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STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ
POLICIE NEZAHÁLÍ
Během únorového pátečního večera kontrolovali strážnící českokrumlovské provozovny a
odhalili podávání alkoholu nezletilým. V únoru
zadrželi také osobu podezřelou z vloupání a
absolvovali speciální program vzdělávání strážníků.
Více o činnosti strážníků čtěte na staně 4.

MĚSTO PODPORUJE
KULTURU I SPORT
Zastupitelé schválili programy na podporu
sportu i kultury ve městě Český Krumlov. Zastupitelé budou rozhodovat o grantu na ekologickou výchovu. Jaké jsou grantové okruhy
a kolik je věnováno na sport, kulturu nebo
ekologii z městského rozpočtu? Do kdy můžete
žádat o granty?
O grantech pro rok 2008 čtěte na straně 2.

INVESTIČNÍ AKCE
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Radní města a zastupitelé rozhodují o budoucích investicích, které přispějí k rozvoji města.
Řeší se protipovodňová opatření, sanace skal,
rekonstrukce autobusového nádraží, opravy
mostů a lávek. V polovině února se představily
výsledky studie na lávku spojující sídliště Mír
a sídliště Za Nádražím nebo lávku v historickém
centru. Probíhají projekty regenerace sídlišť.
Více si o investicích přečtěte na straně 7.

STAROSTA
V ČESKÉ TELEVIZI
Luboš Jedlička byl 7. února hostem v diskusním
pořadu Máte slovo v České televizi. Tématem
debaty byli Romové a diskriminace. Mezi pozvanými hosty jsme mohli kromě českokrumlovského starosty vidět bývalého starostu
Vsetína Jiřího Čunka, předsedu romského sdružení Dženo Ivana Veselého a člena skupiny
Gipsy.cz Vojtěcha Lavičku.
Více si přečtěte na straně 5.

PROTIPOVODŇOVÁ
OPATŘENÍ
Úpravy na řekách by měly začít ještě letos.
Povodí Vltavy již podalo na městském úřadě
žádost o zahájení územního řízení. V souvislosti
s opatřeními na řece Polečnici řeší město s Ministerstvem kultury i přesun kamenného mostku.
Více si přečtěte na straně 7.

JITKY ZIKMUNDOVÉ
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v roce
2008. Tento rok je podle
lunárně-solárního kalendáře
rokem krysy, rokem, kterým
se otvírá nový cyklus zvěrokruhu. Staré rčení praví, že krysa není nejrychlejší a nejsilnější zvíře, ale vždy ví, jak na to.
Rok 2008 je proto považován za šťastný
a úspěšný.
V našem městě bude tento rok v oblasti
kultury a společenského života "rokem premiér
a výročí". V dubnu oslaví hasiči 50 let profesionálního požárního útvaru na okrese Český
Krumlov a na přelom dubna a května jsou
zařazeny do programu oslavy Kouzelného
Krumlova. Hlavní výstavou sezóny v Egon
Schiele Art Centru je kolekce čínského klasického i moderního výtvarného umění. Na
červen se připravuje slavnostní otevření Musea
Fotoateliér Seidel, zpřístupnění bytu a ateliéru
českokrumlovského "krále šumavských fotografů" Josefa Seidla a jeho syna Františka. Program
Slavností pětilisté růže nabídne celou řadu
novinek a překvapení a připomene čtyřicetiletou obnovenou tradici těchto největších
a nejznámějších městských slavností. Otáčivé
hlediště v zámecké zahradě se roztočilo poprvé
v roce 1958 a letošní jubilejní 50. letní divadelní sezónu důstojně uvede opera Giuseppe
Verdiho Síla osudu v provedení sólistů Metropolitní opery v New Yorku a Národního divadla
v Praze ve společné produkci Jihočeského
divadla a Mezinárodního hudebního festivalu
Český Krumlov. Podzimní a zimní období bude
probíhat ve znamení příprav na společenskou
událost příštího roku - 700 let města Český
Krumlov.
Kulturní a společenský život našeho města
nezastupitelně obohacují místní sdružení, spolky, školy a občanské aktivity. Vedení města,
radní i zastupitelé si těchto aktivit velmi váží,
proto jsou i pro tento rok připraveny grantové programy na podporu nejen kultury, ale
i sportu a ekologické výchovy, prioritou je pak
činnost a aktivní vyžití volného času dětí a
mládeže. Uvnitř Zpravodaje najdete informace
o podmínkách podpory a termíny vyhlášených
grantových okruhů v oblasti kultury a sportu
z rozpočtu města za více než 7 miliónu korun.
Český Krumlov byl vyhlášen čtenáři magazínu Travel in the Czech Republik třetím nejatraktivnějším místem České republiky. Je to
pro nás všechny velká výzva, abychom příští
rok stáli na stupni nejvyšším. Hlavním cílem
však i nadále zůstává, aby Český Krumlov byl
nejatraktivnějším místem k životu pro své
obyvatele.

Vážení občané, přijďte ve čtvrtek 28. února
v 16 h na jednání Zastupitelstva města v jednacím sále městského úřadu v Kaplické ulici.
Zapojte se do diskuze k problematice, jež se
týká všech občanů našeho města.
Z programu vybíráme:
Služby města Český Krumlov
Regenerace sídliště Špičák
Regulační plán Domoradice-Jih
Podpora ekologické výchovy
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru

INVENTURA KULTURY VE MĚSTĚ
Na území Českého Krumlova působí kolem 25
spolků, organizací a sdružení, které se mimo
jiné zaměřují i na kulturu. „Během prvního
čtvrtletí tohoto roku chceme udělat podrobný
přehled o tom, kdo a jak ve městě působí,
včetně určitého srovnání s podobnými městy
v republice." upřesnila záměry místostarostka
Jitka Zikmundová.
Důvodem je snaha o větší zapojení
občanů do kulturního života města. „Chceme
místní spolky, sdružení a vůbec ty, kteří
produkují živou kulturu, pozvat ke spolupráci
na akcích města a také je pochopitelně honorovat," doplnila Zikmundová s tím, že toto je
vlastně i výzva, aby občané sami nabídli
k využití městu to, co umí nejlépe.

PODPORA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
O grantové podpoře v rámci Programu podpory ekologické výchovy pro rok 2008 budou
v únoru rozhodovat zastupitelé města. Pokud
bude tato podpora schválena, bude vyhlášeno
pět témat, například poradenství obyvatelstvu,
využití volného času dětí a mládeže se zaměřením na životní prostředí, ekologická
výchova na školách. Na Program podpory
ekologické výchovy vyčlenilo město v rozpočtu
400 tisíc korun. Termíny uzávěrky jsou stanoveny na 31. březen v prvním kole a 31.
červenec ve druhém kole. Více informací
najdete po schválení zastupitelstvem na
www.ckrumlov.cz/granty2008.

