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LAZEBNICKÝ MOST

rekonstrukce
Více než sedm milionů Kč a šestapadesát dní, to jsou dvě základní
čísla, která doprovází rekonstrukci
Lazebnického mostu. Valnou většinu
finančních prostředků se podařilo
městu získat z Regionálního operačního
programu a Českokrumlovští za ně
získají bezpečný a funkční dřevěný
most. Generální oprava začíná již
23. března a odborná firma by ji
měla zvládnout do 17. května.
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PŘIJĎTE NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
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SLOVO STAROSTY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
LUBOŠE JEDLIČKY
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Vážení spoluobčané, v uplynulém roce
jsme prolomili pomyslnou bariéru v získávání finančních prostředků z mimorozpočtových zdrojů a letos získané
peníze investujeme do zlepšení prostředí
našeho města. V březnu začnou stavební
práce na generální rekonstrukci Lazebnického mostu, který byl výrazně poškozen při povodních v roce 2002. V nové
síle a kráse se Vám most předvede na
konci května.
Tato rozsáhlá rekonstrukce si vyžádá
určitá omezení. Nicméně věřím, že
vítaná oprava bude mít vaše pochopení.
Realizátor stavby se navíc zaručil,
že most zůstane během stavebních prací
zprůchodněn pro pěší.
Vážení spoluobčané, tento rok zahajujeme velké investice rekonstrukcí mostu
a budeme pokračovat i ve školství,
na sídlištích nebo na rozšíření skládky.
Doufám, že se Vám v našem městě bude
líbit a dobře žít i v roce 2009.
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7 STOLETÍ OČIMA 7 ODBORNÍKŮ

14. století

s ředitelem Národního
památkového ústavu
v Českých Budějovicích
Petrem Pavelcem

Mnohé z toho, co tvoří podstatu krásy a historického dědictví
Českého Krumlova, má svůj počátek ve 14. století. Roku 1302
předal král Václav II. svému komorníkovi Jindřichu I. z Rožmberka „na základě jeho prosby, pro jeho věrnost a vykonané
služby“ hrad a panství Krumlov. Tímto rozhodnutím otevřel
cestu k třísetletému panování Rožmberků ve městě. Již na
počátku 14. století měl Krumlov statut města, jak dokládá listina
z roku 1309, v níž Jindřich I. se svým synem Petrem udělují
privilegia zlatokorunskému domu v jejich „městě Krumlově“.
V dalších generacích Rožmberkové tento statut trvale posilovali.
Petr I. z Rožmberka převzal po svém otci v roce 1310 rodovou
vládu i úřad královského komorníka a jeho vysoké postavení
dokládá také sňatek s vdovou po králi Václavovi III. Po celý
život usiloval o rozvoj rožmberské rezidence. Jak uvádí letopisec:
„Petr I. Krumlov za město vyzdvihl a zdmi ohradil i grunty
k němu nejedny obrátil, mnoho kostelů vystavěl a hojná nadání
na duchovní a chudé lidi učinil.“ A skutečně, Petr I. budoval
krumlovský hrad s kaplí sv. Jiří, zasloužil se o stavbu kostela
sv. Víta, založil špitál sv. Jošta, inicioval založení klášterů
minoritů a klarisek a také listinou z roku 1347 připojil
k městu podhradí Latrán.
Energie zakladatelského úsilí
se přenesla i na pět jeho synů.
Ti v 2. polovině 14. století budovali
rezidenční komplex Horního hradu
a podporovali i výstavbu městských
domů a církevních staveb. Vysokou
kulturní úroveň města v druhé polovině 14. století dokládá již
větší množství zachovaných památek. K nim patří především
skvělý obrazový kodex Liber depictus, sochy Piety a Krucifixu
z kláštera minoritů a klarisek nebo nástěnné malby v domě
č. p. 29 v Radniční ulici. Významnou událostí se stala slavnost
Ukazování svatých ostatků, každoročně opakovaná v den
Božího těla.
V rozvoji města pokračoval syn Oldřicha I. Jindřich III. Se svým
kancléřem a krumlovským plebánem Hostislavem z Bílska
inicioval vrcholně gotickou přestavbu krumlovského kostela
sv. Víta a pravděpodobně v době jeho panování skončila rozsáhlá
přestavba Horního hradu. V obou případech byly užity progresivní architektonické prvky jako např. parléřovská síťová klenba.
Pro hradní kapli nebo pro farní kostel byla vytvořena kolem roku
1400 socha tzv. Krumlovské madony, vrcholné dílo „krásného
slohu“, dokládající vytříbený vkus krumlovských objednavatelů.
Dnes tuto sochu obdivují návštěvníci vídeňského uměleckohistorického muzea.
Osobou Jindřicha III. z Rožmberka se završuje dílo prvních čtyř
generací Rožmberků v Českém Krumlově. Z jejich činů vystupuje
obraz města tak, jak ho v zásadě známe dnes. Na strmých
vrších nad dvojím ohybem řeky Vltavy se zdvihají dominanty
hradu a chrámu a u břehů žije město naplněné činorodostí
a neopakovatelnou krásou.

