zpravodaj
města
Sídliště
Špičák
oživí regenerace
Občané, rada města a architektonický ateliér
dospěli společnými silami k finální podobě
plánu na zvelebení nejmenšího českokrumlovského sídliště Špičák.
Zastupitelstvo města si prohlédlo na únorovém
jednání projekt na regeneraci tohoto sídliště
a schválilo jeho podobu. V tuto chvíli nic
nebrání tomu, aby byla dokumentace dopracována městskými odbory a předložena žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt regenerace sídliště Špičák se zabývá
úpravami v problémových okruzích, které vycházejí jak z průzkumu na místě, tak z ankety
a veřejného projednání návrhu regenerace.
Čtěte více na straně 4
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Přijďte na jednání
zastupitelstva
27. března v 16 hodin
Zasedací místnost Hasičského
záchranného sboru,
Domoradice
Z programu vybíráme
■
Vyhláška
o místních poplatcích

Komunitní plán sociálních
služeb

■

Žaloba - most přes Polečnici

■

Kulturní granty

■

Přečtěte si
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Slovo radního Josefa Hermanna
k situaci Služeb města Český Krumlov
Vážení spoluobčané, jak jste jistě
zaznamenali, zastupitelstvo města
na únorovém zasedání řeklo NE
privatizaci městské společnosti
Služby města Český Krumlov
(SMČK). Neschválilo tak předložený
návrh rady města, který vycházel
z doporučení ekonomické komise
a souhlasu finančního výboru
zastupitelstva. Na místě je otázka,
zda rozhodnutí zastupitelů je dobrou
či špatnou zprávou pro město
a jeho obyvatele.
Ve stručnosti se vrátím k podstatě
projednávaného návrhu, kterému
předcházela poměrně mravenčí práce
ekonomické komise. Ta na základě
požadavku rady města hledala
odpověď na klíčovou otázku:
Jak zvýšit kvalitu i efektivnost
komunálních služeb poskytovaných
městskou společností, která se navíc
nenachází v dobré ekonomické
situaci?

Ocenění
strana 5

Služby města
Český Krumlov s.r.o.
Strana 3

Regenerace
sídliště Špičák
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Slovo radního Josefa Hermanna
k situaci Služeb města - pokračování

Regulační plán Domoradice Jih čeká
na připomínky veřejnosti

Na stole bylo několik variant řešení, od ozdravění (zlepšení
hospodářské situace) SMČK vlastními silami, až po jejich
částečnou či úplnou privatizaci.

Město Český Krumlov 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, zároveň to bude
první klidová zóna na území města," sdělil starosta Českého
Krumlova Luboš Jedlička.

Komise se nakonec přiklonila k úplné privatizaci a doporučila
vypsat veřejnou soutěž na prodej společnosti. O vlastním prodeji měli až potom rozhodnout zastupitelé na základě předložených nabídek. Zastupitelé by měli i právo nepřijmout nabídku
žádnou. Co komise tímto navrhovaným krokem sledovala?
Chtěla najít nového vlastníka společnosti, kapitálově silnou
firmu se zkušenostmi v oboru, která by se dokázala postarat
o tolik potřebnou modernizaci a celkové ozdravění SMČK.
Nový partner měl být schopen v konkurenčním prostředí poskytovat vysokou kvalitu svých služeb za konkurenceschopné ceny.
Nutno ještě poznamenat, co bylo vlastně předmětem
zamýšleného prodeje. Bylo jím vlastnické právo ke společnosti,
jejíž majetek po odpočtu všech dluhů není vyšší než 5 až 7 milionů Kč (!). K tomu by investor koupí získal do nájmu (!)
od města areál v Domoradicích za nemalé roční nájemné
(asi 900 tisíc Kč) s roční výpovědní lhůtou, dále nájem městské
skládky domovního odpadu, a to do doby jejího zaplnění
(asi maximálně 1 rok) a konečně by „získal" smlouvu s městem
na dodávky služeb za smluvně dohodnuté (současné) ceny,
které by mohl meziročně navyšovat jen o inflační koeficient.
V této smlouvě má navíc město zakotveno právo jejího
vypovězení či vypovězení kterékoli z poskytovaných služeb
s roční výpovědní lhůtou. Takže žádné monopolní postavení,
žádná dlouhodobá jistota zakázek od města z prodeje neplyne.
Méně zasvěcenému čtenáři se nabízí otázka, proč by za těchto
podmínek měl vůbec někdo mít o koupi SMČK zájem?
To hlavní, co by investor získal, by byla pozice na trhu,
zejména v oblasti odpadového hospodářství, s vidinou další
expanze v regionu. A za tu by byl ochoten zaplatit cenu vyšší,
než je hodnota kupovaného majetku ve společnosti. Z ní by pak
město zajistilo financování povinné rekultivace městské skládky
a její následný monitoring, případně by přistoupilo k jejímu
dalšímu rozšíření. Jestli by se jednalo o 10, 20 či 40 milionů
Kč, to se ovšem již nedozvíme, neboť zastupitelé k rozhodnutí
o vypsání soutěže na prodej Služeb města Český Krumlov
nenašli odvahu. Obavy z tohoto kroku, který samozřejmě nebyl
bez rizik, neboť každá majetková transakce s sebou nese jistá
rizika, byly příliš veliké.
Mám-li na závěr odpovědět na otázku položenou v úvodu,
v kontextu výše uvedeného považuji rozhodnutí zastupitelstva
spíše za špatnou, než dobrou zprávu pro město a jeho obyvatele. Ponechání si SMČK ve vlastnictví a jejich ozdravění bude
městskou pokladnu stát nemalé prostředky, které pak budou
chybět v jiných oblastech života města. Nezbývá ovšem, než
toto rozhodnutí respektovat a začít hledat nové cesty, jak
naložit s vlastnickým právem v Službách města Český Krumlov,
a to lépe než tomu bylo doposud.