PŘÍNOSY CESTOVNÍHO RUCHU
Město Český Krumlov navštívilo na základě
kvalifikovaného odhadu za loňský rok přes
1 200 000 návštěvníků. Cestovní ruch vytváří
asi 3 000 pracovních míst a přinesl pouze
z výběru poplatků z ubytovacích kapacit do
městské kasy 759 918 Kč a z rekreačních a lázeňských poplatků 2 533 620 Kč. Z rozpočtu
města je pro rok 2008 vyčleněno na podporu
cestovního ruchu 1 100 000 Kč.

VARHANY SE ZNOVU ROZEZNÍ
Rekonstrukce varhan v českokrumlovské kostele svatého Víta se po osmi letech chýlí ke
konci. „Oprava stála více než 4 miliony korun.
Práce by měly být hotovy nejpozději do
Svatováclavských slavností," uvedl Eduard
Beneš, stavební technik českokrumlovského
Vikariátu. Mohutné třímanuálové varhany se
47 znějícími rejstříky vznikly v dílně Heinricha
Schiffnera a pochází z období takzvaného
varhanářského romantismu. Nástroj patří
k významným hudebně historickým památkám
své doby.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK VE MĚSTĚ
Rada města projednává obecně závaznou
vyhlášku pro pořádání veřejně přístupných
akcí a zajištění veřejného pořádku. V současné
době se k ní vyjadřují komise pro cestovní
ruch, kulturní komise a podnikatelská komise.
„Stížnosti od občanů, podnikatelů i hotelových hostů intenzivně řešíme už od podzimu," vyjadřuje se starosta města Luboš
Jedlička.

ČESKÝ KRUMLOV BODUJE
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Čtenáři časopisu Travel in the Czech Republic
z vydavatelství Mladé fronty svým hlasováním
rozhodli, že Českému Krumlovu patří v druhém ročník soutěže Nejatraktivnější místo
České republiky třetí příčka z nominovaných
328 obcí.

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV PODPORUJE SPORT
V rozpočtu města je letos na podporu sportu vyčleněno 5 milionů korun, tedy o 750 tisíc více
než vloni. Zastupitelstvo města Český Krumlov na lednovém zasedání schválilo Pravidla
poskytování finančních prostředků na podporu sportu pro rok 2008. Žadatelé o příspěvek
mohou podávat žádosti v prvním kole grantových programů do 31. března 2008, druhé kolo
končí 30. září 2008.

FORMY PODPORY SPORTU
n
Neinvestiční

dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě prokázaného
počtu členů příslušného sportovního oddílu ve věku do 18 let)
n
Příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český
Krumlov (dotace na děti a mládež)
n
Grantový program - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let
I. dotace na sportovní akce mládeže do 18 let
II. dotace na reprezentaci města Český Krumlov
III. dotace na přednáškové, publikační a propagační programy zaměřené na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity
IV. dotace na pořízení sportovního vybavení
V. dotace pro sociálně slabé do 18 let
n
Podpora sportovních akcí mimořádného významu pro město Český Krumlov
Více informací o grantové podpoře, přesné podmínky poskytnutí dotace včetně formulářů
s žádostmi jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/granty2008. Informace
o sportovních grantech a žádosti můžete také získat na odboru školství, sportu a mládeže oddělení školství, tělovýchovy a sportu (Klára Kácalová, telefon 380 766 413, email
klara.kacalova@mu.ckrumlov.cz).

POTŘEBY OBČANŮ V OBLASTI SPORTU
Během uplynulého roku probíhala anketa mezi obyvateli města a zjišťovaly se potřeby a přání
ohledně chybějícího sportovního vyžití v Českém Krumlově. A jak vypadají výsledky ankety?
Představujeme vám 12 oblastí, které vyplynuly z ankety. Výsledky ankety zohledňuje Rada města
při svém jednání a slaďuje s nimi i investiční záměry města.
Nejvíce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

lidí si přeje
stezku pro in-line brusle, popř. koloběžky
více cyklistických stezek
okruhy s běžeckými stopami
spiningové centrum
umělou horolezeckou stěnu
více nových dětských hřišť
rekreačně sportovní okruhy v přírodě
areál pro bicros, popř. terénní jízdu na kolech
lanové centrum
bobovou a sáňkařskou dráhu
služby v oblasti relaxace
halu na squash

KULTURNÍ GRANT DO KONCE ÚNORA

Do 29. února mohou organizátoři společenských a kulturních akcí, ale i spolky a zájmová
sdružení žádat o příspěvek z grantového Programu podpory kultury města Český Krumlov pro
rok 2008. V rozpočtu města jsou na podporu kultury vyčleněny 2 miliony korun.
V předchozích letech se příspěvky na kulturní aktivity rozdělovaly podle jednotlivých
uměleckých oblastí. „Letos je systém grantového programu ve městě variabilnější. Chceme dát
všem stejnou šanci, neomezujeme ani neprotežujeme některé kulturní odvětví. Předkládáme pět
běžných grantových okruhů a jeden mimořádný a necháváme na žadatelích, jak se k tomu
postaví, jak budou kreativní a jaké projekty vymyslí," vyjadřuje se místostarostka Českého
Krumlova Jitka Zikmundová.
Nové schéma grantového Programu na podporu kultury vychází z konceptu podpory
kultury. Příjemci grantu mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově,
právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace atp.)
se sídlem na území města Český Krumlov nebo fyzické a právnické osoby zabývající se
pravidelně a každoročně realizací kulturních akcí na území města Český Krumlov.

OKRUHY GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU KULTURY
I.

činnost souborů, spolků a zájmových sdružení působících celoročně na území města
projekty (hudební, divadelní, výtvarné a jiné tvorby) - víceletý grant (2008 - 2010)
II. děti a mládež do 18 let
III. živá kultura pro širokou veřejnost (jednorázové akce mimo hlavní turistickou sezónu,
tj. leden - duben, říjen - prosinec nebo v rámci významných výročí města Český Krumlov
IV. publikační činnost dokumentující kulturní historii Českého Krumlova od roku 1989
(publikační činnost jubilejních publikací aktivních sborů a souborů, sborníků
z workshopů a konferencí na téma umění, kultura, historické dědictví)
V. mimořádný grantový okruh - podpora kulturních a společenských akcí mimořádného
významu pro Český Krumlov v roce 2008
Místostarostka Jitka Zikmundová nastínila výhledy v oblasti kulturních dotací: „Podle
zkušeností z roku 2008 budeme pružně reagovat na potřeby občanů v oblasti kultury. Do
dalších let bychom chtěli každý rok představit klíčové téma, které by nás doprovázelo kulturním
životem. Na rok 2009 je téma již jasné, 700 let - příběh města Český Krumlov." Místostarostka
dále naznačila, že výhledově se bude pracovat na partnerském grantu zaměřeném na děti
a mládež do 18 let, na stipendijním programu pro mladé talenty nebo na spolupořadatelství
akcí formou víceletého smluvního vztahu.
Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně,
např. marketingově (propagace v kulturním měsíčníkum KUK, Zpravodaji, v databázi akcí na
www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací
s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství,
řešení dopravy atd. Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na
webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2008 nebo v oddělení kanceláře starosty
(Stanislava Mrázová, telefon 380 766 314, email stanislava.mrazova@mu.ckrumlov.cz).

