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SLOVO STAROSTY ČESKÉHO KRUMLOVA
DALIBORA CARDY
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám jménem svým a jménem
vedení města popřál klidný a šťastný
sváteční čas.
Jak se již stalo tradicí, město pro
Vás připravuje pestrý adventní program. Cílem setkávání v době adventní
vždy bylo a bude zastavení se s přáteli,
zamyšlení se nad uplynulým rokem a
zmírnění tempa po celoročním shonu.
Mnozí namítnete, že jsou to i předvánoční přípravy plné spěchu. Nejdůležitější je nezapomenout na své blízké.
Najít kousíček místa ve svém srdci pro
všechny dobré lidi ve svém okolí a obdarovat je třeba jen drobnou maličkostí, dobrým slovem, přáním pohody a
klidu nebo milým a přátelským setkáním.
Milí Krumlováci, přeji Vám krásné
svátky vánoční, hodně štěstí a pohody.
Hodně úspěchů Vám přeji i do nového roku 2011.
To Vám všem přeje Váš starosta,
Dalibor Carda
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OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ – ROŽMBERSKÝ ROK 2011
V roce 2011 uplyne
400 let od úmrtí
posledního mužského
potomka
nejvýznamnějšího
šlechtického rodu
Rožmberků Petra Voka.
Po celý rok budou odkaz tohoto rodu připomínat dvě velké
výstavy v Praze, rožmberské
expozice muzeí zřizovaných
Jihočeským krajem, slavnosti
jihočeských měst a obcí či divadelní představení ze života
Rožmberků.
Projekt Rožmberský rok 2011
byl iniciován Národním památkovým ústavem jako správcem
někdejších rožmberských rezidencí - hradu Rožmberk a zámků v Českém Krumlově, v Třeboni a na Kratochvíli za účelem
připomenutí tohoto významného
rodu. Partnerem a spoluorganizátorem projektu je Jihočeský
kraj, dále se podílejí významné
instituce, jako je Správa Pražského hradu, obce, církve a řada privátních subjektů.
„Cílem projektu je představit
veřejnosti v širokých souvislostech historickou úlohu i kulturní dílo rodu Rožmberků a
ozřejmit hlavní rysy tohoto dědictví až do současné doby.

Věříme, že projekt podpoří
cestovní ruch v Jihočeském kraji
a zájem návštěvníků o památky,“ říká hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola.
Harmonický akord Rožmberského roku 2011 se skládá ze
tří tónů. První tón akordu rozezní výstava nazvaná Rok
růže, která bude v prosinci tohoto roku zahájená v Rožmberském paláci na Pražském hradu
a potrvá do konce roku 2011.
„Její hlavní část bude tvořit
historie rodu Rožmberků, zachycená v dobových dokumentech,
literárních textech a velkoformátových fotografiích představujících hlavní místa a sídla spjatá
s tímto rodem. Genealogii rodu
představí obrazy a dobové portréty v improvizované obrazárně,“ upřesnil hejtman Zimola.
Výstavu doplní v přilehlém
kinosále projekce reportážních
snímků a filmů s historickou
tématikou spjatou s rodem
Rožmberků. Návštěvníky, které

uvítá sám Petr Vok, vrátí do
rožmberských časů jak replika
dobových šatů, které si budou
moci na vlastním těle vyzkoušet, tak pohled do rožmberské
jídelny či poslech dobové hudby.
Druhým tónem velkého formátu Rožmberského roku 2011
je výstava, kterou ve Valdštejnské jízdárně v Praze otevře
v květnu příštího roku Národní
památkový ústav ve spolupráci
s dalšími kulturními institucemi. Výstava nazvaná „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“ je srovnatelná s již uskutečněnými výstavami Rudolf II. a Praha, Karel IV.
– Císař z boží milosti nebo
Albrecht z Valdštejna a jeho
doba.
Jejím cílem je shromáždit reprezentativní a ilustrativní soubor artefaktů, spjatých s rožmberským kulturním dědictvím.
„Jedná se o vůbec první příležitost, kdy budou významné
artefakty spjaté s historií rodu
Rožmberků shromážděny na jediném místě,“ vyzdvihl význam
výstavy ředitel Národního památkového ústavu Petr Pavelec
s tím, že se jedná o zapůjčení
tak vzácných artefaktů, jako
jsou díla Mistra Třeboňského
oltáře nebo Kříž Záviše z Falkenštejna, který se nedávno stal
národní kulturní památkou.

Záštitu nad výstavou přislíbil
převzít předseda Senátu ČR. Jak
výstava na Pražském hradě, tak
výstava ve Valdštejnské jízdárně
budou během roku obměňovány.
Poslední tón rožmberské harmonie stvrdí aktivity Jihočeským
krajem zřizovaných organizací
v oblasti kultury, především pak
muzeí a 50 dalších slavností,
kulturních a vzdělávacích projektů, které Jihočeský kraj podpořil v rámci grantového programu třemi miliony korun.
Národní památkový ústav dále
připravuje modifikaci prohlídkových tras na někdejších rožmberských rezidencích – Rožmberk, Český Krumlov, Třeboň,
Kratochvíle a Nové Hrady.
V Českém Krumlově mohou
zájemci během Rožmberského
roku 2011 navštívit expozici
Příběh města Český Krumlov nebo výstavu rožmberských kostýmů v Regionálním muzeu,
poprvé vstoupit do Hradního
muzea na zámku, vrátit se
v čase zpátky během Slavností
pětilisté růže nebo Renesanční
noci na zámku. (kk)
Ucelený přehled kulturních
akcí spojených s Rožmberským
rokem 2011 zájemci naleznou
od ledna 2011 na webových
stránkách
www.rozmberskyrok.cz.

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ DO MĚSTSKÉHO DIVADLA
Městské divadlo
v Českém Krumlov
zahájilo prodej
předplatného
na jarní sezónu.
Pro zájemce jsou připraveny
2 formy předplatného – Předplatné A a Předplatné PLUS.
Proti základní ceně jsou vstupenky levnější o 20 %. Senioři a
držitelé průkazu ISIC získávají slevu 40 %. Členové Klubu
mladého diváka (KMD) mají
vyhrazená místa na balkoně
a možnost využít slevu 60 % ze
základní ceny vstupného.