Podpora
ekologické
výchovy
Využijte grantový program města
Český Krumlov
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Radní i zastupitelé již doplnili vlastní požadavky k návrhu zadání
regulačního plánu této lokality a v tuto chvíli je zadání plánu
rozesláno jednotlivě dotčeným orgánům a zveřejněno na úřední
desce. „Dotčené orgány i veřejnost mohou rovněž vznášet požadavky na doplnění obsahu zadání. Tyto požadavky zpracujeme
do obsahu a potom předložíme zadání regulačního plánu ke schválení zastupitelstvu. Posléze začne projektant pracovat na regulačním plánu pro Domoradice Jih," doplnila vedoucí odboru územního
plánování a památkové péče Jana Hermanová. Regulační plán
je základním koncepčním nástrojem územního plánování obce
a je pro stavby veřejné infrastruktury pořizován jako skupinové
územní rozhodnutí.

V areálu bývalých kasáren ve Vyšném
mohou začít terénní úpravy
Pracovní skupina pro radu města se kontinuálně zabývá rozvojem
bývalých vojenských kasáren ve Vyšném. Rada města udělila
výjimku ze stavební uzávěry, aby mohly být provedeny terénní
úpravy a nezbytné demolice 4 objektů (2 sklady, ubikace a skelet).
Na demoliční práce v tuto chvíli probíhá poptávkové řízení. Území
kasáren je členěno na tři základní části – severní, střední a jižní.
V severní části se počítá s individuální bytovou výstavbou asi
70 domů, ve středu by měla být občanská vybavenost a prostor
pro podnikatelské aktivity a v jižní části by měly vzniknout
novostavby pro hromadné bydlení.

V Českém Krumlově otevřela pobočku
vysoká škola CEVRO Institut
Informační středisko vysoké školy CEVRO Institut bylo otevřeno
11. března v budově Základní školy Linecká. Tento ústav je první
vysokou školou, která bude působit v Českém Krumlově. Starosta
Luboš Jedlička popřál akademikům hodně štěstí a naznačil,
že Český Krumlov je kosmopolitním městem a škola a její absolventi mají ve městě potenciál: „Politologie, mezinárodní vztahy
nebo veřejná správa, tedy obory, které chce CEVRO Institut
v našem městě vyučovat, sem patří právem. Teorie, kterou získají
studenti, tu může být ověřena i prakticky. V Českém Krumlově
se setkávají na republikové úrovni ministři, jezdí k nám prezident
nebo předseda vlády, každoročně vítáme zahraniční návštěvy
velvyslanců a konají se zde různé kongresy. Věřím, že absolventi
CEVRO Institutu najdou v Českém Krumlově své uplatnění."

Program podpory ekologické výchovy
pro rok 2008 schválili zastupitelé
na únorovém jednání. Pro letošní rok
bude vyhlášeno 5 témat s uzávěrkou
žádostí 31. března a 31. července.
Předpokládaná částka, kterou mohou
radní v oblasti tzv. ekologických
grantů rozdělit, činí 400 tisíc Kč.
Okruhy tzv. ekologického grantu jsou
Poradenství obyvatelstvu v oblasti
ochrany životního prostředí dle potřeb