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ NA POČKÁNÍ
Od počátku ledna letošního roku mohou zájemci získat
na Obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Český
Krumlov tzv. ověřené výstupy z informačních systémů
veřejné správy v rámci projektu Czech POINT. O tom, co je
to Czech POINT, jsme vás informovali v minulém Zpravodaji. Do poloviny února vydal úřad 179 výpisů. Největší
zájem je o výpisy z Rejstříku trestů, kterých bylo vydáno
161. Zájemců o vydání výpisu z obchodního rejstříku bylo
11 a o vydání výpisu z katastru nemovitostí požádalo
7 občanů. Výpisy ze živnostenského rejstříku zájemci získají výhodněji přímo z registru živnostenského podnikání, neboť zaplatí výrazně nižší správní poplatek (15 Kč za každou započatou
stránku).
Rozsah služeb v projektu Czech POINT se má do budoucna dále rozšiřovat. V první fázi zatím
vydávává výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z evidence Rejstříku trestů. Výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z katastru
nemovitostí jsou poskytovány komukoliv bez nutnosti prokazování totožnosti zájemce. Rejstřík
trestů ČR je neveřejnou evidencí, a proto lze výpis z něj vydat výhradně žadateli, jehož se týká
a jenž prokáže svou totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů České
republiky může být vydán i cizinci, ale podmínkou je, že musí mít přidělené rodné číslo. V rámci
Czech POINT se neposkytují kopie katastrálních map.
Ověřené výstupy jsou vydávány zájemcům na počkání. Za vydání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy se vybírají správní poplatky. Za vydání výpisu z obchodního
rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí se vybírá za první stranu 100 Kč
a za každou další stranu 50 Kč. Za výpis z Rejstříku trestů se vybírá 50 Kč bez ohledu na délku
výstupu. Vybrané správní poplatky jsou příjmem rozpočtu města.
Czech POINT funguje i v dalších obcích našeho správního obvodu – Brloh, Černá v Pošumaví,
Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Loučovice, Větřní, Vyšší Brod
a Zlatá Koruna. Služby Czech POINT dále zajišťuje držitel poštovní licence (Česká pošta st.p.)
a Hospodářská komora České republiky. Dva posledně jmenované subjekty však nejsou oprávněny
vydávat výpisy z Rejstříku trestů.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna vykazuje roční nárůst počtu
čtenářů, obzvláště dětí do 15 let. V roce 2007 se
v knihovně zaregistrovalo 2 841 čtenářů, z toho 644
byli mladí příznivci literatury. Pracovníci knihovny
uspořádali 372 seminářů, odborných porad nebo
konzultací a připojení k internetu nabídli 3 031
uživatelům. „Potěšitelný je nárůst čtenářů, jak
dospělých, tak dětí do 15 let. V souvislosti s akcemi
pro veřejnost se zvýšila i roční návštěvnost. Stoupající trend je nadále sledován v případě využití
internetu zvláště mezi dospělými," konstatuje ředitelka Městské knihovny Karla Votřelová. Za rok
doplnila knihovna 5 678 knihovních jednotek a na
nákup knih byla využita částka 734 951 korun.
Druhým rokem se uskutečnil projekt Cesta do knihovny, který si klade za cíl získávat nové
čtenáře mezi dětmi, které se naučily číst. Vyvrcholením práce s prvňáčky je potom slavnostní
pasování na čtenáře v závěru školního roku. Další významnou akcí pro děti byl 4. ročník literární a
výtvarné soutěže, kdy měly děti popsat nebo namalovat kamaráda z knížky. V soutěži se sešlo
36 literárních prací a 367 namalovaných obrázků.

ZASTUPITELÉ ROZHODOVALI
Na zasedání zastupitelstva města 31. ledna
2008 zastupitelé města schválili:
n
Vyhlášení grantového Programu na podporu kultury města pro rok 2008
n
Pravidla pro poskytování finančních prostředků na podporu sportu v Českém
Krumlově
n
Podání žádosti o přidělení státní účelové
dotace na rozšíření městského kamerového systému
n
Poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši
400 tisíc společnosti ICOS na zajištění
sociální služby osobní asistence dětí
s handicapem v základních a mateřských
školách v Českém Krumlově
n
Příspěvek ve výši 211 tisíc na pořízení
elektrického kotle na vaření v Základní
škole Plešivec

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Oblíbené vítání občánků, na které město
Český Krumlov rodiče písemně zvalo, je kvůli
zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů nutné organizovat jiným způsobem.
Město prosí rodiče novorozenců s trvalým
bydlištěm v Českém Krumlově, aby se v případě zájmu sami přihlásili na matrice na
náměstí Svornosti.
Slavnostní akt vítání miminek do společenského života se připravuje na pátek 4.
dubna od 13 h v Prokyšově sále, Horní ulice
(bývalá Prelatura). Chtějí-li se rodiče s dětmi
narozenými od 20. září 2007 do 31. ledna
2008, kteří se doposud nenahlásili na matrice
a mají trvalé bydliště v Českém Krumlově,
zúčastnit slavnostního ceremoniálu, mohou se
přihlásit do pondělí 10. března 2008 na
telefonním čísle 380 766 322, emailu
jaroslava.spanillerova@mu.ckrumlov.cz nebo
osobně na matrice.

Provozní doba Městské knihovny v Českém Krumlově k 22.2.2008
Oddělení pro dospělé

Pondělí
9.00-18.00

Úterý
9.00-18.00

Středa
zavřeno

Čtvrtek
9.00-18.00

Pátek
9.00-18.00

Studovna a čítárna

13.00-18.00

9.00-11.30
13.00-18.00

zavřeno

9.00-11.30
13.00-18.00

13.00-18.00

Dětské oddělení

13.00-18.00

13.00-16.00

zavřeno

13.00-16.00

9.00-12.00
13.00-17.00

Pobočka Plešivec

10.00-12.00
13.00-17.30

zavřeno

zavřeno

10.00-12.00
13.00-17.30

zavřeno

Pobočka Mír

zavřeno

9.30-12.00
13.00-18.00

9.30-14.30

9.30-12.00
13.00-18.00

NEPROPÁSNĚTE GRANTOVOU PODPORU MĚSTA!
Na lednovém zasedání Zastupitelstva byl schválen Program na podporu kultury a sportu
v Českém Krumlově pro rok 2008. Na únorovém Zastupitelstvu se bude jednat o podpoře
ekologické výchovy. Informace včetně formulářů a žádostí ke grantům jsou k dispozici na
www.ckrumlov.cz/granty2008. Uzávěrka žádostí o kulturní grant je do 29. února do 12 hodin,
uzávěrka žádostí o sportovní grant je do 31. března a v druhém kole do 30. září. Podpora
ekologické výchovy, pokud bude schválena zastupitelstvem, vyhlásí uzávěrku prvního kola na 31.
březen a druhého kola na 31. červenec.

NOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD
V průběhu ledna se zvýšil počet kontejnerů na separované složky odpadu o 36 nádob na papír,
sklo, plast a nápojové kartony. Nová místa kontejnerů můžete najít ve Vyšném, na Vyšehradě, na
Nádraží, v Chvalšinské ulici, v Dobrkovicích, na Horní Bráně, na Plešivci a v Novém Spolí. Navýšení
kapacity míst pro odkládání separovatelných složek odpadu a vytvoření nových míst by mělo
podpořit ekologické chování všech obyvatel Českého Krumlova. Město Český Krumlov děkuje všem
spoluobčanům za ohleduplné chování k životnímu prostředí.

CHCETE VĚDĚT, CO SE DĚJE?
PŘIHLASTE SE DO MAILFÓRA!
Zajímá Vás, čím se zabývá Rada města a co
schválilo Zastupitelstvo? Chcete být informováni o záležitostech, které se týkají obyvatel
Českého Krumlova a jak se k nim staví představitelé města? Zaregistrujte se bezplatně do
MAILFÓRA a my Vám budeme zasílat zprávy o
dění, které se týká Vás, občanů Českého
Krumlova. Registrace je jednoduchá.
Zadejte na internetu adresu
www.ckrumlov.cz/mailforum a vyplňte svůj
email. Vzápětí Vám přijde potvrzující emailová
zpráva s bližšími informacemi.
Zpravodaj města Český Krumlov, evid. č. MK ČR E 14614;
vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, ICO 245 836;
odpovědný redaktor: Jitka Augustinová, tel. 380 766 121,
e-mail: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz;
tiskne Výpočetní služba a tiskárna Šumava, spol. s r. o.,
Kaplická 327, Český Krumlov;
distribuce: Česká pošta, s. p.
V případě nedodání zpravodaje volejte
na tel. 380 711 700 Mgr. Otakar Veselý.
Vyšlo 22. února 2008,
příští vydání 21. března 2008 s uzávěrkou 7. března 2008.

3

Z DENÍKU VELITELE
MĚSTSKÉ POLICIE
Strážníci Městské policie na
začátku roku rozhodně nezaháleli. Kromě běžné agendy,
kdy konají pochůzky po
městě, zajišťují bezpečnost
a působí preventivně proti
kriminálním živlům, zasahovali u nejrůznějších událostí,
které jim připravili osoby
nerespektující zákony a vyhlášky. Vybíráme
několik zásahů, které podnikli městští strážníci
během ledna a února:
n
Strážníci Městské policie dopadli muže
podezřelé z krádeže měděných kabelů. Tito
občané u sebe navíc neměli doklady
totožnosti. S podobnými výtečníky, kteří
navíc chtěli kabely opalovat v blízkosti
centra města měli strážníci tu čest během
ledna ještě dvakrát.
n
Na upozornění anonymní osoby zadrželi
strážníci zloděje CD v obchodě v centru
města.
n
Strážníci řešili domácí násilí.
n
V nočních hodinách zastavili strážníci
městské policie podezřelé vozidlo a při
kontrole zjistili, že řidička je pod vlivem
alkoholu.
n
Během večerního zákroku proti výtržníkům
v místní restauraci byli strážníci inzultováni, útočníky předali hlídce Policie České
republiky.
n
Při lednové namátkové kontrole několika
restaurací byly odhaleny dva případy nalévání alkoholu osobám mladším osmnácti
let.
n
Během ledna strážníci nejméně pětkrát
zasahovali na ulici 5. května, kde se volně
pohybovaly ovce a ohrožovaly účastníky
silničního provozu. Jejich majitel se tímto
vystavuje sankcím ze strany správního
orgánu a zřejmě si neuvědomuje, že z důvodu střetu s těmito zvířaty může dojít
k dopravní nehodě, za kterou by nesl
zodpovědnost.
n
Během února pátrali strážníci bohužel
neúspěšně po muži, který pod záminkou
opravy topení vylákal z důvěřivé starší paní
2 000 Kč a poté zmizel. Tímto apelujeme na občany, aby volali na městskou
policii 156 nebo na Policii České Republiky
158, pokud mají podezření, že jim někdo
bez dřívějšího oznámení, nebo bez toho,
aby o cokoli žádali, nabízí službu a chce se
tímto dostat do jejich bytu.
n
Strážníci městské policie zadrželi osobu,
která je podezřelá z vloupání do obchodu
na Latráni. Této osobě poskytli první pomoc, jelikož se při pokusu o vloupání
zranila. Lupič byl předán hlídce Policie
České republiky.
n
Únorová společná akce strážníků městské
policie, Policie České republiky a celní
správy odhalila 6 mladistvých pod vlivem
alkoholu a nezjistila žádnou osobu pod
vlivem drog a psychotropních látek.

ŠKOLENÍ STRÁŽNÍKŮ MĚTSKÉ POLICIE
Město Český Krumlov připravilo pro strážníky Městské policie Český Krumlov další možnost
profesního vzdělávání. V doprovodu místních průvodců se strážníci postupně během února
vydali na vzdělávácí prohlídku města. Smyslem prohlídky bylo informovat strážníky o aktuální
kulturní a turistické nabídce. Ačkoli se sami pohybují na ulici každý den a znají město do
detailu, oživení a prohloubení znalostí pro ně bude přínosem. „Je důležité, aby městská policie
uměla poskytnout potřebný servis přímo na ulici, a to jak místním obyvatelům, tak
i návštěvníkům. Jsme specifické město, proto musí být strážník nápomocen ve všech situacích,
které mohou nastat. Strážníci by po absolvování školení měli být schopni poskytnout nejen
základní informace, jako například kudy se dostanu k zámku, ale budou mít vědomosti o
otvíracích dobách či konkrétních expozicích. Strážník městské policie funguje jako vizitka města.
Prioritou městské policie však i nadále zůstává bezpečnost a pořádek ve městě," uvedla
místostarostka Jitka Zikmundová. Všichni strážníci se školení účastnili mimo služební dobu ve
svém volném čase a po ukončení kurzu budou písemně přezkoušeni.