Předplatné A
Cena 1 248 Kč / Senioři a ISIC
936 Kč / KMD 624 Kč
31. 1. 2011; 19:30 (st)
Joan Didionová – Rok magického myšlení; Divadlo Na Fidlovačce Praha (hraje Eliška Balzerová)
1. 2. 2011; 19:30 (út)
Anton Pavlovič Čechov – Racek;
Městské divadlo Kladno (hraje
Jan Potměšil)
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8. 3. 2011; 19:30 (út)
Jiří Stránský, Jakub Špalek –
Claudius a Gertruda; Divadelní
spolek Kašpar Praha (hrají František Kreuzmann, Jan Potměšil,
Milena Steinmasslová, Petr Lněnička)
duben 2011 (termín v jednání)
Miro Gavran – Vše o ženách;
Studio Dva Praha (hrají Jana
Krausová, Anna Šišková, Jitka
Schneiderová, Milan Slabý)
7. 6. 2011; 19:30 (út)
Edmond Rostand – Cyrano; Divadlo Petra Bezruče Ostrava
(hraje Norbert Lichý)
červen 2011
(termín v jednání)
prémie pro předplatitele – Tanec
Praha

Předplatné PLUS
Cena 1 152 Kč / Senioři a ISIC
864 Kč / KMD 576 Kč
19. 1. 2011; 19:30 (st)
Miro Gavran – Vše o mužích;
Studio Dva Praha (hrají Filip
Blažek, Maroš Kramár a Michal
Slaný)

16. 2. 2011; 19:30 (st)
Eve Ensler – Monology vagíny;
Intimní divadlo Dáši Bláhové
Praha (hrají Dáša Bláhová, Míša
Sajlerová, Anna Polívková nebo
Jitka Asterová)
9. 3. 2011; 19.30 (st)
Eugene Ionesco – Plešatá zpěvačka; Divadelní spolek Kašpar
Praha (hrají Petr Lněnička, Monika Zoubková, Pavel Lagner)

duben 2011 (termín v jednání)
Nebe; Divadlo Malé(h)ry Brno
termín v jednání – prémie pro
předplatitele
Bengt Ahlfors – Popel a pálenka; Divadelní klub Českokrumlovská scéna
květen/červen 2011
(termín v jednání)
Mam´zelle Nitouche; Divadlo Semafor Praha (hrají: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Václav Kopta,
Jiří Štědroň)

Městské divadlo
Český Krumlov, o.p.s.
Horní Brána 2
381 01 Český Krumlov
telefon a fax: 380 711 775
e-mail: vstupenky.divadlo@
ckrumlov.cz
Pokladna divadla
telefon: 380 727 370
úterý a čtvrtek 13–17 hodin
a hodinu před každým představením
www.ckrumlov.cz/tickets

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

PRVNÍ MĚSÍC RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Během prvního měsíce
od zvolení stihli radní
Českého Krumlova
přijmout stanovisko
k několika důležitým
projektům ve městě
a připravit návrh
rozpočtu na rok 2011.
Do rukou radních se dostaly
mimo jiné projekty Revitalizace
areálu klášterů, problematika
zimního stadionu a jeho zázemí, projekt revitalizace autobusového nádraží, otázka zateplení základních škol nebo přehled
projektů vhodných pro zařazení do dotačních titulů a žádosti
o dotace. Rada města rovněž
začala zveřejňovat program svého jednání. „Usilujeme o maximální informovanost a otevřenost vůči veřejnosti, proto rada
města publikuje program jednání na webových stránkách
města www.ckrumlov.cz/obcan.
Každý se tak může nejen podívat, čím se zrovna zabýváme,
ale zpětně může konfrontovat,
jak vedení města a úřad úkoly
plní,“ vyjádřil se radní Martin
Lobík.

Revitalizace areálu klášterů
Na jednání zastupitelstva
předložila rada města podrobný
rozbor projektu Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově. Koordinátor projektu Jan
Vondrouš a metodik projektu
Ondřej Hubáček odprezentovali
projekt a seznámili veřejnost
i zastupitele s jeho cíli, partnery
a jejich záměry, přínosy pro
město i riziky projektu. Zastupitelé vzali na vědomí informaci
o dosavadním stavu projektu,
zřídili sedmičlenný řídící výbor
projektu a schválili jeho jednací
řád. Rovněž byl odsouhlasen
převod nemovitostí v areálu
klášterů, které byly dosud
v majetku Českokrumlovského
rozvojového fondu, zpět na město, což je jednou z podmínek
čerpání dotace.
„Jsem rád, že nové zastupitelstvo dalo zelenou projektu revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově. Byla by škoda,
kdyby tato památka přímo

uprostřed města dál chátrala,“
vyjádřil se starosta Českého
Krumlova Dalibor Carda a dodal, „rovněž bych považoval za
nerozumné, kdyby město odmítlo dotaci ve výši 300 milionů, kterou by jinde nemohlo
získat. Veřejnost se mylně domnívala, že se opraví starý
klášter na úkor komunikací,
škol nebo jiných důležitých
investicí. Tyto peníze opravdu
není možné použít jinak, buď je
získáme pro kláštery, nebo je
nezískáme vůbec.“
V současné době probíhají
podpůrné činnosti v rámci přípravy projektu a dosažení podmínky pro získání stavebního
povolení do 31. května 2011.
Rada města Český Krumlov
schválila 22. listopadu 2010 výběr nejvhodnějších nabídek na
stavebně historické průzkumy a
uveřejnila také veřejnou zakázku na zpracování projektové
dokumentace. Projektový tým
zahájil přípravu programových
činností s partnery projektu.
Primárním cílem projektu je
revitalizace areálu pro poskytování moderních kulturních a
vzdělávacích služeb různým
skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu
obnovy a využití významných
památek obdobného typu. Sekundárním cílem je zatraktivnit
historické jádro pro obyvatele a
celé město pro návštěvníky a
investory. Partnery projektu jsou
Městské divadlo Český Krumlov,
o.p.s., Střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky
České, Sdružení barokního souboru Hofmusici a Umělecká beseda Český Krumlov.

KLÁŠTERY
Celkové výdaje: 325 314 692 Kč
Výše dotace: 323 249 692 Kč
Realizace: 2010-2014
www.ckrumlov.cz/klastery

Autobusové nádraží
Radní se seznámili se stavem
projektu revitalizace autobusového nádraží. Podle dosud přijatých usnesení město postupovalo ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem na
naplnění schválené tříetapové
studie postupné revitalizace

Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj.
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území autobusového nádraží.
Aktuálně má město platné
územní rozhodnutí pro řešení
první etapy, která počítá s finálním řešením plochy autobusového nádraží, provizorně
vytváří parkovací místa na stávajících zpevněných plochách a
upravuje nástupní a výstupní
místa. Práce na přípravě projektové dokumentace pro stavební
povolení byly prozatím zastaveny.
Město Český Krumlov oslovili
také dva investoři, kteří mají
zájem o odkoupení tohoto území. Funkce autobusového nádraží by byla investorem zachována. Představitelé budou jednat s potenciálními investory a
seznámí se s jejich podnikatelskými záměry. K otázce dalšího
osudu autobusového nádraží se
radní vrátí v dalších měsících.

Zimní stadion
Podobně se radní seznámili i
s vývojem řešení špatného stavu
zimního stadionu a jeho zázemí. Rada města se shodla na
potřebě najít finanční prostředky
na vytvoření šatnového zázemí
zimního stadionu formou kontejnerového systému. Optimální
umístění tohoto zázemí by
podle starosty Dalibora Cardy
mohlo být na severní straně
areálu na vlastních pozemcích
města. Radní se seznámili také
s potřebou řešit havarijní stav
rolbárny zimního stadionu.

