zpravodaj
města

ročník 5.
listopad 2008
ZDARMA

PŘIJĎTE NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
20. listopadu v 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická ul.
Jednací sál 3. patro
Pozemky v Domoradicích

n

Veřejný pořádek
- obecně závazné vyhlášky

n

KAŠNU

NA NÁMĚSTÍ
OPĚT NAPLNÍ VODA
čtětě na straně 3

Sociologický průzkum

n

PŘEČTĚTE SI
Zimní
údržba města
Strana 2

SLOVO ŘEDITELE LESŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
BEDŘICHA NAVRÁTILA

POZVÁNKA NA ADVENT
strana 2

Je tomu téměř 15 let, co se začaly
formovat základní rysy nové dceřiné
organizace města Český Krumlov, Lesy
města Český Krumlov s.r.o. Dne 28. října
1993 i přesto, že byl sváteční den, jsem
šel do své kanceláře v Široké ulici a začal
vytvářet základní listiny nutné pro zápis
do obchodního rejstříku.
Původně patřila správa lesního majetku
pod majetkový odbor, později se odštěpil
samostatný odbor městských lesů a především ekonomické důvody, nás přiměly
podat radě města návrh na vytvoření
samostatné organizace.
Po konzultacích s finančním úřadem byla
jako nejvhodnější typ vybrána společnost
s ručením omezeným. Do obchodního
rejstříku byla zapsána 27. ledna 1994.
Ve skupině měst a obcí, které v té době
začaly spravovat svůj lesní majetek, jsme
byli mezi prvními. Ostatní k nám později
jezdili pro informace a zkušenosti. Námi
vybraná cesta byla správná, protože
společnost Lesy města Český Krumlov
je dobrým lesním hospodářem.
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ZIMA
ADVENT
VÁNOCE

PŘICHÁZÍ DO ČESKÉHO KRUMLOVA

Nenechte si ujít zahájení adventu
a odhalení zrekonstruované kašny
30. listopadu v 18 hodin
na náměstí Svornosti.
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STARÁ NOVÁ KAŠNA
NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Poslední restaurátorské a stavební práce probíhají v těchto
dnech v rámci rekonstrukce kašny na náměstí Svornosti.
O první adventní neděli 30. listopadu se v kašně opět objeví
voda a kašna se ukáže doslova v novém světle.
Do poloviny prosince by měla být dokončena a předána
i Horní ulice, která získá novou dlažbu. Obě akce si vyžádaly
investici 9,5 milionů Kč, z rozpočtu města na ně bylo
vyčleněno 2,4 milionů Kč. Bez značného přispění státu
a podnikatelských subjektů by se calá akce neobešla.
Rekonstrukce kašny a morového sloupu probíhala v několika
etapách. Restaurátorské práce na sochařské výzdobě a morovém
sloupu odstranily sedimenty a krusty, které vytvořily na figurální
výzdobě kyselé deště. Opravil se bazén kašny a instalovaly
se nové pískové filtry, které zajišťují cirkulaci vody v kašně.
Rozvody potřebné pro oběh vody, včetně odkanalizování
a vyhloubení cirkulační jímky byly také vyměněny. Nově doslala
českokrumlovská kašna na náměstí slavnostní osvětlení.
Rekonstrukce neprobíhala přesně podle plánu, protože během
stavby se zjistilo narušení statiky morového sloupu. „Při velmi
detailní prohlídce od akademických sochařů-restaurátorů kamene
se přišlo na to, že už minimálně deset let je staticky narušena
pata morového sloupu. V minulosti muselo dojít k neúměrnému
zatížení sloupu, které neunesla podkladová kamenná deska ani
ocelové ztužující prstence. Museli jsme najít nejvhodnější
technické řešení, aby se nepoškodila statika morového sloupu,"
vyjádřil se vedoucí odboru investic Lumír Luštický.
V dubnu město zveřejnilo výzvu podnikatelům, aby se finančně
podíleli na rekonstrukčních pracích. „Rozpočet města je značně
napnutý, takže všechny sponzorské dary na rekonstrukci kašny
významně pomohly ušetřit peníze na další oblasti
a investiční akce v Českém Krumlově. Tímto bych chtěl také
všem sponzorům kašny velice poděkovat," sdělil starosta města
Luboš Jedlička.