MĚSTSKÁ POLICIE KONTROLOVALA PROVOZOVNY
V pátek 8. února proběhla společná akce strážníků Městské policie, Policie České republiky
a celní správy. Zátah se zaměřoval zejména na podávání alkoholu mladistvým. Druhým
ohniskem zájmu policistů bylo vyhledávání drog a psychotropních látek. Během akce zkontrolovali policisté několik vytipovaných zařízení převážně v centru města. Policisté legitimovali celkem
47 osob, z toho 24 mladistvých. U šesti osob mladších osmnácti let bylo zjištěno požití
alkoholu. Pátrání po drogách a psychotropních látkách bylo negativní. „Tímto samozřejmě
kontroly nekončí, strážníci městské policie budou nárazově kontrolovat podniky nejen
o víkendech, ale i přes týden a další společné akce s Policií České republiky jsou na obzoru,"
uzavírá velitel českokrumlovské městské policie Jan Šítal.

Jan Šítal
velitel Městské policie Český Krumlov

Služebna Mětské policie Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 766 308
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Tísňové volání
Městské policie

Tísňové volání
Policie České republiky

Tísňové volání

156

158

112

ČESKÝ KRUMLOV GRATULUJE
MISTRŮM REPUBLIKY V BADMINTONU
Na mistrovství České republiky dospělých v badmintonu v Praze vybojovala dvojice Pavel Florián
a Martina Benešová z Sportovní klub badminton Český Krumlov zlatou medaili. Druhé zlato si
odvezl také Pavel Florián tentokrát ze čtyřhry se Stanislavem Kohoutkem. Ve dvouhře žen
postoupila Martina Benešová do finále a získala stříbrnou medaili. Loňský bronz ve dvouhře mužů
obhájil rovněž Pavel Florián. Trenér badmintonistů Radek Votava obhájil v anketě trenér roku
prvenství z let 2005 a 2006 a cenu roku dostal i za rok 2007
Představitelé města Český Krumlov gratulí badmintonistům z SKB Český Krumlov za vzornou
reprezentaci města.

130 NOVÝCH
PRACOVNÍCH MÍST
Ve čtvrtek 7. února v 8 hodin zahájil v Českém
Krumlově provoz nový hypermarket Tesco.
Slavnostního otevření se účastnil i starosta
města Luboš Jedlička a uvítal pozitivní vliv na
zaměstnanost na Českokrumlovsku. „Otevření
nového obchodního domu s sebou nese i vytvoření 130 nových pracovních míst, což bude
mít jednoznačně pozitivní dopad na trh práce
v našem okrese," uvedl starosta. Kromě vzniku
nových pracovních příležitostí nabídne Tesco
i širší sortiment zboží a nakupujícím přiblíží
nižší ceny.

MÁTE SLOVO - STAROSTA
V POŘADU ČESKÉ TELEVIZE

MÍSTOSTAROSTKA NAVŠTÍVILA DUBROVNÍK
Oficiální návštěvy Dubrovníku se zúčastnila místostarostka Jitka Zikmundová. Český Krumlov
a Dubrovník spojuje několik společných témat. Obě města jsou vyhledávanými turistickými
destinacemi, a to s sebou nese i podobné problémy, které musí řešit. „S předsedou městské rady
Ivanem Margaretičem jsme diskutovali o tématech jako je například doprava v historickém centru
města, zabydlenost centra či o problematice svozu odpadu," uvedla místostarostka Zikmundová.
Místostarostka také jednala s šéfem instituce koordinující cestovní ruch města Dubrovník Tonci
Skvrcem. „Debatovat s ředitelem tamějšího destinačního managementu bylo velmi zajímavé.
Nahlédnout za oponu tak úspěšné destinace, jakou Dubrovník bezesporu je, a zjistit, jak funguje,
jak je řízena, a seznámit se s jejími marketingovými nástroji, bylo pro mne velkou inspirací,"
doplnila místostarostka.
V rámci své návštěvy pozvala Zikmundová představitele vedení města a managementu
cestovního ruchu do Českého Krumlova. „Již několik let pořádáme pravidelně podzimní semináře
a workshopy pro odbornou veřejnost z oblasti cestovního ruchu. Pro letošní ročník bychom rádi
získali přednášející právě z Dubrovníku. Naše pozvání bylo předáno a účast zástupců
z Dubrovníku předběžně přislíbena," doplnila místostarostka. Český Krumlov pojí s Dubrovníkem
již několik let úspěšná spolupráce a přátelské vztahy. Obě města jsou zapsána na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Český Krumlov se stal členem této prestižní společnosti v roce 1992,
Dubrovník již v roce 1979.

Problematika integrace Romů do společnosti
byla hlavním tématem diskuse. Starosta Českého Krumlova uváděl divákům jako příklad
několikaletou spolupráci městského úřadu
s romskou komunitou. Údržbu a úklid města
zajišťuje kromě Služeb města také firma
Dunková zaměstnávající romské spoluobčany.

Starosta potvrdil, že předsudky vůči etniku
nejsou dobrou cestou, jak spolu vycházet a žít
v jednom městě. Exstarosta Vsetína Jiří Čunek
zastupoval stranu, která svérázným způsobem
řešila problematickou lokalitu a vystěhovala
Romy do obytných buněk. Představitelé romské strany Ivan Veselý a Vojtěch Lavička považovali za největší problém předsudky vůči
Romům, jejich horší uplatnění na pracovním
trhu a ztížený přístup ke vzdělání.
Město Český Krumlov zpracovává komunitní plán sociálních služeb a spolupracuje
s organizacemi, např. ICOS nebo KOCERO
které pomáhají začleňovat menšiny.
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DOPIS ZASTUPITELE