Petr Pavelec
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EKOLOGICKÉ GRANTY
Program podpory ekologické výchovy pro rok 2009 schválili
v lednu zastupitelé Českého Krumlova. Z městského rozpočtu
je na ekologické vzdělávací aktivity vyčleněno 300 tisíc Kč.
Stejně jako v roce 2008 je i letos vyhlášeno 5 tematických
okruhů a dva termíny uzávěrky přijímání žádostí. Žadatelé
o tzv. ekologický grant mohou své projekty předkládat
do 31. března a v druhém kole do 31. července. Žadatelé
by měli být vyrozuměni o výsledcích do 1 měsíce
od uzávěrky jednotlivých kol.

TEMATICKÉ OKRUHY PRO ROK 2009
1. Poradenství obyvatelstvu
v oblasti ochrany životního prostředí dle potřeb města
2. Využití volného času mládeže,
zaměřené k přírodě a životnímu prostředí
3. Ekologická výchova na mateřských, základních
a středních školách ve vztahu k území města
4. Stav a ochrana životního prostředí na území města
5. Volné téma - další formy ekologické výchovy
pro obyvatele města
Zájemci o poskytnutí dotace musí vyplnit žádost a ve stanoveném termínu ji podat písemně na Městský úřad Český
Krumlov, odbor školství, sportu a mládeže. Přesná pravidla,
formuláře a bližší informace najdou zájemci na webové stránce
města www.ckrumlov.cz/granty2009 pod odkazem Program
podpory ekologické výchovy pro rok 2009.
V roce 2008 bylo poskytnuto v rámci ekologického grantu
celkem 362 tisíc Kč, čtyři úspěšné projekty předložil jediný
žadatel - Ekocentrum Šípek. Finanční prostředky z Programu
podpory ekologické výchovy pro rok 2008 podpořily akce jako
Ekovýchovné kratochvíle pro celou rodinu, Ekovýchova na
míru školám Českého Krumlova, Jsme tu pro vás - poradna
a knihovna Ekocentra Šípek a Nápady jak na odpady odpadová kampaň pro školy v Českém Krumlově.

ROZŠIŘOVÁNÍ SKLÁDKY
PINSKRŮV DVŮR ZAČNE JIŽ V BŘEZNU

Stavební práce na rozšíření skládky Pinskrův Dvůr začnou
podle schváleného harmonogramu již v březnu. Z rozpočtu
města je na rozšíření skládky vyčleněno 10 milionů Kč.
Práce na rozšíření bude provádět Sdružení Pinskrův Dvůr,
Český Krumlov. Na městskou skládku by se odpad mohl
znovu odvážet letos na podzim. Kvůli vyčerpané kapacitě
místní skládky musí město vozit odpad do vzdáleného
Růžova. "Díky rozšíření stávající skládky se nám sníží náklady
na odvoz odpadu a nebudeme muset občanům zvyšovat
poplatek za odpad," sdělil starosta Českého Krumlova Luboš
Jedlička. Pro financování nákladů na rozšíření skládky
poslouží výnos z daně z nemovitosti.
"Rekultivační práce na skládce zahrnují přípravu území,
komunikací, těsnění skládky, odvod srážkových a skládkových
vod a odplynění. Nejvyšší náklady, téměř 3 miliony Kč,
představuje utěsnění skládky," doplnil vedoucí odboru investic
Lumír Luštický.
Město Český Krumlov řeší kromě rozšíření skládky ve třetí
etapě i rekultivaci první a druhé etapy, která by se měla
realizovat v průběhu roku 2010.
Projektová dokumentace na tento projekt by měla být hotova
během března. V červnu pak město bude usilovat o získání
dotace od Státního fondu životního prostředí, o výsledku
žádosti by se mělo město dozvědět na začátku příštího roku.
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LAZEBNICKÝ MOST