Kč. V roce 2010 jsou v plánu
zejména investice do obnovy
vodohospodářského majetku –
rekonstrukcí vodovodů a kanalizací (12,7 milionů Kč), rekonstrukci parkoviště P3 u městského parku (8,4 milionů Kč),
stavební úpravy městského parku a jižních teras (3,5 milionů
+ dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad). Při sestavování návrhu
rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na
tento rok a byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje
města a jeho organizací. Jednou
z prioritních akcí v roce 2011
bude vypsání výběrového řízení
na dodavatele elektrické energie
s cílem dále snížit provozní
výdaje města a jeho organizací.
V kapitálovém rozpočtu jsou
především zahrnuté výdaje na
podíly města na dotovaných akcích, u nichž má město přislíbené dotace, a na všechny projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí podle uzavřené
smlouvy. Ostatní akce byly prozatím přeřazené do zásobníku
nekrytých akcí.
Rozpočet města bude projednávat na prosincovém jednání Zastupitelstvo města Český
Krumlov, a to ve středu 15. 12.
od 16 hodin. Návrh rozpočtu na
rok 2011 včetně komentářů je
zveřejněn na
www.ckrumlov.cz/rozpocet.

Rozpočet na rok 2011
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit vyrovnaný
rozpočet města Český Krumlov
pro rok 2011. Celkové příjmy
rozpočtu jsou plánovány ve výši
386,8 milionů Kč, financování
(splátky jistin úvěrů) dosahují
výše 7,2 milionů Kč. Běžné výdaje činí 337,3 milionů Kč a
kapitálové výdaje předpokládají
investice ve výši 42,2 milionů

Návrh výdajů na rok 2011
l
sociální

oblast 109 milionů Kč
správa
91,7 milionů Kč
l
městský úřad 71,1 milionů Kč
l
školství 30,8 milionů Kč
l
kultura 23,1 milionů Kč
l
sport 19,9 milionů Kč
l
městská policie
11,2 milionů Kč
l
veřejná

VÝBORY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Na listopadovém jednání
Zastupitelstva města Český
Krumlov ustavili zastupitelé dva
výbory zastupitelstva – finanční
a kontrolní.

Členové kontrolního výboru ZM
Stanislav Trnka (předseda)
Jaroslav Vlasatý
Aleš Mik
Radek Procházka
Lukáš Franta

Jana Beerová
Jan Vozábal

Členové finančního výboru ZM
Josef Hermann (předseda)
Jaromír Nekovařík
David Šindelář
Miroslav Máče
Jiří Neumann
Jan Ungermann
Marie Bednářová

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz rada

PŘEDSTAVENÍ STAROSTY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
Mgr. Dalibor Carda
radní za ČSSD (nestraník), 54 let, 1 729 hlasů
Narodil jsem se v roce 1956 v Šumperku
na severní Moravě. Do svých 25 let jsem
bydlel v Rapotíně. V roce 1980 jsem se přestěhoval, respektive přiženil do Českého
Krumlova, kde jsem zůstal dosud. Učil jsem
na Středním odborném učilišti ve Větřní, pak
jsem přešel kvůli volejbalovým sportovním
třídám na Základní školu Za Nádražím
v Českém Krumlově a v roce 1989 jsem zde
začal dělat zástupce ředitele. Od roku 1992
až do letošního roku jsem zastával post
ředitele školy. Má manželka Hana učí matematiku a deskriptivní
geometrii na Střední umělecko-průmyslové škole svaté Anežky
české. Máme dva syny (18 a 20 let), oba zatím studují. Mezi mé
záliby patří sport, zejména volejbal. Již třicet let jsem trenérem
mládeže a podílím se i na vedení volejbalového klubu. Mojí srdeční záležitostí je také horská služba, které se věnuji již 28. rokem. Je to náročná práce, na Kramolíně ročně ošetřujeme přes 300
úrazů. Mám rád aktivní životní styl s možností společenského
vyžití, rád se věnuji dobrovolné práci pro lidi na horách v horské
službě, ale těším se i na klidné chvíle odpočinku.
Prioritou pro mne jako starostu v následujících čtyřech letech
bude péče o městský majetek, který je v mnoha případech zanedbaný nebo není v dobrém stavu. Město vlastní řadu nemovitostí,
na jejichž opravy nebyl dostatek finančních prostředků. Jmenujme
například autobusové nádraží, zimní stadion, komplex klášterů,
Špičák 114, budovy základních i mateřských škol. Domnívám se,
že na prvním místě je nutné zabezpečit právě městský majetek,

v němž budou občané mít dostatečné zázemí. S touto prioritou
souvisí i potřeba získat velké množství peněz. Úsilí vedení města
i úřadu v následujících letech bude směřovat v maximální možné
míře k získání a efektivnímu využití financí z grantových schémat,
ze státních, evropských i jiných fondů, které pomohou rozmnožit
peníze v městském rozpočtu.
Věřím, že se mi podaří osobně přispět k rozvoji města svým
celkovým přístupem k plnění povinností tak, jak jsem je plnil
v průběhu celého života v Českém Krumlově, ať už se to týkalo
sportu, správy školy, mé účasti ve správní radě PRO-SPORTu nebo
Domů s pečovatelskou službou. Ve stejném gardu bych chtěl
pomáhat našemu městu i nadále. I z pozice starosty bych se chtěl
věnovat oblasti školství a sociálních věcí, nově k tomu přibude
oblast investic a financí.
Po nástupu do funkce jsem se několikrát setkal s nespokojeností podnikatelských subjektů v Českém Krumlově v oblasti spolupráce s městem. Domnívám se, že podnikatelé jsou jedním z klíčových
hráčů v otázce rozvoje města. Proto považuji jednání s podnikateli
za důležité a budu usilovat o nalezení cesty k vzájemné synergii
podnikatelů, města a občanů.
Pokud mě, vážení občané, budete chtít kontaktovat, můžete se
na mě obrátit například osobním dopisem adresovaným na radnici
(náměstí Svornosti 1, Český Krumlov), nebo e-mailem.
Na závěr svého představení velice děkuji za projevenou důvěru
v komunálních volbách. V následujících letech budu i nadále pracovat ve prospěch města a Vás občanů a budu se snažit být Vám
dobrým starostou.
Více informací o práci starosty najdete na
www.ckrumlov.cz/starosta.

PŘEDSTAVENÍ ČESKOKRUMLOVSKÝCH RADNÍCH
Redakce Zpravodaje položila několik otázek nově zvoleným
českokrumlovským radním. Každý měl napsat pár slov o sobě,
představit oblasti, jimž se jako radní bude věnovat, a sdělit, co je
pro něj prioritní, jak může přispět rozvoji města a jak ho mohou
občané kontaktovat.