města, Využití volného času mládeže,
zaměřené k přírodě a životnímu
prostředí, Ekologická výchova
na školách ve vztahu k území města,
Stav a ochrana životního prostředí
na území města a Volné téma.
Přesná pravidla poskytování podpory
na ekologickou výchovu, formuláře
žádostí a podrobnější informace
získáte na odboru školství, mládeže
a tělovýchovy nebo na
www.ckrumlov.cz/granty2008.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Služby města
Český Krumlov
nepůjdou
do výběrového řízení
Zastupitelstvo města Český Krumlov na svém
zasedání 28. února 2008 neschválilo vypsání
výběrového řízení na prodej stoprocentního
obchodního podílu ve společnosti Služby města
Český Krumlov, s.r.o.
Zastupitelé svým rozhodnutím nepodpořili doporučení Rady města
Český Krumlov z 21. ledna. Situace ve Službách města je již
několik let nepříznivá, celková zadluženost společnosti činí 67 %.
Město stojí před situací jakým způsobem svou dceřinou společnost
restrukturalizovat, jak poskytnout nutné kapitálové posílení, a to
minimálně ve výši 5 milionů Kč. Nutná modernizace technického
vybavení společnosti znamená investici kolem 20 milionů Kč.
Podle radních je firma podkapitalizovaná a vstup nového kapitálu
by byl jedním z řešení, jak zlepšit její situaci.
„Nikdo v tuto chvíli neznáme konkrétní cenu vlastní dceřiné
společnosti na volném trhu. Její hodnotu jsme chtěli z výběrového
řízení zjistit. Zastupitelé k tomuto kroku nedospěli. Svým
hlasováním vyjádřili názor, že rozvoj společnosti a její úspěšná
konkurenceschopnost je možná bez vstupu strategického partnera.
Zároveň zastupitelstvo města vyjádřilo důvěru vedení Služeb
města, včetně pana ředitele Turnhöfera, který rozvoj společnosti,
včetně provozních a ekonomických problémů dle jeho předložené
koncepce vyřeší," uvedl starosta Luboš Jedlička.
V případě vyhlášení výběrového řízení by o případném prodeji
rozhodovali zastupitelé až na základě obdržených nabídek a podle
jeho podmínek existovala také možnost nevybrat z předložených
nabídek vítěze.

Jaké problémy musí řešit Služby města
podle ekonomické komise?
Nedostatečné a zastaralé technické vybavení (průměr 14 let)
Silně podkapitalizovaná finanční struktura firmy, bez významnějšího posílení vlastního jmění není možný jakýkoli zdravý rozvoj
ani financování obnovy technického vybavení leasingem
●
Velmi nízká, respektive záporná rentabilita zajišťovaných činností
●
Za současné situace a po nutné obnově technologického vybavení firma není schopna generovat zisk, aniž by nedošlo
k navýšení cen za poskytované služby, včetně cen uplatňovaných
vůči městu (zvýšení výdajů městského rozpočtu)
●
Slabá obchodní pozice na trhu - vysoká závislost na zakázkách
od zřizovatele
●
Nedobrá celková situace firmy v posledních 2 letech – pověst
vyhospodařené společnosti na prodej
●
Chybí jasná vize a vymezení poslání společnosti
●
Nezbytnost provedení celkové restrukturalizace firmy (finanční,
výrobně technické, obchodní i personální oblasti) – finančně
i manažersky velmi náročný proces
●
Firma kritické velikosti (příliš velká na to, aby ji mohl celou
kvalitně řídit jednotlivec, příliš malá na to, aby mohla vygenerovat prostředky pro zaplacení týmu kvalitních manažerů)

Základní údaje o Službách
města Český Krumlov
Vlastník: město Český Krumlov (100 %)
Majetek (aktiva celkem): 16,6 milionů Kč
Dlouhodobý majetek: 3,2 milionů
z toho 2,5 milionů stroje
Oběžný majetek:

12,7 milionů Kč
z toho 1,7 milionů Kč zásoby
z toho 4,1 milionů Kč pohledávky
z toho 6,9 milionů Kč finanční
prostředky, (z toho 6 milionů Kč
rezerva na rekultivaci skládky)

Základní kapitál:
Vlastní kapitál:
Cizí zdroje:

2,3 milionů Kč
5,3 milionů Kč
11,1 milionů Kč
6,1 milionů Kč rezervy
(z toho 6 milionů
na rekultivaci skládky)
1,6 milionů Kč bankovní úvěry
3,3 milionů Kč krátkodobé závazky

Celková zadluženost: 67 % (nad 60 % nepříznivý vývoj)
Počet zaměstnanců:

68

Tržby za služby:

40,9 milionů Kč
27,1 milionů Kč služby
pro město (66 %)
250 tisíc Kč (akce investičního
charakteru)

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 2006:
2,4 milionů Kč,
mimořádný hospodářský výsledek:
-1,6 milionů Kč
(odpis separační linky – požár),
Hospodářský výsledek po zdanění celkem: 823 tisíc Kč

●

●
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Oblasti neinvestičních činnosti, které zajišťují SMČK
v návaznosti na rozpočet města
Komunální odpad
Separovaný sběr
Odpadkové koše
Sběrný dvůr
Nebezpečný odpad
Ostatní odpady
Černé skládky
Opravy a údržba komunikací
Opravy a údržba veřejného osvětlení
Údržba veřejné zeleně
Zimní pohotovost
Obstaravatelská činnost
Ruční úklid komunikací
Městský mobiliář (lavičky, koše)
Vánoční výzdoba
Ozeleňovací práce ve městě