rekonstrukce

Lazebnický most se na jaře dočká
generální rekonstrukce. Město Český
Krumlov uspělo v žádosti o dotaci
v třetí výzvě Regionálního operačního
programu a na rekonstrukci získalo
6,1 milionu Kč. Další milion investuje
město ze svého rozpočtu. Stavební práce
budou zahájeny 23. března.
Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení
pro auta, chodci budou moci přes most
přecházet i během prací. Nového mostu
by se mohli Českokrumlovští dočkat
v polovině května. Lazebnický most
v současné době nesplňuje kapacitní
a kvalitativní technické požadavky
s ohledem na intenzitu jeho využití.
„K největším škodám na mostu a jeho
skulpturách došlo během povodní v roce
2002. Od té doby byl několikrát
opravován,“ doplnil starosta Českého
Krumlova Luboš Jedlička.

Inženýrské sítě čeká minimálně revize.
Při rekonstrukci by neměla být přerušena
dodávka vody, elektřiny, ani plynu.
U vodovodního rozvodu v majetku města
bude provedena také generální rekonstrukce a bude instalováno nové potrubí.
Ostatní sítě projdou běžnou údržbou.
Lazebnický most leží na nejvýznamnější
a nejexponovanější turistické trase
v Českém Krumlově. Spojuje historické
centrum města a Státní hrad a zámek
Český Krumlov. „Rekonstrukcí mostu
a restaurováním vzácných litinových soch
dojde k zachování významné technické
a kulturní památky a českokrumlovští
získají nový bezpečný most,“ doplnil
starosta Luboš Jedlička.

ZÁKLADNÍ DATA

rekonstrukce Lazebnického mostu
začátek: 23. března 2009
konec: 17. května 2009
dodavatel: SMP CZ a.s.
náklady: 7,198 milionu Kč
omezení: zákaz vjezdu,
průchozí pouze pro chodce
objízdná trasa: Horní ulice,
,
Objíždková silnice a přes most
u DDM do centra
hluk ze stavby: 7.00 - 19.00 hod.
kontakt: Petr Zaumüller,
odbor investic, tel. 380 766 710
www.ckrumlov.cz/rekonstrukce

Projektová dokumentace na rekonstrukci
Lazebnického mostu byla zpracována
v roce 2008 Josefem Pejchalem. Výběrové
řízení na dodavatele stavby vyhrála letos
v lednu pražská společnost SMP CZ, a.s.
„Stavba obsahuje kompletní generální
rekonstrukci mostu, to znamená odstranění vrchní i spodní mostovky, demontáž
nosné dřevěné konstrukce, očištění
a sanace nosných ocelových nosníků,
opravu závěrných zídek a navazujících
konstrukcí na obou březích a zpětnou
montáž,“ sdělil vedoucí odboru investic
Lumír Luštický.
„Současně s rekonstrukcí mostu provedeme i restaurování litinových soch,“
sdělil Luštický a doplnil „vše bude
koordinováno s generálních dodavatelem.
V tuto chvíli dokončujeme výběr restaurátorů s licencí Ministerstva kultury České
republiky.“
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MEDAILE Z MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V BADMINTONU