JSOU SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ
KRUMLOV S.R.O. PRO MĚSTO
PŘÍTĚŽÍ NEBO VÝHROU?
Na únorovém jednání Zastupitelstva města Český Krumlov
bude opětovně řešena otázka
privatizace Služeb města Český
Krumlov nejspíš proto, aby
byla tato společnost v očích
odběratelů jejich služeb ještě
více zpochybněna a její likvidace tak dospěla do svého
konečného stádia. Neustálé,
více než čtyřleté úsilí Rady města o likvidaci
společnosti ve 100% vlastnictví města již
nabývá svého vrcholu, po kterém by mělo
následovat rozhodnutí o jejím konci. Společnost Služby města Český Krumlov byla
založena v roce 1996, aby zajišťovala sběr,
svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu,
správu místních komunikací, opravy veřejného
osvětlení, instalaci a údržbu dopravního značení a údržbu veřejné zeleně. Navíc spolupracuje se 14 obcemi sdruženými v Regionálním svazku obcí Vltava, kterým poskytuje
vybrané komunální služby. [...]
Přestože jsou v současné době služby
města zatíženy výše jmenovanými činnostmi,
nabízejí městu Český Krumlov převzetí správy
vodovodní a kanalizační sítě od současného
správce. A zde začíná těžký problém těch,
kteří chtějí služby města privatizovat. Pokud
služby města nedostanou do své správy
vodovody a kanalizace na území města, jejich
budoucnost je nejistá, závislá na vůli a ochotě
té či oné rady města služby zlikvidovat, či
ponechat ve stavu přežívání. K tomuto činu
má každá rada města dostatečné nástroje,
neboť tato společnost je ve 100% vlastnictví
města. Pokud služby města dostanou správu
vodovodů a kanalizací, jejich likvidace bude
obtížná. Ekonomická komise města považuje
převzetí správy vodovodů a kanalizací službami města za příliš velké riziko pro město
Český Krumlov, což dokládá svým přesvědčením, že považuje „realizaci v koncepci navrhovaných kroků a opatření ... za příliš velké
riziko..." a nebude se zabývat otázkou převzetí
správy vodovodní a kanalizační sítě od
současného správce. [...]
Privatizace může dočasně zkvalitnit úroveň
služeb, nicméně za vyšší ceny, neboť obchodní
smlouvy města a Služeb města s 3% ziskem
jistě nepřijme žádná privátní firma. Takže se
těšme, či se raději strachujme, z blízké budoucnosti z důvodu zvýšených úhrad svozu
odpadu, údržby a oprav místních komunikací,
laviček, zastávek autobusů a dalších.
Miroslav Máče, zastupitel (ČSSD)
Článek byl redakčně zkrácen, plné znění
najdete na internetových stránkách města
www.ckrumlov.cz v sekci Občan, pod odkazem Zpravodaj.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
NEBO ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?
V Českém Krumlově v lednu probíhaly zápisy do prvních tříd základních škol. K zápisu přišlo 175
dětí, z nich zatím 24 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Do lavic prvních tříd se od září
posadí 151 prvňáčků. Ani toto číslo nemusí být konečné, protože rodiče mohou požádat
o odklad než dítě nastoupí do 1. třídy.

Počet prvních tříd a předběžný počet žáků v prvních třídách
Základní škola
Za Nádražím
T.G.M.
Linecká
Plešivec
Celkem

Počet 1. tříd
3
1
1
2
7

Počet dětí
64
23
14
50
151

K problematice odkladů školní docházky se vyjadřovala Šárka Miková, psycholožko
pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a zastupitelka města Český Krumlov
(SN - Krumlov potřebuje změnu).
Je to pro děti velká změna, když mají nastoupit do první třídy?
Ano, dítě musí být připravené odpoutat se od rodiny, zvyknout si na nové
prostředí a nové osoby v jeho životě. Zejména se musí naučit snášet zátěž, a to
jak ve smyslu unavitelnosti, tak například vyrovnávání se s vlastními neúspěchy.
Co bývá nejčastějším důvodem pro odklad školní docházky?
Při rozhodování o odkladu musíme zvažovat velké množství faktorů. Vesměs jde
o to, zdali jsou děti pro školu zralé. Některé děti mívají nerovnoměrný vývoj,
kdy s rozvojem myšlení nemusí jít souběžně třeba vývoj řeči (nesprávná
výslovnost), jemné motoriky (potíže s kreslením a psaním) či tzv. pracovní
zralost (schopnost udržet pozornost po delší dobu či vytrvat u jednoho úkolu). Dalšími důvody
jsou také zralost v oblasti zrakového vnímání (např. rozlišování vertikálně a horizontálně
obrácených tvarů), sluchového vnímání (rozlišování první hlásky ve slově, délky samohlásek či
vnímání a napodobování rytmu), pravolevá a prostorová orientace a v neposlední řadě také
zralost sociálně-emoční.
Jak se s chozením do školy vyrovnávají děti, které na ni nejsou zralé?
U těchto dětí dochází v první třídě k nepřiměřené zátěži. Sice třeba mají na to, aby podávaly
výborné výkony a rodiče je od nich většinou i očekávají, ale nějaká nezralost v oblasti vnímání
jim v tom brání. Musí vyvinout větší úsilí a už od počátku překonávají těžké překážky, což je
demotivuje, a při necitlivém přístupu rodičů nebo i paní učitelky je může dokonce odradit od
dalšího učení. Navíc se nezralé funkce při předčasné zátěži deformují – mozek si vyvíjí
kompenzační mechanismy, které sice dočasně dítěti pomáhají např. čtení a psaní zvládat, při
zvyšování náročnosti učiva však nastávají stále větší problémy.
Jak se k odkladu školní docházky staví rodiče předškoláků? Vítají ho nebo se mu brání?
Zjednodušeně řečeno existují tři přístupy. Prvním případem jsou rodiče, kteří si vůbec nevědí
rady a žádají pomoc odborníka. V druhém případě rodiče sami odklad navrhují, protože se o
dítě bojí a chtějí ho ještě uchránit před stresem a zátěží školy. A pak existují rodiče, kteří se
odkladu vehementně brání. Pokud je někdo upozorní na to, že jejich dítě by mělo s nástupem
do školy počkat, berou to jako útok, že je jejich dítě hloupé a oni sami neschopní. Nemůžeme
se jim ale divit, jejich obrana vyplývá z neporozumění problematice. Úkolem odborníka je, aby
jim celou situaci vysvětlil.
Nesetkáváte se s názorem, že se pak děti budou další rok nudit ve školce?
Rodiče tím často argumentují. Podle nich většina kamarádů jejich dítěte odešla do školy a ono
propadlo mezi „prťata". Musíme přihlížet k individualitě dítěte, zvážit všechny zmiňované
faktory. Navíc, aby dítě neustrnulo, záleží na rodičích. Škola mu sice mohla dávat určité
podněty, ale pokud do ní ještě rok chodit nebude a bude dělat něco jiného, proč by se
nerozvíjelo? Může např. začít navštěvovat základní uměleckou školu, sportovní kroužky, dnes už
existuje mnoho možností mimoškolních činností i pro předškolní děti.
Odklad ale neznamená, že za rok se všechno samo vyřeší, že?
Rodiče, kteří požádají o odklad pro své dítě, by se neměli uchlácholit tím, že za rok prostě jejich
dítě bude zralejší. Jistě, něco se vyřeší prostým vývojem, něco ale vyžaduje podporu a trénink.
Např. problémy s výslovností se nevyřeší samy – předškoláka je nutné doprovázet k logopedovi
a denně s ním zadaná cvičení trénovat. Jiné děti potřebují procvičovat jemnou motoriku
a koordinaci pohybů, např. navlékáním korálků nebo vystřihováním. Co a jak trénovat jim
doporučí odborníci v poradně.
Celé znění rozhovoru se zastupitelkou Šárkou Mikovou o odkladech školní docházky najdete na
www.ckrumlov.cz v sekci Občan pod odkazem Zpravodaj.