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Regenerace sídliště Špičák

Podle připomínek obyvatel je
velkým problémem neuspokojivá
úroveň venkovního prostředí,
devastace parteru, absence
laviček či košů na odpadky.
Projekt regenerace reaguje
na všechny tyto požadavky
a řeší parter sídliště komplexně
v návaznosti na dopravu vozidel,
pěších a parkování.
Usměrněním stání a průjezdu aut se obnoví
logické trasy chodníků, které mnohde slouží
pro divoké parkování. Jasně se vymezí
zpevněné plochy a chodníky k jednotlivým
domům, které na mnoha místech chybí
a chodci se pohybují po vyšlapaných plochách. Spolu s opravou a předlážděním
stávajících chodníků se počítá s doplněním
nových cest v logických směrech (převážně
v živelně vyšlapaných trasách).
Zpevněné plochy budou doplněny prvky
městského mobiliáře včetně laviček, košů
na odpadky a košů pro chovatele psů,
kolostavů či uměleckých artefaktů. Počítá
se s obnovou a rozšířením zelených ploch.
Stávající dožité stromy budou revitalizovány
a nové se vysází ve vnitroblocích pro odstínění odpočinkových míst s posezením
a dětským hřištěm.
Původní dětské hřiště, které se nachází
uprostřed sídliště, neodpovídá novým
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bezpečnostním předpisům. Volně přístupná
plocha je znečišťována psy. Projekt regenerace respektuje stávající umístění hřiště
a navrhuje celkovou rekonstrukci plochy,
rozšíření a doplnění herních prvků.
Na území sídliště je navrženo i nové dětské
hřiště, které je vybaveno základními prvky
pro malé děti. Starší děti budou mít
možnost sportovního vyžití na univerzálním hřišti u Základní školy T. G. Masaryka.

Komunikace
Vozidlové komunikace jsou v převážné míře
zachovány, pouze v několika místech dojde
k dílčím úpravám v šířce komunikací.
Systém obousměrných a jednosměrných
komunikací se zachová. Ve výsledném
návrhu nejsou zřizovány nové komunikace.
Místo dožitého povrchu z asfaltu a betonu
se chodníky zadláždí zámkovou dlažbou.
Postupně budou zadlážděny všechny
chodníky v sídlišti. Zároveň s komunikacemi budou opraveny přídlažby a obrubníky,
odvodňovací systémy včetně kanalizačních
mříží, poklopů a šachet.

Parkování
Doplnění a zřízení nových parkovacích míst
v centru sídliště s ohledem na dopravní
dostupnost je jednou z priorit regenerace.
Celkový nedostatek parkovacích míst
v krátké docházkové vzdálenosti od domů
vyřeší nové plochy v místech, kde je to

možné technicky, dopravně a ekonomicky.
Sídliště leží v členitém terénu s jižním
svahem, což komplikuje přístupnost
jednotlivých terénních teras vhodných
pro parkování.
Při zřizování nových parkovacích ploch je
také cílem udržet dostatek zelených území
pro rekreaci a pobyt obyvatel sídliště.
Parkovací místa jsou navržena v betonové
zádlažbě. Vhodnost umístění těchto ploch
je posuzována i z hlediska minimalizace
nákladů. U některých je nutné odtěžit
zeminu a vybudovat opěrné zdi. Celkem
projekt počítá s umístěním 97 nových
parkovacích míst. V maximální variantě,
při vytvoření velkokapacitního parkování
u kina, by se dal jejich počet navýšit
až o 271.
Projekt regenerace rozděluje území sídliště
na 7 lokalit (A až G) a navrhuje časové
rozložení jednotlivých etap samotné regenerace. Předpokládaná minimální varianta
počítá s rozpočtem 28 milionů Kč a maximální varianta s rozpočtem 42 milionů Kč.
V návaznosti na podmínky přidělování
dotací se bude v dotačních titulech
postupně žádat o poskytnutí finančních
prostředků na každou dílčí etapu.
S dokončením regenerace sídliště Špičák
se počítá do roku 2013.
Přečtěte si více o regeneraci sídliště Špičák
na www.ckrumlov.cz/zpravodaj.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Český Krumlov požádá o dotaci
na rekonstrukce mostů a zastávek
Do Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad předloží město Český Krumlov žádost
o dotaci na rekonstrukci Lazebnického mostu, lávky
přes Vltavu u Plášťového mostu a mostu Edvarda
Beneše. Do oblasti podpory rozvoje infrastruktury
pro veřejnou dopravu operačního programu přihlásí
město rovněž návrh na modernizaci autobusových
zastávek v Českém Krumlově. Podání žádosti
schválila rada města.
Z programu regionálního operačního programu
může město získat až 92,5 % z celkových nákladů
na každou akci. Rekonstrukce Lazebnického mostu
si vyžádá téměř 4,5 milionů Kč, rekonstrukce lávky
přes Vltavu u Plášťového mostu vyjde na
9,6 milionů Kč a rekonstrukce mostu Edvarda
Beneše by stála 14,3 milionů Kč. V první etapě
modernizace autobusových zastávek ve městě se
počítá s výměnou nebo vybudováním 11 nových
přístřešků za 2,4 milionů Kč.
Předběžný termín zveřejnění výsledků podaných
žádostí je stanoven na 30. června 2008.