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV DĚKUJE VŠEM,
KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REKONSTRUKCI KAŠNY
A MOROVÉHO SLOUPU
NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI:

HISTORIE KAŠNY
První zmínka o zavedení vody
na náměstí v Českém Krumlově
se objevuje v požárním
a policejním řádu, který dal
pro českokrumlovské měšťany
vypracovat v dubnu roku 1388
Jan z Rožmberka. Tehdy byla
nádrž na vodu ještě dřevěná.
To vyplývá i ze zprávy z roku
1443, kdy Oldřich II. z Rožmberka napomíná krumlovské
měšťany za špatný stav vodovodu i nádrže: „A když jsú vodu
vedli tak, jakož v městských
kněhách psáno stojí, ale aby to
ještě učinili do sv. Jiří, a v tom
čase dobrý srub byl udělán
pod pranéřem, kdež mi postaviti
kážem, a před tím srubem
koryto dobré, ješto koně
z něho píti budú.“

Kamenná kašna
Kamennou kašnu dostalo město až v 16. století.
Stalo se tak koncem
70. let, kdy byla stará
nádrž nahrazena novou.
Zprávu nám o tom
zanechal Václav Březan
v Životech posledních
Rožmberků: „1577. Toho
roku v městě Krumlově
Českým kašna na rynku
počala se stavěti z obecných nákladů.“ Voda
přitékala do kašny
z městského rybníka
na Horní Bráně, odkud
byla vedena potrubím
v Horní ulici.

Kromě kašny byly na náměstí
od 16. století haltýře, tj. nádrže
s protékající vodou na uchovávání živých ryb. Haltýře zde
fungovaly až do konce
17. století.
Kašna z konce 16. století
zůstala na svém místě až do
roku 1844. Tehdy byla mnohem
jednodušší než dnes. Půdorys
tvořil mnohoúhelník (patrně
osmiúhelník). V jejím středu
stál jednoduchý kamenný
sloupek, ze kterého voda vytékala čtyřmi trubkami. Sloupek
na svém vrcholu zdobil jehlan.
Roku 1843 byl zjištěn zchátralý
stav kašny, a proto bylo rozhodnuto že se zruší a místo ní
se zbuduje nová u morového
sloupu v horní části náměstí.
Přestavba tehdy stála radnici
1643 zlatých a provedl ji kameník Josef Hauber z Plešivce.
V této podobě můžeme zhlédnout kašnu na náměstí dodnes.

Morový sloup
Kamenná šestiboká kašna
obklopuje morový mariánský
sloup, postavený v letech
1714-1716 na památku ukončení epidemie moru, jež v letech
1680-1682 zachvátila město.
S tím souvisí i tematika sochařské výzdoby sloupu, kterou tvoří
především sochy protimorových
patronů a ochránců města.
Sochy sv. Václava, sv. Víta,
sv. Jana Evangelisty, sv. Judy
Tadeáše v horní řadě
a sv. Františka Xaverského,
sv. Šebestiána, sv. Kajetána
a sv. Rocha v řadě dolní jsou
dílem pražského sochaře Matěje
Václava Jäckela, stejně jako
socha Panny Marie, situovaná
na vrcholu sloupu.
www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky
MADETA a. s.
Wolfi Vok s.r.o.
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
SMP CZ, a.s.
Město Český Krumlov financovalo projekt
ze svého rozpočtu částkou 2,4 milionů Kč.
Ilustrace: Ateliér Domus
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DEN PLNÝ

PREVENCE

Šestý ročník Dne plného prevence propukl 16. října
v lese Dubík. Přes dvěstědvacet školáků ze základních a středních škol z celého okresu si ověřovalo
vědomosti a schopnosti v tom, jak reagovat
v nejrůznějších životních situacích. Jejich průvodci
byli hasiči, vodní záchranáři, městská policie
i Český červený kříž.