Ing. Jitka Zikmundová, MBA
místostarostka města za Nezávislé kandidáty
- Město pro všechny (nestraník), 40 let, 770 hlasů
Do Českého Krumlova jsem za svým
manželem přišla z Havlíčkova Brodu v roce
1992. Vystudovala jsem cestovní ruch a
pracovala v oboru cestovního ruchu. Sázím
na pozitivní přístup k životu, světu a lidem
kolem sebe a mým životním krédem je PER
ASPERA AD ASTRA – „Přes překážky ke
hvězdám“.
Ve volném čase čtu historické romány, studuji cestovní ruch a jazyky, cestováním se
učím a poznávám jiné kraje a mravy a
relaxuji při pěších túrách v okolí Českého Krumlova a po jižních
Čechách. Trvalé bydliště mám v Novém Spolí.
Mým cílem je Český Krumlov čistý, zdravý, přívětivý a bezpečný,
proto se budu věnovat úklidu, čistotě a údržbě komunikací a
veřejných ploch a péči o zeleň města, dále odpadovému hospodářství a samozřejmě kultuře, cestovnímu ruchu a UNESCO.
Chci využít zkušenosti nabyté z předcházejícího volebního období, znalosti získané vzděláním na mezinárodní úrovni a tvrdě pracovat s optimismem sobě vlastním.
Prioritou z větších investičních projektů je autobusové nádraží a
letní plovárna a padnout musí rozhodnutí o budoucnosti bývalého
areálu kasáren ve Vyšném.
Děkuji předem za jakýkoli podnět, návrh i kritiku prostřednictvím e-mailu jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz nebo mobilního
telefonu 724 058 343 a samozřejmě osobně. Informace o své práci
a o práci mých kolegů ze Sdružení nezávislých – Město pro
všechny zveřejňuji také na webové stránce
www.ckrumlov.cz/nezavisli.
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Tomáš Zunt
radní za TOP 09 (nestraník), 36 let, 707 hlasů
V Krumlově žiji s drobnými přestávkami
od svých 15 let. Jsem šťastně ženatý, což by,
jak věřím, potvrdila i má žena. Profesně se
léta pohybuji v neziskovém sektoru, od roku
2006 jako předseda ICOS Český Krumlov.
Vedle mé práce patří mezi mé záliby četba,
dějiny 20. století či současné výtvarné umění. Žiji v okouzlujícím, ale bohužel poněkud
„skanzenuidním“ centru města, v Horní ulici.
Jako radní bych se chtěl soustředit zejména
na oblasti, kterým se dlouhodobě profesně věnuji. Systémový rozvoj sociálních služeb, strategické a komunitní plánování – zde
však nemám na mysli bezbřehé papírování, nýbrž efektivní procesy
se zapojováním všech dostupných odborníků, které vedou k šetření
prostředků a získávání peněz do města. Aktivně se chci také podílet na transparentním a otevřeném fungování radnice. S tím souvisí například zprůhlednění systému zakázek, zkvalitnění grantových
systémů města, zveřejňování všech zásadních materiálů či otevřená a aktivní komunikace s občany. Ačkoliv jsem „zapřísáhlý“ nestraník, zvolen jsem byl za TOP 09, na jejímž programu jsem se
podílel. Byl bych rád, aby nejen v Krumlově zakořenila praxe, že
volební programy nejsou pouze předvolebním lákadlem. Prioritou
je tedy nastavit otevřenost vedení města a úřadu vůči občanům,
aktivně zapojovat odborníky a občany do řešení konkrétních problémů či prověření výdajů města. Mezi konkrétní prioritní akce řadím vyřešení ostudného autobusového nádraží a úspěšné ukočírování více než 300 milionové dotace na areál klášterů. Ale mohl
bych jmenovat řadu dalších projektů.
Můžete mě kontaktovat e-mailem na adrese zunt@latran.cz
nebo na telefonním čísle 728 151 008. V blízké budoucnosti také
na setkáních s občany, které jako radní a zastupitelé za topku
plánujeme pravidelně pořádat.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz rada

Ing. Josef Hermann

Rudolf Vejskrab

radní za KDU-ČSL, 52 let, 783 hlasů
V Českém Krumlově žiji od svého narození.
Po studiu na místním gymnáziu jsem vystudoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké
školy zemědělské v Českých Budějovicích.
Sedmnáct let jsem pracoval v Komerční
bance, od roku 2000 pracuji jako ekonom
Českokrumlovského rozvojového fondu. V komunální politice působím jako zastupitel, až
na jednu čtyřletou přestávku, od roku 1990
dodnes. V prvém volebním období po „sametové revoluci“ a v letech 2007-9 jsem byl
členem rady města. Jsem ženatý, s manželkou Ivou máme tři děti
ve věku 21, 18 a 13 let, od roku 1993 bydlíme na Horní Bráně
v lokalitě Na Skalce. Mezi mé koníčky patří sport a knihy.
V následujících čtyřech letech se s ohledem na mou profesi
budu věnovat zejména problematice hospodaření města a městských organizací s cílem dalšího zlepšování jeho efektivnosti a dále co nejúčinnějšího využití národních a evropských dotačních programů. A aby nezůstalo jen u nezáživných čísel, velmi rád bych
přispěl k realizaci záměru rozšíření městské zeleně ve městě, od
výsadby nových stromů po kultivaci stávajících zelených ploch
vhodných pro odpočinek a trávení volného času a rovněž k „vybudování“ tzv. městského vycházkového okruhu. Na otázku, jaké
jsou dle mého soudu hlavní priority města, mohu jednoduše odpovědět jen velmi těžko. Pokusím se aspoň telegraficky: úspěšně
realizovat velké dotační akce, především třistamilionovou revitalizaci klášterů, dořešit rekonstrukci autobusového nádraží a zimního stadionu, zaměřit investiční politiku na zkvalitnění městské
infrastruktury (vodovody, kanalizace, komunikace), mateřských a
základních škol a objektů sociální péče a v neposlední řadě zlepšit
kvalitu služeb městského úřadu a komunikace radnice s občany a
podnikateli.
Občané mě mohou kontaktovat e-mailem na adrese
johe123@gmail.com nebo telefonicky na čísle 380 711 429.

radní za ČSSD, 58 let, 1 104 hlasů
Narodil jsem se v Českém Krumlově, jsem
ženatý a mám 2 děti. V roce 1991 jsem si
založil vlastní firmu zabývající se autobusovou dopravou RAMVEJ BUS s.r.o. Mezi mé
záliby patří doprava, hudba a sport. Jako
aktivní hráč fotbalového klubu Slavoj Český
Krumlov jsem prožil největší slávu krumlovské kopané, jíž byl postup z A třídy do II.
národní ligy. Žiji v Českém Krumlově na
Latráni ve Chvalšinské ulici.
Ve funkci radního se budu věnovat zejména oblastem dopravy a sportu. V těchto dvou oblastech mohu
městu pomoci i z pozice zastupitele Jihočeského kraje.
Prioritně je podle mě třeba co nejdříve vyřešit autobusové nádraží jako celek, zimní stadion, parkování na sídlištích a území bývalých kasáren ve Vyšném.
Českokrumlovští občané se na mě mohou obrátit nejlépe telefonicky, číslo mého mobilního telefonu je 602 347 530.