BAREVNÉ ŠKOLKY
SE PŘEDSTAVUJÍ VEŘEJNOSTI
Netradiční projekt na vylepšení fasád mateřských škol úspěšně pokračuje. Odbor
investic městského úřadu, Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
a společnost Remmers CZ s.r.o. připravují
zateplení fasád škol, což by samo o sobě
nebylo ničím neobvyklým. Punc zajímavosti
dostává projekt tím, že barevné provedení
fasád si děti a studenti vyberou sami.
Na městském úřadě se v těchto dnech koná
výstava návrhů studentů SUPŠ Sv. Anežky.
Na začátku března budou vyhlášeny nejlepší
návrhy. V Českém Krumlově funguje sedm
mateřských škol a projekt se týká čtyř
z nich - MŠ Za Nádražím, MŠ Vyšehrad,
MŠ Plešivec II a MŠ Za Soudem.
První návrhy představili studenti odborné
komisi již v dubnu loňského roku.
Spolupráce mezi školou, úřadem a soukromou firmou funguje dobře. "Město Český
Krumlov cítí potřebu investice do fasád
a oken mateřských školek a žádá o dotaci
na zateplení a zajišťuje projekt po technické
stránce. Společnost Remmers dodala
studentům výtvarné potřeby a na realizaci
přislíbila režijní ceny na fasádní barvy
a studenti vypracovali barevné návrhy fasád.
Jsem zvědavý, který projekt se bude
veřejnosti líbit nejvíce," doplnil Pavel Váňa
z odboru investic.

Na šampionátu Mistrovství České republiky 2009, který se na konci ledna konal
v Liberci, se dařilo hráčům Sportovního
klubu badminton Český Krumlov. Domů
si přivezli tři zlaté a tři bronzové medaile.
Český Krumlov úspěšně reprezentovali
Martina Benešová, Pavel Florián
a Hana Milisová.
Martina Benešová vybojovala zlatou
medaili ve dvouhře žen a společně s Pavlem
Floriánem obhájili titul ve smíšené čtyřhře.
Hana Milisová získala zlatou medaili
ve čtyřhře žen (hrála společně s Evou
Titěrovou z Meteoru Praha). Bronzové
medaile vybojovali ještě Florián a Milisová
ve dvouhře a Benešová a Hana Kollarová
(Dobrá Voda) ve čtyřhře žen.

Na velké fotografii se radují z medailí
(zleva) Pavel Florián, Hanka Milisová,
Martina Benešová a trenér Radek Votava.
Město Český Krumlov fandí nejen
badmintonistům SK Badminton. Na oblast
sportu je v rozpočtu města Český Krumlov
na rok 2009 vyčleněno 22,4 milionů Kč.

HOKEJOVÉ NADĚJE
Při příležitosti výročí 700 let od první zmínky
o Českém Krumlově jako o městě se pod záštitou
starosty města Luboše Jedličky uskuteční velký
hokejový turnaj nejmenších hokejistů v kategorii
druhých tříd. V sobotu 14. března změří mladé
krumlovské naděje své síly s družstvy Sparty,
Slavie, Letňan, Nymburka, Brna a Českých
Budějovic. Přijďte povzbudit naše hochy a nadýchat se atmosféry velkých hokejových klání.
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PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ PRO ČESKÝ KRUMLOV
Dvě významná ocenění za cestovní ruch dostalo v těchto dnech město Český Krumlov. Druhé místo získalo v anketě časopisu TTG Travel, na čtvrtém místě skončilo
v hodnocení čtenářů magazínu Travel in the Czech Republic.
„Časopis TTG Travel je určen odborníkům v cestovním ruchu,“ sdělila místostarostka Jitka Zikmundová, která přebírala jedno z ocenění. Český Krumlov získal
stříbro v kategorii Turistický region, oblast či město, kde jste se setkali s nejlepší
kvalitou přijetí. Na první místo se dostal region Morava, na třetí Český ráj.
Hlasovalo celkem 920 odborníků.
Cenu za čtvrté nejatraktivnější místo České republiky přebíral starosta města Luboš
Jedlička. Podle něj obě dvě ocenění dokumentují, že Český Krumlov, ať už se jedná
o jakoukoli anketu, se bude vždy pohybovat na předních místech. „Má své kouzlo
a přitažlivost pro každého, ať je to obyvatel nebo návštěvník,“ reagoval Luboš
Jedlička.
Na snímku se certifikáty chlubí pracovnice Infocentra Český Krumlov Petra Průšová,
Kateřina Beránková a Sylvie Nendzová.