Ředitelství silnic a dálnic zamítlo
přestavbu křižovatky na Špičáku
Město Český Krumlov předložilo Ředitelství silnic
a dálnic České Republiky rozsáhlý materiál o řešení
frekventované křižovatky silnice I/39 s místní
komunikací Třídy Míru u Špičáku. Projekt se týkal
výstavby okružní křižovatky o průměru 32 metrů,
úpravy místní komunikace, nových přechodů pro
chodce, ochranných a směrových ostrůvků a dalších
prvků.
„Známe problematičnost této křižovatky a zabýváme
se jí již několik let. Snažíme se dlouhodobě zlepšit
průjezdnost v této lokalitě, zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Ředitelství silnic a dálnic, které
má správu silnic první třídy ve své kompetenci,
ale nezařadilo tuto akci do svého plánu investic,"
konstatuje starosta Českého Krumlov Luboš Jedlička.
Podle Ředitelství silnic a dálnic se výstavbou
okružní křižovatky nesníží nehodovost v lokalitě.
Užití okružní křižovatky je vhodné u čtyřramenných
a víceramenných křižovatek. U tříramenných
křižovatek typu T není podle vyjádření Ředitelství
okružní křižovatka nejvhodnější náhradou.
Výstavba okružní křižovatky silnic I/39 s Třídou
Míru tak nebude zařazena do harmonogramu
výstavby jednotlivých akcí až do roku 2013.

Mistři republiky převzali
na radnici ocenění
Starosta a místostarostka pogratulovali mistrům republiky v karate
a v badmintonu. Badmintonisté
Sportovního klubu badminton
Český Krumlov v únoru získali
na Mistrovství České republiky
dospělých v badmintonu dvě zlaté
medaile ve čtyřhře (Pavel Florián
a Stanislav Kohoutek) i ve smíšené
čtyřhře (Pavel Florián a Martina
Benešová), stříbrnou medaili
ve dvouhře žen (Martina Benešová)
a bronzovou medaili ve dvouhře
mužů (Pavel Florián). Trenér badmintonistů Radek Votava obhájil
prvenství v anketě trenér roku.
Karatistky z Českého Krumlova
v listopadu vyhrály v Karlových Varech na Mistrovství České republiky
JKA karate v soutěži kata tým (soutěž trojic v synchronním provedení
volitelné sestavy). Vítězný tým byl
ve složení Tereza Hrubešová, Jana
Mrázová a Anežka Opelková. Trenérem karatistek je Roman Kneifl.
Talentovaným sportovcům starosta
Luboš Jedlička i místostarostka
Jitka Zikmundová vyjádřili dík
za vzornou reprezentaci a předali
finanční dary od města Český
Krumlov v celkové výši 23 tisíc Kč.

Starosta pogratuloval prezidentovi
k jeho znovuzvolení
Luboš Jedlička osobně pogratuloval prezidentovi
České republiky Václavu Klausovi k jeho znovuzvolení při setkání u příležitosti slavnostního
složení slibu prezidenta republiky. Setkání
se uskutečnilo 7. března ve Španělském sále
Pražského hradu.
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Výhodné balíčky podpoří vícedenní pobyt
návštěvníků v Českém Krumlově
Zastupitelstvo schválilo
na svém únorovém zasedání
změnu činnosti dceřiné
společnosti města
Českokrumlovského rozvojového fondu a dosavadní
činnosti doplnilo o provozování cestovní kanceláře.

program pobytu tak, že ceny za jednotlivé
služby v této nabídce jsou výhodnější,
než kdyby si je návštěvník kupoval zvlášť.
V tomto balíčku pak na zákazníka čeká
konkrétní nabídka ubytování, stravování
a doprovodného programu (návštěva
některých z krumlovských galerií či
muzeí, koncertů či divadelních představení, prohlídka města, různé sportovní
aktivity aj.). Počítáme i s nabídkou výletů
do okolí," vysvětlila Jitka Boháčová.

Toto rozhodnutí umožní rozšířit služby
společnosti poskytované v oblasti cestovního ruchu. Konkrétně bude mít změna
pozitivní dopad na tvorbu takzvaných
pobytových balíčků.

Cílem takovýchto zvýhodněných nabídek
je podpora vícedenního pobytu ve městě,
z čehož pak profitují jak místní podnikatelé, tak i město, do jehož kasy ročně
plynou asi 2 miliony jenom z výběru
na ubytovacích poplatcích.

Co si pod tímto názvem ale představit?
Na to jsme se zeptali vedoucí Destinačního managementu Český Krumlov
Jitky Boháčové.
„Pobytový balíček je běžný marketingový
nástroj a služba pro koncového zákazníka.
Již delší dobu vnímáme poptávku
ze strany klientů, kterou jsme do této
doby nebyli schopni uspokojit. V praxi
to znamená, že ve spolupráci s partnery,
kteří podnikají v cestovním ruchu
v Českém Krumlově, poskládáte konkrétní

Lesy města
likvidují následky
vichřice

„Další výhodou, která plyne z poskytování
této služby, je možnost cíleně oslovit
určitou skupinu potencionálních zákazníků, a to ještě v době, kterou si sami
zvolíme. Touto nabídkou jsme tedy
schopni přilákat do Českého Krumlova
turisty i na zimní sezónu, která potřebuje
více podpořit. A konečně ještě jeden
pádný argument, balíčky jsou ideálním
prostředkem motivace návštěvníka
k opakované návštěvě," doplnila
Boháčová.