Bc. Martin Lobík
Radní za TOP 09, 37 let, 652 hlasů
V Českém Krumlově žiji od narození. Po
studentských létech a moderování v Rádiu
Krumlov jsem zakotvil v podnikatelském
sektoru. Jsem otcem 11měsíční dcery Emy.
Mým hlavním koníčkem je záchranářská
kynologie. Se svou fenou boxera jsem se
zúčastnil záchranných misí v Alžírsku a
Iránu. Již dlouhá léta žiji v centru města na
Latráni.
TOP 09, kterou v radě města zastupuji,
přináší do Krumlova maximální důraz na
změnu fungování radnice a městského úřadu. Rozhodování radnice
musí být zcela transparentní a úřad musí být naprosto otevřený
svým občanům. Tato změna je pro mě prioritní a musí proběhnout
v řádu měsíců. Z pohledu mé profese bych se chtěl podílet na
změnách v oblastech dopravy a cestovního ruchu.
Mé první kroky v radě města vedly k revizím smluv v oblastech, kde město vydává nemalé peníze ze svého rozpočtu. Určitě je
zde prostor ušetřit finanční prostředky, které pak budeme moci
efektivně využít na potřebných místech.
Pro mnoho politických uskupení končí komunikace s voličem
dnem voleb a počíná až těsně před následujícími volbami. TOP 09
ale přichází s řadou nových způsobů komunikace s občany.
Aktuality, tematické ankety o problémech Krumlova, prostor pro
dotazy a upozornění na problémy v našem městě či kontakty na
představitele TOP 09 najde každý na webových stránkách
www.top09ck.cz. V brzké době zahájíme pravidelná setkávání se
zástupci TOP 09. Naším cílem je získávat od občanů průběžně informace o problémech, které je trápí, a co by se mělo zlepšit. Tento
způsob práce je v komunální politice nezbytný, tím spíše, že takovouto komunikaci s občanem zatím mnoho politických uskupení
v Krumlově nenabízelo. Termíny setkávání s občany budeme zveřejňovat na webu krumlovské topky. Mě osobně můžete kontaktovat na e-mailu malobo@seznam.cz či telefonicky na 777 637 374.

5

MUDr. Jindřich Florián
radní za ČSSD, 54 let, 1 414 hlasů
Od roku 1981 jsem pracoval jako lékař
interního oddělení Nemocnice v Českém
Krumlově, od roku 2002 zastávám funkci
primáře. Od roku 2010 jsem současně také
místopředsedou představenstva Nemocnice
Český Krumlov a.s. Jsem ženatý a mám dvě
dospělé děti. Mezi mé záliby patří historie –
především starověk, studium moravských a
českých vín, dva psi, trochu kolo a trochu
lyže. Žiji na Horní Bráně.
I s ohledem na své povolání a profesní
zkušenosti bych se jako radní chtěl věnovat zejména sociální a
zdravotnické problematice a životnímu prostředí. Jako nováček
v komunální politice se budu řídit především lékařským heslem:
"Primum non nocere", což znamená: "Především neublížit". Rád
bych našel a podpořil projekt, který by vrátil centrum města
alespoň částečně občanům Českého Krumlova. Prioritně je třeba
vyřešit zázemí autobusového nádraží, letní plovárna, lokality pro
výstavbu rodinných domů a bytů například v lokalitě bývalých
kasáren ve Vyšném. Občané se na mě mohou obrátit prostřednictvím e-mailu jindrich.florian@mu.ckrumlov.cz.

NAVRHNĚTE ČLENY KOMISÍ RADY MĚSTA
Radní města
Český Krumlov se chystají
v průběhu ledna zřídit
komise rady jako své
poradní a iniciativní
orgány.
Přestože je v plné kompetenci
rady zvolit si členy a předsedy
svých komisí, rozhodli se radní
dát možnost navrhnout na členy
komisí i odborníky mimo stranické struktury koaličních partnerů. Rada nechce být uzavřena
žádným názorům. Chce, aby komise byly co nejfunkčnějším a
co nejodbornějším poradním a
iniciativním orgánem rady. Věříme, že možnost výběru osobností na základě otevřených
nominací umožní radním zvolit

co nejkvalitnější složení svých
poradních orgánů.
Nominační listy je potřeba
doručit do 7. 1. 2011.
Dne 15. prosince budou zveřejněny nominační listy do komisí rady na webových stránkách města, kde získáte také
podrobné informace o možnosti
navrhnout členy komisí. Vyplněný nominační list může na
podatelnu městského úřadu
do 7. 1. 2011 podat politická
strana či uskupení zastoupené
v zastupitelstvu města, právnická osoba se sídlem ve městě
Český Krumlov i občané, mající
trvalý pobyt ve městě nebo radní města. S výjimkou člena rady
může každý navrhovatel nominovat maximálně 1 člena do
jedné komise. Pokud je konkrétní osoba navržena do více (...)

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz rada
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(...) komisí, musí být vyplněn
pro každou komisi samostatný
nominační list. Ačkoli návrh na
nominace do komise rady nezakládá právo být za člena komise
zvolen, vítá rada města každý
návrh.
Podrobnější informace najdete
na www.ckrumlov.cz/rada.

Plánované komise
n
komise

pro cestovní ruch
n
komise dopravní n
komise
kulturní n
komise pro památkovou péči n
komise pro
územní plán, investice, majetek n
komise pro sport,
školství, volný čas n
komise
sociální n
komise pro životní prostředí

Náplň činnosti komise stanoví rada, která také komisi
ukládá úkoly a projednává její
stanoviska a náměty. Komise
dávají doporučující stanoviska
radě k vybraným projednávaným materiálům, projednávají
koncepční materiály v dané
vymezené oblasti, podílejí se na
hodnotících procesech v grantových řízeních města.
Jednotlivé komise mohou
projednávat i jiné otázky, než
které jim uloží rada, mohou
předkládat či iniciovat návrhy
na změny v dané vymezené
oblasti působnosti komise.
Upozorňujeme, že uvedený
výčet komisí nemusí být finální
a že počet členů komisí bude
omezen. Za všechny návrhy předem děkujeme. Tomáš Zunt

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
V areálu Služeb města Český Krumlov s.r.o. (Domoradice)

od čtvrtka 16. prosince
do středy 22. prosince
ve všedních dnech od 13 do 16:30 hodin
v sobotu a neděli od 10 do 16:30 hodin
V prodeji budou smrky, borovice a několik druhů jedlí.