Městská policie Český Krumlov, jako organizátor
akce, testovala schopnosti žáků zasahovat při trestném
činu. „Zkoušeli jsme děti, zda umí reagovat v případě
že se stali svědky závažného trestného činu. Někdy
mají lidé naivní představu o tom, že mohou pachatele
sami zneškodnit a neuvědomí si rizika,“ vyjadřuje
se preventista městské policie Pavel Pípal.
Pracovníci Oblastního spolku Českého červeného
kříže ověřovali znalostí poskytování první pomoci.
Na figurantce si děti procvičily ošetřování krvácející
tržné rány pomocí tlakového obvazu. Symbolický boj
s ohněm představovala u stanoviště hasičů vodní
stříkačka, kterou bylo třeba pozhasínat svíčky.
Poznávání jedovatých a nejedovatých rostlin
s pomocí Ekocentra Šípek bylo dalším bodem
programu Dne plného prevence.
Improvizovaný záchranný prostředek pro záchranu
tonoucího vyráběli žáci na stanovišti Vodní záchranné
služby Český Krumlov.
Město Český Krumlov děkuje všem organizátorům
Dne plného prevence za cenné rady, které předali
žákům a studentům, rovněž děkuje Všeobecné
zdravotní pojišťovně za sponzorský dar 10 tisíc Kč.
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ŘÍJNOVÉ

NÁVŠTĚVY A VÝROČÍ
V ČESKÉM KRUMLOVĚ

V pátek 10. října navštívil Český Krumlov velvyslanec
Spojených států amerických v Praze J. E. pan Richard Graber
se svou paní Alex. Na českokrumlovské radnici přivítal hosty
radní Českého Krumlova Antonín Princ a senátor Tomáš Jirsa.
Během přijetí na radnici, prohlídky města a zámku diskutovali
hosté o ekonomické situaci města a jeho vývoji v porevolučních
letech, zajímal se o význam cestovního ruchu pro Český Krumlov
a o využití památek pro kulturní a společenské akce.
Pan velvyslanec byl s průběhem návštěvy spokojen a slíbil,
že se do Českého Krumlova určitě vrátí.
U příležitosti oslavy vzniku samostatného československého
státu 28. října v roce 1918 položili starosta Luboš Jedlička,
místostarostka Jitka Zikmundová, ředitel Základní školy
T. G. Masaryka Vlastimil Hlásek a pamětník Karel Podruh
květiny k bustě Tomáše Garrique Masaryka před základní školou
v Českém Krumlově. Děti ze Základní školy T. G. Masaryka
pod vedením paní učitelky připravily kulturní pásmo složené
ze zpěvu, recitací a četby životopisu T. G. Masaryka. Starosta
Luboš Jedlička vzpomněl na prvního československého
prezidenta a Karel Podruh připomněl Masarykovo
motto “Nebát se a nekrást.”
Zahájení výstavy “Prokleté zlato - 1000 let zlata Inků”
se 30. října na Pražském hradě za přítomnosti velvyslance
Peru J. E. pana Alberta Salas Barahony a ředitelky muzea
Oro del Peru Victoria Mujica zúčastnili starosta Luboš Jedlička
i místostarostka Jitka Zikmundová.

ZHODNOCENÍ LETOŠNÍHO FESTIVALU MIRACULUM
IV. ročník Mezinárodního divadelního
festivalu Miraculum Český Krumlov
se konal ve dnech 16. – 20. října
ve spolupráci s městem Český Krumlov
a Městským divadlem Český Krumlov.
Město přispělo částkou 90 tisíc Kč.
Nad letošním ročníkem převzala záštitu
Česká komise pro UNESCO a jeho realizace byla součástí projektu Evropský rok
mezikulturního dialogu 2008.
“Festival hodnot, které přetrvaly,” tak
lze charakterizovat divadelní přehlídku,
která se stala již pravidelnou kulturněspolečenskou tečkou na závěr turistické
sezóny v Českém Krumlově. Přes 1500
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diváků se zájmem sledovalo festivalové
dění. Program nabízel klasické divadlo,
pouliční divadelní formy v překrásných
exteriérech města a jako každý rok bylo
vyvrcholením uvedení klasické barokní
opery v barokním divadle na zámku.
Scénické provedení opery Argippo bylo
zakončeno dlouhotrvajícím spontánním
potleskem návštěvníků, kteří si nenechali
ujít tuto mimořádnou kulturní událost.
Festival nezapomněl ani na nejmenšího
diváka, kterému byla věnována převážná
část nedělního odpoledne. Český Krumlov
a Miraculum, to jsou dva zázraky, které
zůstávají výzvou i do budoucna.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