Společnost Lesy města
Český Krumlov vyčíslila
škody a zhodnotila situaci,
kterou způsobila o prvním
březnovém víkendu
vichřice Emma.
Z celkové lesní půdy
o výměře asi 1350 hektarů,
kterou společnost obhospodařuje, padlo Emmě
za oběť zhruba
1300 kubíků dřeva.
„Škody máme již sečteny. Nejvíce byla
poškozena lokalita Dubík, kde padlo
na 300 kubíků dřevin. V lokalitě Nad
Kostnicí musíme zlikvidovat 250 kubíků
polomu. Ostatní poškozená místa jsou
roztroušena různě po okolí, bohužel řada
z nich se nachází v náročně přístupném
terénu, kam se s technikou budeme těžce
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„Balíčky" nacházejí podporu i u řady
místních podnikatelů. „V situaci, kdy
za celá léta nikdo z nás nedokázal
s podobnou nabídkou a s pozitivním
výsledkem přijít na trh, se domnívám,
že Infocentrum Český Krumlov je dokonce
povinno s touto aktivitou začít. Velmi
důležitým kritériem bude transparentní
výběr důvěryhodných a stálých partnerů,
se kterými konkrétní pobytovou nabídku
vytvoří," uvedl radní města a zároveň
podnikatel z oblasti cestovního ruchu
Jan Vondrouš.
„Čeká nás běh na dlouhou trať, postupně
musíme zavést systém tvorby balíčků,
to znamená konkrétní návrhy partnerské
spolupráce za konkrétních obchodních
podmínek, vytvořit manuál pro partnery
a vyškolit je. Balíčky musíme také uvést
na trh a s tím souvisí další úkol, dostat
tuto službu do povědomí potenciálních
návštěvníků. Vytvoření a prodej
konkrétních balíčků je tedy reálný
ve třetím až čtvrtém kvartálu letošního
roku. Pokud ale chceme do Českého
Krumlova přilákat lukrativního individuálního návštěvníka, který přijede
na dva a více dní, jsou balíčky tou
správnou cestou," doplnila místostarostka Jitka Zikmundová.

dostávat," uvedl ředitel společnosti
Bedřich Navrátil.
Necelý týden od větrné kalamity stihli
zaměstnanci Lesů města zlikvidovat více
než 350 kubíků polomů. Celkové škody
mají v plánu odstranit nejpozději
do konce května, ačkoli vyhláškou stanovený termín hovoří o červnu. „Rádi
bychom těžbu polomů zlikvidovali dříve.
Musíme počítat i s nebezpečím rozšíření
kůrovce, proto pokud chceme tomuto
riziku předejít, nesmíme ztrácet čas,"
doplnil ředitel Navrátil.
Vichřice Emma narušila již stanovené
těžební plány společnosti pro rok 2008.
Priority se nyní změnily a Lesy města
musí nejdříve odstranit škody, které vítr
napáchal. „Současná situace na trhu se
dřevem není bohužel nejšťastnější. Odbyt
dřeva vázne a jeho cena během roku bude
klesat," uzavřel Navrátil.
Pro veřejnost platí vstup do lesů pouze
na vlastní nebezpečí, vyhlášení zákazu
vstupu se nepředpokládá.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Jihočeské klavírní mládí
v Českém Krumlově
Základní umělecká škola Český Krumlov se již potřetí ujala
organizace Svátku jihočeského klavírního mládí, jak zněl název
krajského kola 40. ročníku národní soutěže základních uměleckých
škol ve hře na klavír. Soutěžní přehlídka se konala 13. a 14. března v Jezuitském sále Hotelu Růže a do Českého Krumlova zavítalo
61 klavíristů ve věku od 7 do 17 let a 40 klavírních pedagogů
z jižních Čech, vítězů okresních kol Národní soutěže základních
uměleckých škol ve hře na klavír. Cenu absolutního vítěze soutěže
získala Kristýna Waldová ze třídy MgA. Marie Šimkové Korčové
ze Základní umělecké školy Český Krumlov. Více informací najdete
v internetové verzi Zpravodaje.

Horní ulici i kašnu na náměstí Svornosti
čeká rekonstrukce
Město Český Krumlov chystá zádlažbu Horní ulice a rekonstrukci
barokní kašny a morového sloupu na náměstí. Práce na
rekonstrukci kašny začnou v dubnu a předláždění Horní ulice
v září nebo v říjnu. O průběhu rekonstrukcí budeme informovat
v denním tisku a na internetových stránkách města.

Český Krumlov patří do dvacítky míst,
kde se nejlépe žije
Podle vyhodnocení Mladé Fronty Dnes patří Českému Krumlovu
šestnácté místo v žebříčku měst, kde se žije nejlépe. První
příčku obsadil Beroun a naopak nejhorším místem byla Karviná.
Z jihočeských měst Český Krumlov přeskočily pouze České
Budějovice, které se umístily na dvanácté pozici.

