvolňování kamenů na této skále je

nutné řešit v dalších lokalitách Pod Kamenem,
proto bude město jednat s Ředitelstvím silnic
a dálnic a ministerstvem životního prostředí.

✰  ✰  ✰
    Město Český Krumlov připravuje zajištění i
Havraní skály na levé straně silnice ObjížKko-
vá pod nemocnicí. Začátkem listopadu požá-
dalo o stavební povolení. Podmínkou nutné
sanace je ale získání dotace ministerstva ži-
votního prostředí, která může v tomto případě
dosáhnout až 90 procent nákladů. Ty jsou
vyčísleny na 9 mil. 667 tis. korun. Další fi-
nanční prostředky si vyžádala Studie posou-
zení stability Havraní skály a projektová do-
kumentace, které dal zhotovit a uhradil krajský
úřad. Projekt navrhuje odstranění 5 100 kubí-
ků uvolněného kamene a instalaci ochranné
folie, která má podle KÚ životnost 134 let.

Město nezvyšuje
poplatek za odpad
    Zastupitelé schválili návrh obecně závazné
vyhlášky, určující, že občané budou v příštím
roce platit za sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu stejnou částku jako letos, to
znamená 396 korun na osobu ročně.
    Protože poplatky vybrané od občanů po-
krývají náklady na likvidaci odpadů zhruba
ze tří čtvrtin, dotuje město systém odpadové-
ho hospodářství stále vyšší částkou − letos to
je 1,8 miliónu korun. Z bývalých okresních
měst mají v tomto roce nižší poplatek než
Český Krumlov pouze Domažlice, Nový Jičín,
Plzeň a Teplice.
    Poplatky za odpad se platí v pokladně měst-
ského úřadu v Kaplické ulici. Platba se hradí
do konce dubna příštího roku, ale je možné
rozdělit ji do dvou splátek.

Jak získat příspěvky
na podporu
místní kultury
    Zastupitelé v listopadu schválili formu po-
skytování finančních podpor na místní kul-
turní aktivity z rozpočtu města − Program
podpory kultury města Český Krumlov. Roz-
počet města 2006, který bude příští čtvrtek
schvalovat zastupitelstvo, počítá na tyto účely
se dvěma milióny korun.
    Vyhlašování témat, termínů podávání žá-
dostí o podporu a návrhy na udělování pří-
spěvků na základě žádostí zájemců bude za-
jišHovat komise rady města, jejíž členy, zás-
tupce kulturních aktivit, v pondělí schválila
rada města. Ta bude schvalovat příspěvky do
50 000 Kč, vyšší zastupitelstvo. Komise rady
by měla nastavit termíny nejlépe dvoukolo-
vého systému, měla by dbát o podporu krea-
tivnosti v kultuře, vyhlásit tématický grant a
podporovat mladé umělce, tradiční rozšiřující
aktivity. Ze 14 států Evropy, z USA a Izraele se do Českého Krumlova sjeli na mezinárodní konferenci Budoucnost

ztraceného kulturního dědictví zástupci muzeí, galerií, knihoven, archívů, vědci, historici, akademici,
právníci, vládní úředníci a další. Na třídenní konferenci v Městském divadle se hovořilo o osudu kulturních
statků v budoucnosti, o rozvinutí společné strategie a cílů v otázkách restitucí, nároků a navracení
kulturního dědictví obětem II. světové války. Foto Jana Zuziaková

Prodej vánočních
stromků

    Vánoční jehličnany, tedy smrčky, boro-
vice a jedličky dodané společností Lesy
města Č. Krumlov, lze za příznivé ceny
zakoupit v areálu Služeb města Č. Krumlov
v Domoradicích v těchto termínech:
        pátek 16. 12. 12.00 - 16.30        
        sobota 17. 12. 10.00 - 16.30        
        neděle 18. 12. 10.00 - 16.30        
        pondělí 19. 12. 13.00 - 16.30        
        úterý 20. 12. 13.00 - 16.30        
        středa 21. 12. 13.00 - 16.30        
        čtvrtek 22. 12. 13.00 - 16.30        
        pátek 23. 12. 12.00 - 15.00        

Třídit odpad se vyplatí i mimo soutěž
    V rámci celokrajské informační kampaně
za vyšší zapojení obyvatel do třídění odpadů
se v listopadu uskutečnila v Č. Krumlově sa-
molepková soutěž ve třídění PET láhví. Více
než 5 300 českokrumlovských domácností do-
stalo do poštovních schránek leták o třídění
odpadů a soutěžní samolepky. Kdo chtěl sou-
těžit, musel vyplnit jméno a adresu na samo-
lepku, nalepit ji na PET láhev a hodit do kon-
tejneru na plasty. Na třídící lince Služeb města
Č. Krumlov takto označené PET láhve snadno
vytřídili − bylo jich 1280! Tak vysoké zapojení
obyvatel našeho města do soutěže ve třídění
bylo pro organizátory i pracovníky krajského
úřadu, který je zastřešující organizací projektu,
příjemným překvapením. V úterý nastalo slav-
nostní vylosování výherců cen − jízdního kola,
zahradních komposterů a košů na třídění od-