ÚSPĚŠNĚ PŘEHODNOCENÉ ŽÁDOSTI
Město Český Krumlov
získalo v listopadu
informace o přehodnocení
žádostí o dotace z páté
výzvy Regionálního
operačního programu
NUTS II Jihozápad.
Oběma projektům, které uspěly již v roce 2009, byla opětovně přiznána dotace. „Město
obdrželo Oznámení o schválení
projektů Rekonstrukce mostu u
kina a Autobusových zastávek
ve městě k financování. Ještě
letos podepíše město smlouvu
o poskytnutí dotace na projekt
autobusových zastávek. Před
podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace na rekonstrukci mostu u
kina předložíme požadované přílohy o projektu, v únoru 2011
by pak měla být podepsána
smlouva a následně předložíme
závěrečnou monitorovací zprávu
a žádost o vyplacení dotace.
Finanční prostředky by měly být
na účet města připsány v prvním čtvrtletí roku 2011. Tím by
měla být úspěšně zakončena té-
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měř roční anabáze s už jednou
přiznanou dotací,“ vysvětlila vedoucí oddělení strategického
rozvoje Monika Petrů.
Komplexní rekonstrukce havarijního stavu mostu u kina
byla zahájena v březnu a ukončena v červnu letošního roku.
Celkové náklady projektu přesáhly částku 15 milionů Kč,
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
činí 13 207 500 Kč.
Projekt autobusových zastávek ve městě přinesl během
června a července rekonstrukci
11 autobusových zastávek ve
městě, a to Plešivec u Skleníku,
Plešivec sídliště, Rechle, Růžek,
Svatý Duch, Spolí, Tavírna, Vyšný sídliště, Vyšný rozcestí,
Vyšný osada a Železniční stanice. Po přehodnocení dotační
výzvy získalo město dotaci
2 678 164 Kč. Celkové náklady
činily 2 880 075 Kč.
Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

POZOR NA NEPLATNÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Řidiči, kteří vlastní
řidičský průkaz vydaný
od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000,
mají povinnost vyměnit
tento doklad
do konce roku 2010.
Žádosti podané do konce roku nebudou zpoplatněny. V případě řízení s neplatným řidičským průkazem riskuje řidič
pokutu až 2 500 Kč. Chcete-li
se vyhnout čekání na úřadě, využijte objednání termínu schůzky na registru řidičů přes internet na adrese
www.ckrumlov.cz/mojeschuzka.
Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu
je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě),
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a stávající řidičský prů-

kaz. Nový řidičský průkaz bude
zdarma vydán do dvaceti dnů
od podání žádosti. V případě
zrychleného řízení může být
průkaz vydán za úplatu 500 Kč,
a to ve lhůtě pěti pracovních
dnů.
Výměnu řidičských průkazů
provádí městské úřady nebo
magistráty, příslušné podle
místa trvalého pobytu na území
České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí
Městský úřad Český Krumlov
sídlící v Kaplické ulici 439,
konkrétně pracoviště Odboru
dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy.
Podrobné informace k povinné výměně řidičských průkazů
jsou k dispozici také na
www.vymentesiridicak.cz.
Podle Ministerstva dopravy
zbývalo v 47. týdnu v Českém
Krumlově a jeho spádovém okolí vyměnit celkem 1 677 řidičských průkazů.

POPLATKY SE V ROCE 2011 NEZMĚNÍ
Rada města Český Krumlov
doporučila zastupitelstvu schválit novelu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
V roce 2011 podle návrhu radních zůstanou zachovány ve
stejné výši poplatky za odpad a
ze psů. Místní poplatek za odpad bude již čtvrtým rokem ve
výši 492 Kč za osobu a rok.
Splatnost poplatku z odpadu je
31. května 2011.
Místní poplatek ze psů je
vyměřován podle místa bydliště.
Držitelé psa v rodinném domě
zaplatí ročně za jednoho psa

1 000 Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech
zaplatí ročně 1 500 Kč. Důchodci platí ročně pouze 200 Kč. Poplatek za každého dalšího psa
činí 150 % sazby za prvního
psa. Místní poplatek ze psů je
splatný do 31. března 2011.
Také ostatní poplatky vyplývající z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích by
měly zůstat pro rok 2011 beze
změn. Stejně tak se nemění
sazby, ani koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti.

OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Město Český Krumlov bylo
oceněno v krajské soutěži obcí
v třídění odpadů s titulem My
třídit umíme 2010. V kategorii
měst nad 7 tisíc obyvatel obsadilo druhou pozici. V soutěži
bylo za poslední rok hodnoceno
nejen množství vytříděných
kilogramů plastů, skla a papíru
v jednotlivých obcích, ale i to,
jak efektivně je tříděný sběr dělán a jak provádí město osvětu
v této oblasti. Hodnoceno bylo
období od 4. čtvrtletí 2009 do
3. čtvrtletí 2010. „Vážíme si tohoto ocenění. Jsme hrdí na
českokrumlovské obyvatele, že
jim není lhostejné životní
prostředí a snaží se separovat
odpad. Nejen výsledky soutěže,

ale i naše statistiky dokazují, že
se povědomí o správném nakládání s odpady v Českém Krumlově rok od roku zlepšuje,“ dodala Renata Pyšíková, která je
pověřená vedením Odboru životního prostředí a zemědělství.
Město Český Krumlov získá
za druhé místo poukaz na výrobky z recyklovaných plastů
v hodnotě 15 tisíc Kč. První
místo obsadilo v kategorii měst
nad 7 tisíc obyvatel město Písek, druhý byl Český Krumlov a
třetí Strakonice.
Informace o správném třídění
a o systému odpadového hospodářství v Českém Krumlově
najdete na
www.ckrumlov.cz/odpady.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

PROJEKTY PRO MLÁDEŽ V ROCE 2011 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MÁ NOVÉ ZÁZEMÍ
V Centru pro pomoc
dětem a mládeži (CPDM)
začaly již v září tohoto
roku práce na
přípravách aktivit
pro rok 2011.
Ruku v ruce s obsahovým
plánováním jdou také přípravy
projektů, které by zajistily
potřebné finanční prostředky pro
uvažované aktivity.
Říjen byl ve znamení příprav
žádostí o dotaci, které CPDM
podávalo do Programů státní
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové
organizace na rok 2011 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Součástí projektu
předkládaného do tohoto dotačního programu je dvanáct dílčích projektů z okruhu působnosti jednotlivých projektových
pracovišť CPDM, kterými jsou
Informační centrum pro mládež,
Bouda, Rádio ICM a Hudební
studio mladých. Celkové náklady na zajištění činností podle
této žádosti o dotaci přesahují
1,5 milionu Kč, z toho žádaná
částka činí téměř 600 tisíc Kč.
První grantové projekty byly
v CPDM připravovány již v září.
Mezi ně patřily dva projekty
pracoviště Streetwork. První byl
směrován na Radu vlády pro
koordinaci protidrogové politiky
a druhý pak na Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Projekt na
podporu nízkoprahových služeb
pro děti do 15 let pak připravovalo pracoviště klubu Bouda do
dotačního titulu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.
„Zatím máme přislíbenou
jedinou dotaci, a to z grantového programu Rožmberský rok
2011 Jihočeského kraje na projekt Rožmberské reminiscence,“
sdělil ředitel Centra pro pomoc
dětem a mládeži Vlastimil Kopeček a dodal: „chystáme natočení a vydání dvou hudebních CD.
Prvním z nich bude CD duchovních a lidových skladeb v podání studentského pěveckého
sboru Vaganti z českokrumlovského gymnázia. Druhým pak
bude CD Lidových písní z Českokrumlovska.“ Na tento projekt
získalo CPDM, o.p.s., Český
Krumlov 50 tisíc Kč.
V období konce listopadu a
první části prosince 2010 stojí
před CPDM další projektové
úkoly. Připravovány jsou projekty do Jihočeských krajských
programů podpory práce s dětmi
a mládeží na rok 2011. „Do
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těchto programů budeme připravovat pět projektů. V přípravách
jsou zároveň projekty do programu Jihočeského kraje v oblasti podpory kulturních aktivit.
Předpokládáme, že do tohoto
programu předložíme zhruba
šest projektů,“ dodal Kopeček.
V současném období se
v CPDM rozbíhají také práce na
projektech mezinárodní spolupráce mládeže. V letních měsících roku 2011 plánuje Centrum
uskutečnit dvě evropské výměny. První z výměn bude zaměřena historicky a pro základní
motivaci využije rožmberského
výročí. Druhá pak bude zaměřena na oblast mediální tvorby
mládeže. Obě plánované výměny
by se měly uskutečnit na Českokrumlovsku v období letních
prázdnin. O podporu těchto projektů se Centrum bude ucházet
v programu Evropské unie
Mládež v akci.
„Zároveň pracujeme na tom,
aby se co nejvíce skupin českokrumlovských mladých lidí
mohlo zúčastnit mezinárodních
výměn a obdobných akcí v zahraničí. A tak hledáme možnosti pro vyslání českých skupin mládeže na výměny do
evropských zemí,“ řekl Vlastimil
Kopeček. Již nyní je CPDM partnerem v evropském filmovém
projektu Srdce Budapešti, který
se uskuteční v hlavním městě
Maďarska v březnu 2011 v rámci 3. ročníku mezinárodního
filmového festivalu Dětské oči.
O úspěšnosti jednotlivých
žádostí o dotace se Centrum pro
pomoc dětem a mládeži dozví
většinou na konci prvního čtvrtletí roku 2011. Vlastimil Kopeček