Vyhláška o poplatku ze vstupného
se měnit nebude
V Českém Krumlově je od prvního ledna 2008 v účinnosti obecně
závazná vyhláška o poplatku ze vstupného. Zastupitelé města
obdrželi od představitelů Jihočeského divadla žádost o revokaci
této vyhlášky. Finanční výbor nedoporučil vyhlášku revokovat
a nedoporučil ani udělovat výjimku. „Obecně závazná vyhláška
platí pro všechny. O půl roku jsme oddálili účinnost, aby se
na ni všichni, kterých se dotkne mohli připravit a počítali
s ní při tvorbě svých rozpočtů," doplnila místostarostka Jitka
Zikmundová.

Vandalové posprejovali nábřežní zeď
pod Lazebnickým mostem
Do konce minulého týdne jsem věřil, že Český Krumlov zůstává
ušetřen nájezdům umělců vytvářejících grafitti. Objevovaly se
a objevují jen drobnější „klikyháky" na rozvodných skříních elektřiny. Bohužel v minulém týdnu jsem zaregistroval první velké dílo
na nábřežní zdi pod Lazebnickým mostem směrem do Radniční.
V rámci úřadu jsme s kolegyněmi a kolegy začali již konat.
Budeme muset najít firmu, která čmárance odstraní a stejně tak
budeme muset v rozpočtu najít peníze na nepočítanou investici.
Prosím tímto všechny občany, kteří by viděli vandaly, jak ničí naše
společné prostředí, aby nebyli lhostejní a zavolali na Městskou
policii na telefonní číslo 156. Pomohou tím nejen Českému
Krumlovu, ale i sobě, protože kdo by chtěl žít v počmáraném
světě?!
Lumír Luštický, vedoucí odboru investic
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Almanach mladé
krumlovské literární scény
V mládežnickém klubu Bouda Český Krumlov pokřtili
28. února nadějní umělci Almanach mladé krumlovské
literární scény. Kniha shrnuje jak prózu, tak poezii devíti
mladých autorů od 14 do 24 let. Tato publikace vznikla
na popud začínajícího spisovatele Tomáše Kubarta.
Patronaci nad projektem
převzalo Centrum pro pomoc
dětem a mládeži Český Krumlov
a jeho projektové pracoviště
klub Bouda.
Vydání Almanachu bylo
umožněno díky finančním
příspěvkům Jihočeského kraje
a města Český Krumlov.
Almanach byl vydán nákladem
500 výtisků. Zájemci mohou
tuto knihu získat zdarma
v klubu Bouda nebo
Informačním centru pro mládež
(Špičák 114).

Představujeme dceřiné společnosti
města Český Krumlov
Centrum pro pomoc dětem a mládeži
Obecně prospěšná společnost
Centrum pro pomoc dětem mládeži (CPDM, o.p.s.), zřizovaná
městem Český Krumlov, se
zaměřuje již jedenáctým rokem
na aktivity v oblastech prevence společensky patologických
jevů, informací a poradenství,
neformální výchovy a vzdělávání, podpory vhodného trávení volného času, evropských projektů mládeže a mládežnických iniciativ,
pomoci sociálně a zdravotně znevýhodněným či podpory talentů.
CPDM se koncentruje hlavně na děti a mládež od 10 let věku.
Doprovodnými cílovými skupinami jsou pak děti do 10 let, pedagogové, vedoucí mládežnických a dětských kolektivů a skupin,
rodiče a další veřejnost.
Pro naplňování stanovených cílů zřídilo postupně CPDM
samostatná projektová pracoviště, která se zabývají hlavními
programovými oblastmi: ICM – Informační centrum pro mládež
(vznik 1997), protidrogový Streetwork (1999), nízkoprahový
a volnočasový klub pro mládež a děti Bouda (2000), internetové
mládežnické Rádio ICM (2004) a Hudební studio mladých (2004).
Většina programů a projektů je realizována právě prostřednictvím
těchto projektových pracovišť.
V oblasti volného času a neformálního vzdělávání jsou například
velmi žádané tradiční podzimní „Výtvarné projekty pro děti
a mládež," zaměřené na sochařskou práci se dřevem a drobné
výtvarné užitkové techniky. V květnu bude tento projekt rozšířen
o novou aktivitu „Sprejerství bez problémů".
Více o činnosti Centra pro pomoc dětem a mládeži si přečtěte
v internetové verzi Zpravodaje www.ckrumlov.cz/zpravodaj
nebo na webových stránkách www.icmck.cz.
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21. – 24. března 2008
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY STÁTNÍHO
HRADU A ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV
27. – 29. března 2008 19:00
DOKUMENTÁRNÍ FILM ČR A USA
JAN SAUDEK – V PEKLE SVÝCH VÁŠNÍ,
RÁJ V NEDOHLEDNU V KINĚ J&K