padů do domácností. Navíc bude ještě 10 sou-
těžících odměněno tričky s logem třídění.
Hlavní cena bude předána v pondělí 19. pro-
since na krajském úřadu v Č. Budějovicích,
ostatní přijdou výhercům poštou.
    Jízdní kolo vyhrál Tomáš Brenner; za-
hradní komposter N. Billá, K. Mrázek, M.
Vomáčka, V. Mařík, M. Vávra, K. Kvapilová,
A. Hammerlindlová, E. Palanová; koš na tří-
dění do domácnosti J. Palan, A. Trsová, R.
Billá, K. Duspivová, A. Junkgvirt, L. Moravco-
vá, K. Mrázek, V. Heřman, R. Syslová, P. Stan-
ko, V. Halířová, D. Šoková; tričko s logem
třídění T. Jandová, J. Kohlová, J. Kurečková,
P. Dvořák, L. Štěpanyová, J. Kolínová, Z. Ko-
línová, M. Šimek, J. Sršen, L. Opolcerová.

K R Á T C E  Z E  Z D R A V O T N I C T V Í
NEMOCNICE Č. KRUMLOV se k 1. lednu
2006 změní z příspěvkové organizace kraje v
akciovou společnost, stejně jako další v okres-
ních městech Jihočeského kraje. Rozhodli o
tom krajští zastupitelé. Jihočeské nemocnice
bude řídit společný holding Jihočeské ne-
mocnice, a. s. Změna právní formy má přinést
další zlepšování hospodaření a zvyšování kva-
lity poskytované péče, jako je tomu v česko-
budějovické nemocnici, která jako akciovka
funguje od loňského roku.

WWW.ZEBRICKY.CZ je adresa, kde lze zís-
kat informace týkající se léčby nemocí v sedmi
jihočeských nemocnicích. Českokrumlovská
nemocnice patří podle těchto výsledků k nej-
lepším v regionu. Jihočeský kraj je prvním v
republice, který zveřejnil výsledky analýzy
akutní lůžkové péče za loňský rok. Nelze je
ale považovat za žebříček kvality jednotlivých
nemocnic.

Ú Z E M N Í  P L Á N  M Ě S T A
ING. JANA HERMANOVÁ, odbor územního
rozvoje, investic a památkové péče MÚ:
    Pořizování nového územního plánu města,
jehož projektantem je ing. arch. Pavel Koubek,
začalo v roce 2001. Nyní jsme na konci po-
slední pořizovací fáze − návrhu územního plá-
nu.
    Máme za sebou projednání návrhu a ze-
jména uzavření dohod s dotčenými orgány
státní správy, že souhlasí s navrženým řeše-
ním území města. Návrh se všemi náležitostmi
jsme 18. října 2005 předali k vydání stanoviska
nadřízenému orgánu územního plánování -
Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Toto sta-
novisko, které jsme obdrželi 16. listopadu, je
nesouhlasné, což znamená, že návrh územ-
ního plánu nemůže být předložen zastupitel-
stvu města ke schválení. Nesouhlas nadříze-
ného orgánu nesměřuje k věcnému řešení úze-
mí města, ale k formální podobě textové části,
kterou KÚ požaduje zcela přepracovat. Dle
našeho názoru jde však řada požadavků nad
rámec zákona a takto přepracovaný územní
plán by postrádal srozumitelnost. Obrátili
jsme se proto s žádostí o metodickou pomoc
při řešení tohoto rozporu na ministerstvo pro
místní rozvoj, sekci územního plánování a
stavebního řádu. Navrhli jsme osobní jednání
za přítomnosti všech zainteresovaných stran,
termín schůzky se v současné době dojedná-
vá.
    Z tohoto důvodu tedy nedojde k plánova-
nému předložení návrhu územního plánu za-
stupitelstvu města ke schválení v letošním
roce.

Hasiči dostanou deset
nových přileb z grantu
    Město Č. Krumlov se úspěšně zapojilo do
Grantového programu Jihočeského kraje na
podporu sborů dobrovolných hasičů obcí Ji-
hočeského kraje a získalo grant v požadované
výši 60 620 Kč na nákup vybavení souvisejí-
cího s činností Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Č. Krumlova. Město se na projetku
podílí 30 %, tedy 25 980 Kč. Za peníze z grantu
bude zakoupeno deset zásahových přileb.
    Celkem bude rozděleno mezi 106 jednotek
požární ochrany sborů dobrovolných hasičů
jižních Čech 2  697 600 Kč.

Ředitel Služeb města Č. Krumlov ing. Josef Pešl
(vlevo) a ing. Milan Tomik z pořádající agentury FI
konsult při losování výherců v separační hale.

K R Á T C E
SLOVINSKÝ VELVYSLANEC Drago Mirošič
navštívil Č. Krumlov 22. listopadu. Na radnici
ho přijal starosta JUDr. František Mikeš.

PŘEDSEDNICTVO EUROREGIONU Šuma-
va - Jihozápadní Čechy zasedalo 29. 11. na
krumlovské radnici.