ČESKÝ MASOPUST
...přicházejí k vám veselí koledníci a prosí vás za štědrou koledu, za věrtel
žita, za věrtel ovsa, za věrtel ječmene a za hodnej kus špeku na tu naši
halapartnu, co budeme mít k snědku... Téma Český rok si letos vybrali organizátoři masopustu v Českém Krumlově. Třetí ročník akce se uskuteční
v úterý 24. února, maškarní průvod vyjde v 16 hodin od Městského divadla.
Objeví se v něm kolem padesáti masek.
Zatímco předloni mohli lidé obdivovat masky renesanční a v roce loňském africké,
letos si děti ze Základní umělecké školy v Českém Krumlově vyrobí lidové masky
typické pro český masopust. „V průvodu půjdou židé, klisna, šašek, medvědář
s medvědem, moučnej nebo střapatej. K tomu se připojí koledníci z Nesměně aby byl masopust tradiční, nemohou všechny postavy ztvárnit jen děti,” vysvětlila
Jana Procházková ze základní umělecké školy, která má organizaci masopustu
na starosti, a doplnila, že diváci nebudou ošizeni o renesanční nebo africké
masky. (vk)
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ POKRAČUJE
V současné době vstupuje komunitní plánování sociálních služeb
do další etapy. Bylo ukončeno období připomínkování návrhu
cílů a opatření a sociální komise rady města projednala materiál
včetně zapracovaných doplnění. Po doplnění nezbytných rámcových dat bude materiál předložen orgánům města ke schválení.
"Vydáním 2. komunitního plánu sociálních služeb ve městě Český
Krumlov na léta 2009 - 2011 bude završena dlouhodobá spolupráce zadavatele, tedy města Český Krumlov, poskytovatelů
sociálních služeb a uživatelské veřejnosti. Toto završení je však
pouze dílčí metou. Spolupráce bude dále pokračovat na aktualizaci a rozvoji kroků, které povedou k uspokojování potřeb občanů města v sociální sféře ke zvýšení jejich spokojenosti," sdělila
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ingrid Pechová.

Jak dále v péči o seniory v Českém Krumlově?
Na tuto otázku hledal odpověď radní města a předseda
sociální komise Roman Kneifl.
Dříve, než odpovím na tuto zásadní otázku, pokusím se nejprve
zhodnotit stávající stav. Mé hodnocení vychází z podkladů
návrhu 2. komunitního plánu sociálních služeb, které během
loňského roku sestavil početný tým dobrovolníků. Za jejich práci
jim patří velké poděkování.
V Českém Krumlově žije 2896 osob starších 60 let, což představuje asi 21 % z celkového počtu obyvatel. Určitě ne každý senior
je automaticky klientem záchytné sociální sítě, ale v podstatě
lze říci, že pravděpodobnost potřeby využití nějaké formy sociální
služby s věkem roste. Ve věku nad 75 let v Českém Krumlově
žije 754 potenciálních klientů českokrumlovských poskytovatelů
sociálních služeb. V současnosti poskytuje služby, které jsou
zaměřené na zkvalitnění života seniorů celkem 8 subjektů.
Služby pro seniory poskytují:
Domy s pečovatelskou službou (pečovatelská služba, služba tísňové péče,
odlehčovací služba, senior klub, půjčovna kompenzačních pomůcek)

n

Domov pro seniory Kaplice - pobočka Český Krumlov
(nepřetržitá komplexní ošetřovatelská péče)
n
Centrum pro zdravotně postižené (sociální poradenství, sociálně aktivizační
služby pro osoby se zdravotním postižením, půjčování kompenzačních
pomůcek)
n
Český červený kříž (ošacovací středisko, půjčovna kompenzačních pomůcek)
n
Farní charita (pomoc v sociálních problémech)
n
ICOS (služba osobní asistence, bezplatná právní poradna)
n
Nemocnice (léčebná tělesná výchova, vodoléčba, elektroléčba)
n
Serafínová Klára (zdravotní péče pro klienty po hospitalizaci)
n

Jak je dále možné zlepšit péči o naše seniory v Českém
Krumlově? Jakou cestou se ubírat? Návrh 2. komunitního plánu
v podstatě nevylučuje žádnou z možných variant řešení. Návrhy
opatření směřují ke zkvalitnění stávající péče o seniory i k vytvoření nových možností, které nabízí zákon č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Je ale město velikosti Českého Krumlova schopno ze svého
rozpočtu bezpečně financovat rozšířenou obecně prospěšnou
městskou společnost Domy s pečovatelskou službou? Je Český
Krumlov dostatečně finančně silný na to, aby každoročně dotoval
provoz potenciálního Domova pro seniory, kde by provoz jednoho
lůžka přišel na více než 30 tisíc Kč?