REAKCE STAROSTY NA DOPIS ZASTUPITELE - JSOU SLUŽBY MĚSTA…
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Jsou Služby města Český Krumlov přítěží nebo výhrou? Myslím si, že odpověď není tak jednoznačná. Situace této společnosti je mnohem
komplikovanější, než tu popisujeme. Společnost vznikla v roce 1996 a byly do ní vloženy většinou již odepsané technické prostředky, kterými
zabezpečuje společnost služby pro obce i občany. Během posledních 12 let společnost tvořila malý nebo skoro žádný zisk a odpisy jsou na
minimální úrovni. Chybí zdroje financování na rozvoj společnosti i obnovu vozového parku a techniky, které společnost nutně potřebuje na
odvádění kvalitních a konkurenčních služeb na trhu.
Nevím proč pan zastupitel straší obyvatele zdražením ceny za odpad, když dnes platíme 492 Kč a maximální cena je podle zákona 500 Kč. Víc
platit jako obyvatelé nemůžeme.
Není pravda, že Rada města má dostatečné nástroje na zlikvidování společnosti, protože nakládání s obchodním podílem dceřiné společnosti je
v pravomoci Zastupitelstva. Rozhodování je zařazeno na program jednání Zastupitelstva a všichni zastupitelé budou hlasovat o všech možných
variantách, které někdo navrhne jako možné řešení budoucnosti Služeb města.
Pokud by scénář, popisovaný kolegou zastupitelem Máčem, byl tak jednoduchý a předem daný, byl by to snadný úkol pro Zastupitelstvo.
Domnívám se ale, že to bude složitější proces, ve kterém budou muset zastupitelé mimo jiné i říci, kde jinde (třeba z rozpočtu města), najdeme
chybějících a pro začátek ředitelem společnosti požadovaných 17,2 miliónů korun.
Každý z nás by k řešení měl přistupovat zodpovědně a dlouhodobě. I proto nechala Rada města posoudit navrženou koncepci společnosti do
roku 2013 od ekonomické komise a finančního výboru Zastupitelstva, aby informací a odborných názorů bylo dostatek.
Jednání Zastupitelstva města je veřejné a myslím si, že každý občan má možnost se přijít podívat na průběh jednání a vyjádřit se k projednávanému bodu - Jak dál s dceřinou společností města?
Luboš Jedlička - starosta města

LÁVKY BY MĚLY ZKRÁTIT CESTU
Rada města odsouhlasila podobu lávky pro pěší mezi sídlišti Mír a Za Nádražím. Mnoho let
zvažované přemostění údolí, které by usnadnilo přesun obyvatel mezi těmito dvěma městskými
lokalitami, se dočkalo další fáze své realizace. Výběrová komise Rady města vybrala v tomto
případě dvě varianty. Zavěšení lávky bez pilířů s ukotvením na každé straně údolí, nebo lávku se
dvěma pilíři. Výsledná podoba se odvine od kvality podloží v místech, kde se bude lávka kotvit.
„Tento most je koncipován především jako dvoucestný chodník pro pěší. Ovšem vzhledem
k tomu, že tato stavba musí být v souladu i s požadavky integrovaného záchranného systému,
unese i sanitku nebo policejní vůz," upřesňuje starosta Luboš Jedlička.
Dalším mostem, který se začal rýsovat v centru města, bude lávka přes Vltavu mezi Městským
parkem a Myší dírou. Vítězný Ateliér Rybák zpracoval návrh této stavby v kombinaci dřeva
a kamene, aby se co nejvíce přiblížil historickému stylu města. Toto přemostění by mělo do
budoucna odlehčit Latránu a nabídnout nové cesty všem návštěvníkům města, protože se plánuje
i jeho další prodloužení od Hotelu Mlýn po Pivovarské zahrady. Nová lávka už také musela být
koncipována v souladu s protipovodňovými opatřeními. Podle autora projektu bude stavěna i na
případnou stoletou vodu. Ceny obou staveb zatím není v tuto chvíli možné konkretizovat, protože
se jedná pouze o první studie a první vizualizace. Není možné stanovit ani termín, kdy by lávky
mohly usnadňovat pěším pohyb po městě. „V tuto chvíli jsou pro nás prioritou stávající mosty
a jejich opravy a rekonstrukce. Hledáme přednostně prostředky na opravu Lazebnického mostu
a mostu pod Plášťákem," dodal starosta Luboš Jedlička.

FINANCE Z EVROPSKÉ UNIE
Město bude žádat o dotaci z Operačního
programu životního prostředí Evropské unie.
Zde chce najít peníze na zateplení a výměnu
oken Základních škol Za Nádražím, Plešivec,
Linecké a na renovaci oken školy T. G. Masaryka. Náklady na všechny akce se pohybují
kolem 52,5 milionů korun a město je připraveno vynaložit vlastní podíl ve výši 5 milionů.
Další akcí, která by měla být financována
z tohoto programu a z prostředků Evropské
unie, je chystaná sanace skalního masivu Svatý
Duch (směr Nové Spolí). Celkově vyjde sanace
na 3,5 milionů korun a město by mělo
z rozpočtu uhradit desetinu celkové částky.
Pokud se s těmito žádostmi uspěje, uhradí
evropské peníze podstatnou část zmiňovaných
investic.

MĚSTO HLEDALO PENÍZE
PRO ŠKOLU NA PLEŠIVCI
Kvůli havárii technického zařízení na Základní
škole Plešivec bylo nutné neprodleně zakoupit
elektrický kotel na vaření za 211 tisíc korun.
Tuto mimořádnou investiční dotaci vyčlenilo
město ze svého z rozpočtu.

CO DÁL
SE SLUŽBAMI MĚSTA?