Město Český Krumlov
získalo dotaci
200 tisíc Kč z grantového
programu Jihočeského
kraje na projekt
modernizace a přístavby
sociálního zázemí
dětského dopravního
hřiště.
Celkové náklady na modernizaci činily 430 tisíc Kč.
„Zázemí dětského dopravního
hřiště bylo v naprosto nevyhovujícím a nefunkčním stavu.
Díky získanému grantu byl celý
objekt stavebně upraven. Jednak
byly provedeny vnitřní stavební
úpravy, opraveny vnitřní omítky,
stěny dostaly nový keramický
obklad, byly položeny nové podlahy, nainstalovány nové toalety a umyvadla. Dále byla vyměněna okna a opravena konstrukce krovu. K boční straně
stávajícího objektu byl přistavěn
skladový prostor pro ukládání
kol, koloběžek, tříkolek a dalšího vybavení dětského dopravního hřiště. Opravou prošla i elektroinstalace. Celý objekt dostal
novou střechu a dřevěný fasád-

ní obklad. Okolní plochy objektu
byly zpevněny zámkovou dlažbou,“ uvedla referentka oddělení
strategického rozvoje Vladimíra
Hovádová.
Modernizací zázemí dětského
dopravního hřiště bude zkvalitněn provoz a výuka na dětském
dopravním hřišti, mladí návštěvníci hřiště mohou využívat
hygienické zázemí, které doposud chybělo. Vybudování skladového prostoru umožní Domu
dětí a mládeže, který je nájemcem a provozovatelem dětského
dopravního hřiště, postupné
vylepšování vybavení dopravního hřiště a rozšiřování aktivit
spojených s výukou na hřišti.
V roce 2009 byla z finančních prostředků ze stejného
grantového programu opravena
nefunkční světelná signalizace
na dopravním hřišti. (vh)

ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM VÁNOC
Úřední hodiny na Městském úřadě Český Krumlov
budou během svátků nezměněné. Zkrácená pracovní doba
bude pouze v pátek 31. prosince 2010, kdy budou úřední

hodiny jednotlivých pracovišť
do 10 hodin, na pokladně do
11 hodin, pracovní (neúřední)
doba ostatních pracovišť úřadu bude do 12 hodin.

PAMÁTKY V MAPOVÉM PORTÁLU
Město Český Krumlov
připravilo nový mapový
projekt Management
historického dědictví.
Pro veřejnost je nyní zpřístupněna mapa, která obsahuje
památkově chráněné objekty a
území ve městě. Po kliknutí na
ikonu objektu se zobrazí vizitka
objektu s fotografií, stručným
popisem památky a odkazy do
Pasportu památek a na MonumNet Národního památkového
ústavu. Na webových stránkách
města je projekt k nalezení na
www.ckrumlov.cz/mapportal.
V mapě je možné zobrazit
kromě Základní podkladové
mapy a současných leteckých
snímků navíc i historické letecké snímky z let 1947, 1974 a
1992, vyhledávat adresy a pa-

mátky, zjistit souřadnice GPS, či
tisknout mapu. Obsahem jsou
také vrstvy Projekty a vize a
Doprava nebo možnost přepínat
mezi touto mapou a Turistickou
mapou pomocí tlačítka v levém
horním rohu.
Tento projekt vznikl v rámci
zpracování syntetické části Management plánu pro historické
centrum města Český Krumlov 2. fáze. Jedná se o projekt
finančně podpořený Ministerstvem kultury ČR.
Management plán je systém
kontroly, ochrany a regulace
využívání a rozvoje památky
UNESCO. Předpokládaným přínosem by měl být vznik dlouhodobé koncepce města v oblasti péče o památku UNESCO,
monitoring, management v oblasti ochrany a hospodaření
s historickým statkem. (jl)

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Gymnázium,
Český Krumlov

Chcete inzerovat
ve Zpravodaji města
Český Krumlov?

Ve školním roce 2011/2012 budou otevřeny
v oboru všeobecné gymnázium tyto třídy:

Kontaktujte redakci Zpravodaje.

1 třída osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ
1 třída šestiletého studia pro uchazeče ze 7. tříd ZŠ
1 třída čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