KAMEROVÝ SYSTÉM
ČEKÁ ROZŠÍŘENÍ
Městský kamerový systém v Českém Krumlově by měl
dostat nové "oko". Projekt rozšíření dohlížecího bezpečnostního systému představil preventiva městských
strážníků Pavel Pípal: "V současnosti plánujeme rozšířit
kamerový systém o jeden kamerový bod s potřebnou
retranslací pro přenos dat. Kamera má být umístěna
na Špičáku a monitorovat by měla prostor zastávky ČSAD,
okolí Obchodní banky, část parkoviště Jelenka a část
Chvalšinské ulice." Celkové náklady na rozšíření kamerového systému o 1 kameru se pohybují kolem 450 tisíc Kč.
Zastupitelé města schválili v lednu podání žádosti
o příspěvek z programu Prevence kriminality Jihočeského
kraje v roce 2009, Český Krumlov by tak mohl získat
až 80 % finančních prostředků potřebných na realizaci
projektu.
"Kamerové bezpečnostní systémy se v posledních letech
stávají standardem. Přítomnost kamer na jedné straně
odrazuje pachatele od porušování zákona a poskytuje
možnost včasného zachycení narušení veřejného pořádku
a pořízení důkazního materiálu, na druhé straně umožňuje
častější přítomnost hlídek městské policie na nemonitorovaných místech a lepší kontrolu činnosti strážníků," sdělil
preventiva Pavel Pípal.
Městský kamerový dohlížecí systém je v Českém Krumlově
budován od roku 2006. V první etapě vzniklo dohledové
stanoviště na služebně městské policie, přenosové stanoviště
na věži kostela sv. Víta a tři kamerové body. Ve druhé etapě
v roce 2007 byly zřízeny další tři kamerové body. Tím se
podařilo zajistit dohled na všech vstupech do historického
centra města a nad značnou částí sídliště Mír. V roce 2007
byl kamerový systém propojen také na Policii České republiky,
kde bylo vybudováno druhé dohledové stanoviště.
"Nesporným zkvalitněním provozu je pochopitelně zdvojený
dohled a vzájemná kontrola činnosti dvou stanovišť,"
doplnil preventiva městské policie.
V současné době pomáhá město střežit šest kamer. První
kamera se nachází na náměstí Svornosti, druhá monitoruje
Benešův most jako jednu z přístupových cest do centra
města, část Rybářské ulice, detailně sleduje i prostor před
Základní školou Linecká, dovolí sledovat i část Plešiveckých
schodů. Poslední kamerový bod první etapy monitoruje
především přístup do centra města ve směru od parkovišť
v Jelení zahradě a výstupního místa pro autobusy se zájezdy,
sleduje i prostor kolem lávky pod Plášťovým mostem
a značnou část Rybářské ulice.
Čtvrtá kamera je umístěna na Latráně naproti Červené bráně.
Pátá kamera je instalována na křižovatce ulic Panská a Soukenická a poslední, šestá, kamera se nachází na panelovém
domě v centru sídliště Mír, odkud monitoruje velkou část
Urbinské ulice, část centrálního náměstí, část Šeříkové ulice,
vjezd do sídliště a okolí nákupního centra, ale i průjezdy
vozidel na Budějovické ulici.