MEZINÁRODNÍ LESY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

SPOLUPRÁCE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Necelé tři týdny po podpisu deklarace
o partnerství mezi městem Český
Krumlov a italským San Gimignanem
se sešli zástupci měst k přípravě
prvního společného projektu.
Pozvání německého města Meersburg přijali
zástupci všech základních škol v Českém
Krumlově společně s místostarostkou Jitkou
Zikmundovou. V Meersburgu se tak sešli
se svými zahraničními kolegy a jednali
o budoucí spolupráci na projektu v rámci
evropského vzdělávacího programu
Comenius.
„Všechny zastoupené strany se dohodly,
že hlavním tématem projektu bude
vzdělávání pedagogických pracovníků
formou výměnných pobytů. Získané
zkušenosti pedagogů ze zahraničí jsou
jednoznačně nejlepší cestou, jak našim
dětem nabídnout kvalitní a moderní
výuku,“ uvedla místostarostka Jitka
Zikmundová. Na pilotní projekt výměny
pedagogů by mohly v následujících letech
navázat i výměnné pobyty žáků.
Zpracované žádosti do projektu Comenius
předloží všechny tři strany během února
2009, výsledky budou známy již v dubnu
příštího roku. První výměnné pobyty by
bylo možné realizovat již v říjnu 2009.
Partnerskými městy Českého Krumlova
jsou německý Hauzenberg, rakouský
Vöcklabruck, slovinský Slovenj Gradec,
San Gimignano z Itálie, Llanwrtyd Wells
z Velké Británie, Miami Beach z USA
a ukrajinské město Kaluš.

VÝZVA

ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Oblastní spolek Českého červeného kříže
v Českém Krumlově hledá pro sociálně
potřebné občany vybavení do sociálních
bytů v Českém Krumlově. Jedná se
o kuchyňskou linku, skříňku na uložení
prádla, 2 postele a ledničku.
V případě, že Vašim spoluobčanům můžete
pomoci, kontaktujte nejprve telefonicky
Oblastní spolek Českého červeného kříže
na telefonním čísle 380 711 570 (sídliště
Vyšný 48), mobilním čísle 721 940 089
(Ošacovací středisko na autobusovém
nádraží) nebo e-mailem
ceskykrumlov@cervenykriz.eu.
Děkuji za Vaši pomoc.
Eva Pejchalová, ředitelka Oblastního spolku
Českého červeného kříže Český Krumlov
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OHLÉDNUTÍ, BILANCE, VÝSLEDKY, BUDOUCNOST
Pokud bychom chtěli hodnotit
zásluhy na vzniku firmy, musíme
vzpomenout našich nestorů
Vlastimila Svobody a Jaroslava
Benedy, kteří stáli u kolébky této
firmy a měli obrovskou zásluhu
především na rychlosti navrácení
lesního majetku zpět městu. Některá
města a obce jej nemají zpět dodnes.
Do vínku dostala firma do pronájmu
zhruba 1300 hektarů lesních pozemků,
terénní automobil a drobnou ruční
mechanizaci. Prvním sídlem byl
městský úřad v Široké ulici a později
se firma poměrně za dramatických
událostí přestěhovala do areálu Služeb
města Český Krumlov, kde sídlí dodnes.
V prvopočátku pro Lesy města Český
Krumlov s.r.o. (LMČK) byl jediným
partnerem služeb v lese a odběratelem
Lesní závod Český Krumlov, který se
později transformoval do jiných firem
a na konci října 2002 se reorganizoval.
Dodavatelskoodběratelské vztahy se
roztříštily, postupně se vykrystalizovaly
nové a k dnešnímu dni jsou již
stabilizované.
Lesy města jsou jedním ze zakládajících
členů Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů (SVOL) s celostátní
působností. V tomto sdružení vznikl
nápad realizace společného obchodu
s dřevní hmotou, který pro nás
znamená výhodnější zpeněžení.
Téměř 50 % naší produkce realizujeme
přes tuto organizaci.
Za zmínku stojí i několik čísel.
Za 15 let jsme na svěřeném majetku
vytěžili 103 140 m3 dřevní hmoty,
zasázeli 821 000 kusů sazenic lesních
stromků, což znamená zalesnění
155 ha pozemků. Nejvíce sazenic jsme
vysázeli v roce 1996 (101 000 ks)
a v roce 2006 (82 000 ks). V těchto
letech jsme zalesňovali nevyužité
zemědělské pozemky.
U lesního majetku je nutné si
uvědomit, že lesy plní mnoho funkcí
a stávají se středem pozornosti jak
jednotlivců, tak i organizovaných
skupin, které si často zbytečně navzájem komplikují své zájmy a které nejsou vždy v souladu s platnými zákony.
Nechci vyjmenovávat všechny funkce
lesů, ale musím se zmínit o jedné,
která je pro nás v okolí Českého
Krumlova významná. Kromě produkce
dřevní hmoty je to v naší oblasti
funkce rekreační, kterou využívají
turisté, houbaři, sportovci, chovatelé