Podmínky a ceník inzerce je zveřejněn na

Den otevřených dveří - 11. 1. 2011

www.ckrumlov.cz/zpravodaj.
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Chvalšinská 112

www.gymck.cz

Zvláštní inzertní příloha www.ckrumlov.cz zpravodaj

PROTIPOVODŇOVÉ PRÁCE NA VLTAVĚ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE
V průběhu měsíce
listopadu byly dokončeny
práce na dvou etapách
protipovodňových
opatření
v Českém Krumlově.
"Dne 31. listopadu se konala
kolaudační pochůzka a během
prosince bychom měli získat
kolaudační rozhodnutí. Tím bude ukončena jedna etapa ochrany proti velké vodě v Českém
Krumlově," sdělil Martin Poláček
z Povodí Vltavy. Další etapa,
tentokrát rekonstrukce jezu pod
Plášťovým mostem by měla být
zahájena na konci roku 2011.
Od května roku 2009 do
listopadu 2010 bylo prohloubeno a upraveno koryto Vltavy od
Benešova mostu k lávce u pivovaru, břehy řeky byly očištěny
a zadlážděny, u Lazebnického mostu byl odtěžen ostrov
vzniklý ze sedimentů a následně byl postaven stabilní ostrov.
V břehových partiích řeky Vltavy
v Novém Spolí, na Plešivci a ve
Vnitřním městě bylo vysázeno
celkem 42 stromů jako náhrada
za 21 pokácených dřevin, které
bránily plynulému toku vodu.
"Po celou dobu stavby jsem
byla v kontaktu s investorem
i dodavatelem a koordinovala
průběh prací. Pro celé město
jsou takovéto stavební zásahy
velkou zátěží, ale domnívám se,
že se nám společnými silami
podařilo najít kompromisní řešení. Naší prioritou bylo a je včas
informovat širokou veřejnost
o všech chystaných projektech
ve městě," doplnila místostarostka Českého Krumlova Jitka
Zikmundová.
Protipovodňová opatření prvních dvou etap (prohrábka a

zpevnění svahů) byla zahájena
v květnu 2009. Investice těchto
dvou etap si vyžádaly zhruba
90 milionů Kč. Investorem byl
státní podnik Povodí Vltavy.
Realizátorem stavebních prací
byla společnost Zvánovec, a.s.
Společnost Povodí Vltavy
v listopadu představila další
etapu ochrany proti povodním
na Vltavě v Českém Krumlově.
Stávající pevný jez Jelení lávka
(pod Plášťovým mostem) by měl
být během dvou let zrekonstruován a nahrazen pohyblivým
jezem. Hradící konstrukce jezu
bude tvořena ocelovým sektorem a viditelná přelivná plocha
by měla být z dřevěného opláštění, které nebude narušovat
historický ráz centra. "Stávající
dvě propusti při levém břehu by
měly být nahrazeny jednou pětimetrovou propustí, která by
současně sloužila jako rybí přechod i jako sportovní propust,"
upřesnil Martin Poláček.
Navrhované jezové těleso by
mělo být během standardních
průtoků zvednuto a při zvýšeném průtoku nebo hrozící povodňové situaci by mělo být
spuštěno, aby voda plynule odtékala pryč. Původní jezová
konstrukce bude včetně propustí
a pilířů vybourána, ponechány
zůstanou pouze stávající ocelové
štětové stěny. Investor plánuje
zahájení stavby na podzim roku
2011 a dokončení do konce roku 2012.
Povinnost pečovat o koryta
vodních toků, odstraňovat překážky odtoku vody a zajišťovat
úpravu koryt stanovuje správcům toků zákon o vodách. Informace o úpravě koryta a prohrábce řeky Vltavy jsou k dispozici na webových stránkách
www.ckrumlov.cz/vltava.

Blíží se veřejné
projednání Zásad
územního rozvoje
Jihočeského kraje, které
jsou základním stavebním
kamenem pro územní
plánování a povolování
důležitých staveb
na jihu Čech.
Veřejné projednání těchto
Zásad územního rozvoje kraje
začne 6. prosince v Českých
Budějovicích a postupně se
uskuteční i v dalších městech.
Hlavní a závěrečné projednání
bude 17. prosince 2010 v 10:00
hodin v sále Zastupitelstva
v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích. Odpoledne od
13:00 bude navazovat projednání posouzení vlivů těchto zásad
na životní prostředí (tzv. SEA).
„Podařilo se nám dojednat s Mi
nisterstvem životního prostředí
ČR takzvané rozpory. Na veřejné
projednání má kdokoli právo
přijít a zeptat se, projednat, co
ho zajímá. Zásady územního
rozvoje jsou důležitým strategickým materiálem, podle kterého
se na nejbližší čtyři roky bude
územně plánovat v Jihočeském

kraji. Jsou tam i takové záležitosti, jako je vyčlenění plochy
pro lanovku Klápa – Hraničník
nebo vyvedení výkonu Kočín –
Mírovka z Jaderné elektrárny Temelín. Pochopitelně tam nesmí
chybět vytrasování zásadních
komunikací v Jihočeském kraji,
a to nejen dálnice D3, silnice
R4, ale i obchvatů obcí,“ uvedl
k veřejnému projednávání Zásad
územního rozvoje hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola.
Už za pár dnů mohou obce a
zástupci veřejnosti k návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uplatnit námitky a připomínky. V Českém Krumlově se
veřejné projednání koná ve středu 15. prosince 2010 od 15 hodin v učebně Hasičského záchranného sboru, Domoradice
125.
Námitky a připomínky k Zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje lze uplatnit nejpozději do okamžiku oficiálního
ukončení posledního veřejného
projednání dne 17. prosince
2010. Kompletní dokumentace
zásad územního rozvoje včetně
kontaktů na příslušné úředníky
zodpovídající dotazy je na webových stránkách Jihočeského
kraje v sekci územní plánování.
(kk)

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápisy do prvních tříd
základních škol pro školní rok
2011/2012 se v Českém Krumlově konají v pátek 21. ledna
2011 od 13 do 17 hodin.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem
trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
V takovém případě však nemusí
být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nej-

vyššího povoleného počtu žáků.
O odkladu školní docházky
rozhoduje podle školského zákona ředitel školy. Začátek
povinné školní docházky odloží
na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané
nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku, a doložené doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře.

KDO ŘÍDÍ ZŠ ZA NÁDRAŽÍM?
POZOR NA ŽHAVÝ POPEL
Topná sezóna je v plném
proudu a s ní i rostoucí riziko
vzniku požárů. Město upozorňuje obyvatele i podnikatele, že
žhavý popel nepatří do kontejneru s odpady. „Následky jsou
zřejmé – v nejlepším případě
začne hořet obsah kontejneru,
v horším pak svozový vůz poté,
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co je do něj kontejner vysypán
a v nejhorším hrozí vznícení
skládky komunálního odpadu.
Do odpadových nádob je možné
sypat pouze chladný popel,
který nezapálí zbytek odpadů,“
vysvětlili pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství.

Řízením Základní školy Za
Nádražím byla v listopadu pověřena zastupující ředitelka Dana
Hoššová. Ve funkci nahradila Dalibora Cardu, který uspěl
v komunálních volbách a na
prvním jednání zastupitelstva
byl zvolen starostou města.
Stejně jako Dalibor Carda, tak
i Dana Hoššová pracuje ve škole
18 let, po celou dobu jako zástupkyně ředitele. „Jako zastupující ředitelka zatím nechystám

žádné změny v chodu školy. Pro
mě osobně se toho ale změnilo
hodně. K mé původní práci pro
druhý stupeň školy přibyla teď
celá řada dalších povinností.
Teď mám mnohem širší záběr,
jednám s více lidmi, řeším více
věcí. Přijďte se ale podívat sami,
jak to funguje v naší škole.
V úterý 14. prosince od 13 do
17 hodin je v ZŠ Za Nádražím
den otevřených dveří a vánoční
jarmark,“ dodala Dana Hoššová.
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