Velmi těžko se hledá ideální řešení, které by vyhovělo potřebám
co největší části seniorů a zároveň nezatížilo rozpočet města
na dlouhá léta dopředu. Zastupitelé města proto uvolnili
z městského rozpočtu finanční prostředky na průzkum, který
by měl odpovědět na základní otázku: Jaká část krumlovských
seniorů pociťuje akutní sociální potřebu a město není schopno
její problém vyřešit?
Výsledek průzkumu naznačí, kam dále směřovat. Na ten si ale
musíme chvíli počkat. Prozatím bych rád doporučil ponechat
minimálně stávající strukturu sociálních služeb a snažit se
udržet nasazení a entuziasmus lidí, kteří většinou za podprůměrné finanční ohodnocení plní základní princip lidského soužití
- princip občanské sounáležitosti a tolerance.

Roman Kneifl
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JAK SE DOŽÍT BRILIANTOVÉ SVATBY?

úcta a skromnost

Toleranci a trpělivost radí všem
párům, které spolu chtějí vydržet
co nejdéle. A osmaosmdesátileté
Věře Hodrové mohou věřit. Se svým
o čtyři roky starším manželem
Václavem totiž v sobotu 21. února
oslaví na českokrumlovské radnici
briliantovou svatbu, 70 let od jejich
sňatku. Za poslední čtvrtstoletí to
bude ve zdejší síni vůbec první
takový obřad. Oddá je starosta
města Luboš Jedlička.

„Dědo, jak jsme se poznali,“ pátrá
v paměti Věra Hodrová. „Asi někde
na zábavě. A byla to láska na první
pohled,“ usměje se. Vzali se po
dvouleté známosti. A svatba samotná? „Šli jsme v sedm ráno
do kostela a pak jsme museli do
práce, protože jsme měli obchod,“
popisuje. „Jen večer jsme se šli
pobavit do restaurace a o víkendu
nám tatínek udělal husu,“ vypráví
Hodrová, o niž a jejího muže se
nyní stará jejich dcera
Hana Mikušková.
Brali se v pohnutém roce 1939
a válku pocítili na vlastní kůži.
Václav Hodr musel na nucené práce
a dva roky strávil ve vězení. „Bylo

to kruté. Měla jsem malého syna,
tak jsem s ním jela za Václavem.
Jenže ve věznici zrovna někdo něco
vyvedl, tak mě tam ani nepustili.“
Po válce spolu vedli obchod potravin na Žižkově, než jim ho komunisté sebrali. Václav Hodr pak
v 70. letech otevíral v Krumlově
restauraci Skleník. A i když znovu
odešli do Prahy, před devíti lety se
vrátili na jih. Vychovali dvě děti,
za důležité Hodrová považuje, aby
byli lidé skromní. Dnes ji sice trápí
nemoci, ovšem úsměv neztrácí,
i když jí přibyla starost o nemocného manžela. Těší se z pravnoučat, oddech nachází třeba u seriálu
Nemocnice na kraji města. „A když
mi někdy dcerka přinese zákusek,
to mi udělá radost,“ říká duševně
stále svěží žena, která má dlouhověkost v genech: jejím sestrám je
86 a 81 roků.

Na otázku, jak si udržet šťastné
manželství, odpoví bez váhání.
Zásadní jsou podle ní tři věci:
trpělivost, úcta a tolerance. „Když
není úcta, není láska. Taky jsme se
kolikrát pohádali. Ale pokaždé jsme
si dokázali odpustit,“ shrnuje. (vk)