Nepropásněte

28. března
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY
STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU ČESKÝ
KRUMLOV
29. března 2008 16:00
JARNÍ SBOROVÝ KONCERT MEDVÍĎAT
V JEZUITSKÉM SÁLE HOTELU RŮŽE
30. března 2008
POSUN NA LETNÍ ČAS
2 HOD
3 HOD
31. března 2008 19:30
CARMEN 20:07, MĚSTSKÉ DIVADLO
1. dubna 2008 18:00
BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, MĚSTSKÉ
DIVADLO
6. dubna 2008 14:00
3. MALÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PŘÍMO
NA ULICI S POHODOU A PŘEKVAPENÍM, ATELIER HEZKY ČESKY,
SOUKENICKÁ 37
9. - 12. dubna 2008
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
O LIDSKÝCH PRÁVECH JEDEN
SVĚT 08, KLUB BOUDA
12. dubna 2008 10:00
SETKÁNÍ MODRÝCH BARETŮ
NA 2. NÁDVOŘÍ STÁTNÍHO HRADU
A ZÁMKU
12. dubna 2008 18:00
KLAVÍRNÍ RECITÁL CHOPIN, MOZART,
BEETHOVEN, RAVEL, JEZUITSKÝ SÁL
HOTELU RŮŽE

Česká obchodní inspekce
Vám poradí
Každé první pondělí v měsíci
se mohou občané zdarma
poradit se zástupci České
obchodní inspekce (ČOI)
ohledně svých problémů
s obchodníky, řemeslníky
apod. Pracovníci ČOI jim
jsou v uvedeném termínu
k dispozici v době od 9.00
do 13.00 hodin v místnosti
č. 208 v 2. patře (odbor životního prostředí a zemědělství) budovy Městského
úřadu v Českém Krumlově,
Kaplická 439.

neinvestiční příspěvek
300 tisíc Kč Sportovnímu
klubu badminton

●

Městský úřad
Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Telefon:
380 766 111
Fax:
380 766 810
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon:
380 766 102
Fax:
380 766 101

Zápisy
do mateřských škol

Elektronická podatelna
podatelna@mu.ckrumlov.cz

Zápis do mateřských škol
pro školní rok 2008/2009
proběhne v týdnu
od 12. 5. do 16. 5. 2008
ve všech mateřských školách
v Českém Krumlově.

Internet:
www.ckrumlov.cz/obcan

O granty žádejte
do konce března
Uzávěrka podání žádostí
o ekologické a sportovní
granty je 31. 3. 2008.
Více informací najdete na
www.ckrumlov.cz/granty2008

Chcete emailem získávat
aktuální informace

Úřední hodiny
Pasy, občanské průkazy,
registr podnikatelů,
registr vozidel,
řidičské průkazy
Pondělí, Středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý, Čtvrtek
07.30-08.30
Pátek
07.30-12.00
Podatelna
Pondělí, Středa
Úterý, Čtvrtek
Pátek

z Českého Krumlova?
Pokladna
Pondělí, Středa

Zastupitelé na zasedání zastupitelstva 28. února schválili
pořízení projektové dokumentace za 350 tisíc Kč
k investiční akci: Otočný
most u pivovaru Eggenberg
v Českém Krumlově

informace
a telefonní
čísla

07.30-11.00
12.00-17.00
07.30-11.00
12.00-15.30
07.30-11.00
12.00-13.00

www.ckrumlov.cz/mailforum

www.ckrumlov.cz/akce

●

Užitečné

poskytnutí neinvestičního
příspěvku 60 tisíc Kč
Hasičskému záchrannému
sboru Jihočeského kraje
na zajištění akce
"Výročí 50 let profesionálního požárního útvaru
na okrese Český Krumlov”

●

investiční příspěvek 713
tisíc Kč Základní škole Plešivec na pořízení mycí linky
do školní jídelny

●

Program podpory ekologické
výchovy pro rok 2008

●

projekt regenerace
panelového sídliště Špičák

●

Úterý, Čtvrtek
Pátek

07.30-11.00
12.00-16.30
07.30-11.00
12.00-15.00
07.30-11.00
12.00-13.00

Matrika (náměstí Svornosti)
Pondělí, Středa
07.30-11.00
12.00-17.00
Úterý, Čtvrtek,
Pátek
08.00-11.00

Zpravodaj vydává město Český Krumlov. Vítáme Vaše komentáře a připomínky k měsíčníku.
Přečtěte si Zpravodaj v plné verzi na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zpravodaj.
Zpravodaj města Český Krumlov, evidenční číslo MK ČR E 14614.
Adresa vydavatele: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836.
Odpovědný redaktor: Jitka Augustinová, telefon 380 766 121, email: jitka.augustinova@mu.ckrumlov.cz.
Do tohoto čísla přispěli: Jiří Rosenkranz, Josef Hermann, Lumír Luštický, ZUŠ, CPDM. Korektury: Radka Frčková.
Tisk: Výpočetní služba a tiskárna Šumava, spol. s r.o., Za Tiskárnou 327, Český Krumlov.
Distribuce: Česká pošta, s. p.
V případě nedodání Zpravodaje volejte na telefon 380 711 700 (Otakar Veselý).
Vyšlo nákladem 6.100 ks 21. března 2008. Příští vydání: 18. dubna 2008 s uzávěrkou 4. dubna 2008.
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