psů, chovatelé koní, ale i majitelé
terénních motocyklů a čtyřkolek.
A právě zde se musím zastavit
nad třemi posledními skupinami.
Majitelé koní, kteří s nimi jezdí po
lesních cestách sice zákon neporušují,
ale měli by si uvědomit, že za mokra
nám některé lesní cesty svou činností
dokáží dosti poničit. A to nejen nám,
ale i ostatním skupinám lidí, kteří po
nich rádi chodí. Nejhorší je situace
u neukázněných motoristů, kteří
zákony jednoznačně porušují, ale jejich
postih je velmi složitý, neboť jejich
stroje jsou rychlejší než naše. U této
skupiny dochází nejen k poškozování
cest, ale i k rušení lesní zvěře, a tím
narušování činnosti myslivců.
Náš personál se snaží vyjít i s těmi
neukázněnými. V prvé řadě je upozorňuje na platné zákony, které porušují
(např. chovatelé psů – volné pobíhání
psů v terénu). Ale pokud vidíme,
že domluva nestačí, spolupracujeme
s městskou policií a společně se
snažíme pořádek zajistit. Byli bychom
velmi rádi, kdyby se čtenáři zpravodaje
zamysleli nad těmito řádky a pomohli
nám v této nepopulární, ale prospěšné
činnosti.
Kromě všech lesnických činností
se staráme o část vzrostlé městské
zeleně (stromové patro) a spravujeme
i rybníky v majetku města.
V minulých letech jsme vyznačili
několik sportovních běžeckých okruhů,
ale činností vandalů je značení již
zničené. Dále jsme v dětském areálu
na Dubíku instalovali odpočívadla
a různé dětské atrakce, i zde zapracovaly ruce vandalů a zub času.
Většinu poničených objektů se
chystáme odstranit. Hodláme také
uchopit myšlenku turistů a postavit
rozhlednu, která bude především skýtat
pohledy na Český Krumlov a meandry
řeky Vltavy.
Protože se blíží Vánoce, chtěl bych
požádat všechny občany Českého
Krumlova, ale nejen je, aby les v tomto
období nevyužívali jako samoobsluhu
a těžbu vánočních stromků přenechali
odborníkům. Stromky si mohou koupit
u odborníků. Naší cenovou politikou je,
aby se všem vyplatilo koupit stromek
u nás, než aby museli podstupovat
riziko pokuty a zbytečně ztráceli
drahocenný předvánoční čas pobíháním
po lese a hledáním vánočního stromku.
S pozdravem „Lesům zdar“
Bedřich Navrátil, ředitel společnosti
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TUNEL

U TROJICE – NEMOCNICE

ROZPOČET
NA ROK 2009

SKLÁDKU

ČEKÁ ROZŠÍŘENÍ

PLATNOST

NĚKTERÝCH DOKLADŮ
KONČÍ 31. PROSINCE

ČTYŘICET MILIONŮ

Z EVROPSKÉ UNIE

VYHLÁŠKY

K ZABEZPEČENÍ
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
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MIMOŘÁDNÝ
KULTURNÍ GRANT
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