ČESKÝ KRUMLOV HOSTIL

sto mladých vědců

Přes sto vědců hostilo na konci
ledna město Český Krumlov.
Přijeli na workshop molekulární
evoluční biologie a na přednáškách se dozvídali například
o genetické struktuře ryb v jezerech východní Afriky nebo
o nových druzích cvrčků na Havajských ostrovech. Lektorskou
část absolvovalo 89 studentů
doktorandských a postgraduálních programů univerzit z 32
států světa v Městském divadle
Český Krumlov, praktická cvičení
v sálech bývalé prelatury v Horní
ulici, kde fungovala provizorní
počítačová laboratoř.
Workshop, který se poprvé
odehrál v roce 1988 na území
USA, uspořádali jeho organizátoři nyní v Evropě vůbec poprvé,
přičemž si vybrali právě Český
Krumlov. Podle Michaela
Cummingse z University of
Maryland zvolili toto město
z několika důvodů: považují
ho za cenově výhodné, idylické,
klidné, ekonomicky stabilní
a zaujalo je centrum, které si
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zachovalo svou historickou
podobu. "Český Krumlov leží
v srdci Evropy, je dobře dopravně
dostupný, nabízí kvalitní služby
a Česko kladně hodnotí Transparency International, která sestavuje žebříček korupce," vypočítal
Michael Cummings.
Vedení města si zájmu světových
vědců cení. Jak uvedla místostarostka Jitka Zikmundová,
potvrdilo se, že Český Krumlov
je pro určitý typ návštěvníků
zajímavý i v lednu. "Mohou město
využít ke studiu a bádání. Ukázalo
se, že pro tento typ klientely tady
zázemí máme, jak divadlo, tak
prelatura splňují požadovaná
kritéria," doplnila Jitka Zikmundová.
Nejvíce vědců dorazilo ze Švédska,
Spojeného království a Německa,
z univerzity ve švédské Uppsale,
německého Institutu Maxe Plancka,
londýnského Natural History
Museum, z českých škol měly
zastoupení Univerzita Karlova
i Jihočeská univerzita. (vk)
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1. února - 28. února
NÁVRHY FASÁD
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY,
výstava prací studentů SUPŠ
sv. Anežky České,
foyer městského úřadu

MASOPUST
24. února

Nepropásněte

1. března a 2. března
VÍT PEŘINA - PEČENÍ HOLUBI
ANEB PŘÍSLOVÍ,
divadelní představení Naivního
divadla Liberec,
Městské divadlo Český Krumlov
7. března, 9.00 - 15.00 hod.
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
DOROSTU V BADMINTONU,
Sportovní areál Chvalšinská,
vstup zdarma
13. - 14. března
CELOREPUBLIKOVÝ HOKEJOVÝ
TURNAJ ŽÁKŮ 2. TŘÍD
20. března, 19.30 hod.
HAVAJSKÉ OSTROVY,
velkoplošná panoramatická
live-diashow Leoše Šimánka,
Městské divadlo Český Krumlov

www.ckrumlov.cz/akce

NA CZECH POINTU
ZJISTÍ ŘIDIČI I BODY
Prvního ledna 2009 uplynul
rok od doby, kdy mohou lidé
na počkání získat
na Obecním živnostenském
úřadě Městského úřadu
v Českém Krumlově mnoho
potřebných dokumentů
v rámci projektu Czech
POINT. Jde konkrétně o:
l
výpisy
z obchodního rejstříku
l
výpisy ze živnostenského
rejstříku
l
výpisy
z katastru nemovitostí
l
výpisy z evidence
Rejstříku trestů
Novinkou fungující od letošního roku je výpis z bodového hodnocení řidiče.
Úřední hodiny Czech POINT:
Pondělí a středa
7.30-17.00 hodin
Úterý a čtvrtek
7.30-8.30 hodin
Pátek
7.30-12.00 hodin
Správní poplatky:
Rejstřík trestů: 50 Kč
Obchodní a živnostenský
rejstřík, katastr nemovitostí
a bodové hodnocení řidiče:
za první stranu 100 Kč a za
každou další stranu 50 Kč

UŽITEČNÉ
INFORMACE
A TELEFONNÍ
ČÍSLA
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
Elektronická podatelna
podatelna@mu.ckrumlov.cz
Internet:
www.ckrumlov.cz/obcan

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

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
l
Neinvestiční

dotaci ve výši 350 tisíc Kč Centru
sociálních služeb v Českém Krumlově na provozování
služby osobní asistence

l
Program

podpory ekologické výchovy pro rok 2009

l
Podání

žádosti o příspěvek z programu Prevence
kriminality Jihočeského kraje na rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému

l
Revokaci

usnesení, jímž bylo schváleno pořízení změny
územního plánu pro lokalitu kolem Kvítkova Dvora
pro využití na golfové hřiště

Prezentace 3D
interaktivního modelu
města Český Krumlov
19. března 2009
od 13.00 hodin,
zasedací místnost
městského úřadu
(3.p., Kaplická ul.)
Veřejnost je srdečně
zvána!

Pokladna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

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

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
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