MĚSTO ŘEŠÍ SANACI SKAL
V současné době probíhá jednání o sanaci skály Pod Kamenem nad silnicí I. třídy, kterou spravuje
kraj. S pomocí Jihočeského kraje usiluje město Český Krumlov o zabezpečení skalního masivu.
Ministerstvo dopravy, potažmo Státní fond rozvoje infrastruktury, dalo předběžný příslib, že se
situací bude zabývat a najde prostředky na sanaci skály. Město Český Krumlov má k dnešnímu dni
k dispozici souhlas s provedením sanací od většiny vlastníků pozemků na skále. Chybí souhlasné
vyjádření od 2 majitelů. Náklady na sanaci skály Pod Kamenem se pohybují kolem 85 milionů
korun. V Českém Krumlově byla dokončena sanace skály v Rybářské ulici pod zámkem, která
spadala do kompetence Národního památkového ústavu.
Město Český Krumlov žádá v Operačním programu životní prostředí o dotaci na sanaci skalní
stěny Svatý Duch v Českém Krumlově (směr Nové Spolí). Více viz článek Finance z Evropské unie.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ČEKÁ PŘESTAVBA
Město vypsalo výběrové řízení na rekonstrukci českokrumlovského autobusového nádraží a zvažuje návrhy architektů. V řešení dostala přednost varianta, která upřednostňuje aktuální potřeby
občanů a bude brát ohled na budoucí vývoj celé lokality. Pracovně jí radní nazývají tzv. pátou či
minimalistickou variantou. Ustupuje totiž od stavby nového multifunkčního celku nebo jeho
různých variací, včetně pojednání celého trojúhelníkového prostoru ohraničeného Objížďkovou
a Kaplickou silnicí. Místo megalomanských projektů řeší opravy a rekonstrukce stávající budovy
a nádražních prostor. „Pátá varianta je určena k tomu, aby autobusové nádraží vzniklo bez větších
komerčních aktivit a abychom ji zvládli jako město ufinancovat a hlavně v krátkém časovém
období uspokojit především potřeby cestujících," upřesnil starosta Luboš Jedlička.
Město si území ponechává jako určitou strategickou rezervu do budoucna. Výhledově se musí
vyřešit i souvislosti tohoto území s chystaným tunelem od Trojice k nemocnici nebo napojení na
dálniční přivaděč. Ten by totiž teoreticky měl ústit ve městě ve směru od Kaplice u autobusového
nádraží.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA POLEČNICI
Náklady na protipovodňová opatření se budou
pohybovat kolem 95 milionů korun a zasáhnou přibližně 2,5 kilometru toku. Úpravy by
měly začít ještě letos, dokončení je plánováno
na rok 2009. Opatření se týkají i přesunu památkově chráněného kamenného mostku.
Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička
dodává: „Město podniká kroky ke konstruktivnímu řešení situace. Snažíme se udělat maximum pro to, aby lidé, kteří bydlí v povodňové oblasti, nebyli ohrožováni velkou vodou."
Realizace bude financována Povodím Vltavy
a náklady na úpravy ploch kolem řeky ponese město Český Krumlov.
Město Český Krumlov stále jedná s Ministerstvem kultury o konečném řešení situace kolem
památkově chráněného kamenného mostu přes Polečnici, který komplikuje průtok vody. Rada
města Český Krumlov odsouhlasila v lednu znění žádosti o souhlas s přemístěním nemovité
kulturní památky. „Obdrželi jsme stanovisko Národního památkového ústavu České Budějovice
a zaslali žádost na Ministerstvo kultury," doplnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.
Pod dohledem Národního památkového ústavu by se mohl mostek přesunout na jiné místo,
ale zatím nedošlo ke konkrétní dohodě.

Valná hromada Služeb města Český Krumlov
(SMČK) navrhla projednat přípravu výběrového
řízení na prodej stoprocentního obchodního
podílu této městské dceřiné společnosti.
„Rada města doporučila Zastupitelstvu vyhlásit
výběrové řízení na prodej," připomněl starosta
města Luboš Jedlička. Aktuální doporučení
valné hromady bude sloužit jako jeden
z podkladů pro další rozhodování. Mezi další
podklady patří podle starosty také vyjádření
ekonomické komise města, finančního výboru
Zastupitelstva, vyjádření dozorčí rady společnosti a doporučení všech městských odborů, kterých se Služby města dotýkají.

STRATEGICKÝ PLÁN
ČEKÁ AKTUALIZACE
Rada města vypsala výběrové řízení na zhotovitele aktuálního Strategického plánu rozvoje
města. Aktualizace tohoto dokumentu je plánovaná, protože stávající plán podle radních
neodpovídá aktuálním potřebám vývoje
Českého Krumlova. Strategický plán slouží
jako strategický programový dokument v souladu s přípravou strukturálních fondů Evropské unie pro období 2008 - 2013. Aktualizovat by se měla analytická i návrhová část
a současně se zpracuje Akční plán rozvoje
města pro období 2008 - 2010, který stanoví
priority, konkrétní projekty, popíše výstupy,
dopady konkrétních záměrů a naplnění stanovených indikátorů, časovou realizaci a zdroje financování.

ZÓNA DOMORADICE JIH
Město pracuje na regulačním plánu pro
takzvanou zónu Domoradice Jih. Do té spadají
i Padělky a Matouškovo. „Domoradice Jih je
jednou z lokalit, kde chceme vytvořit další
podmínky pro individuální bytovou výstavbu,
tedy stavbu rodinných domů a zároveň to
také bude první klidová zóna na území
města," sdělil starosta Českého Krumlova
Luboš Jedlička. K regulačnímu plánu mohou
přidat své požadavky občané i zastupitelé
města na společném jednání.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
NA ŠPIČÁKU
Město Český Krumlov navrhlo výstavbu okružní křižovatky silnic I/39 s Třídou Míru, aby
zlepšilo průjezdnost v této lokalitě, zvýšilo
bezpečnost a plynulost dopravy. Podle Ředitelství silnic a dálnic České republiky není
výstavba okružní křižovatky odůvodnitelná.
Ředitelství argumentuje nízkou nehodovostí
a nevhodností křižovatky pro přestavbu na
okružní křižovatku.
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čínskýfestival2008
MÍSTOSTAROSTKA POZDRAVILA
VELVYSLANKYNI ČÍNY
Místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová se setkala na zahájení prvního
ročníku Čínského festivalu v Městském divadle
Český Krumlov s velvyslankyní Čínské lidové
republiky Její Excelenci paní Huo Yuzhen.
U šálku zeleného čaje diskutovaly o kultuře
v obou zemích a o nadcházející olympiádě
v Pekingu. Čínská velvyslankyně nenavštívila
Český Krumlov poprvé a vyjádřila své nadšení
z historického centra.

Čínský festival se konal ve dnech 30. ledna 7. února 2008 ve čtyřech městech České
republiky (Český Krumlov, Praha, Nymburk
a Hradec Králové). V Číně v tomto období
vrcholí tradiční vítání Nového roku. 7. února
2008 začal nový Rok krysy. První ročník
Čínského festivalu se zaměřuje na porovnávání
starobylých čínských a evropských obřadů a
rituálů. Skládá se z hlavního putovního programu a z pestrého doprovodného programu,
který vychází z místní české a moravské tradice a folklóru.
V rámci doprovodného programu k Čínskému festivalu mohli návštěvníci centra
zhlédnout průvod Divadla Continuo ve originálních papírových kostýmech.
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Masopustní průvod se vydal na pouť v úterý 5. února v 16. hodin.
Připomenout si ho můžete naší kolekcí fotografií na www.ckrumlov.cz.

