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Vážení a milí spoluobčané, 

letošní oslavy 700 let města Český 
Krumlov jsou pro nás výjimečnou 
a v našem životě mimořádnou událostí. 
Během ní blíže poznáme naše město 
a jeho dějiny, život našich předků 
a příběhy, které napsalo sedm staletí.

Minulosti se dotkneme například 
na výstavě listiny Jindřicha I. z Rožm-
berka z roku 1309. Pro všechny 
českokrumlovské občany i milovníky 
našeho města připravujeme také knihu 
Příběh města Český Krumlov. 
Oslavy ale nebudou jenom o tom, 
co nemůžeme změnit. S českokrumlov-
skými dětmi a mládeží a jejich
kreativními projekty se přeneseme 
do Českého Krumlova roku 2099.
 

Byla bych ráda, kdybyste si příběh 
města prožili naplno. A přeji si, 
aby ten příběh, který je stále živý, ,
byl štastný i pro vás. 
Vše nejlepší v roce 2009!

PŘIJĎTE NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV
JITKY ZIKMUNDOVÉ

PŘEČTĚTE SI

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

LISTINA Z ROKU 1309
strana 3

ADVENT 2008
strany 4-5

O významném výročí a oslavách v Českém Krumlově se dočtete na stranách 2 a 3
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V Českém Krumlově, který si letos 
připomíná 700 let od první  zmínky 
o městě, se začne slavit už tento týden. 
V neděli 25. ledna totiž uplyne 570 let 
ode dne, kdy pasovský biskup Mikuláš 
vysvětil kostel svatého Víta. Při této 
příležitosti se v jeho prostorách 
uskuteční slavnostní biskupská mše, 
kterou bude od 9.30 hodin sloužit světící 
biskup českobudějovický Pavel Posád.

Kostel, který se začal stavět na popud 
Petra I. z Rožmberka, byl vysvěcen 
v roce 1439. Patrně ještě před dokončením 
stavby. A proč ho světil biskup z Německa? 
„Tehdy, po husitské revoluci, zde žádný 
český biskup nežil,“ vysvětlil českokrumlov-
ský vikář Václav Pícha.

Město Český Krumlov tak příští neděli 
symbolicky zahájí oslavy sedmisetletého 
jubilea. Jejich program tvoří například 
výstava originálu listiny Jindřicha I. 
z Rožmberka datovaná 2. srpnem 1309, 
která poprvé zmiňuje Český Krumlov jako 
město. Sedm století shrne reprezentativní 
kniha, výročí zohlední Slavnosti pětilisté 
růže a prostor dostanou i děti, jež zpracují 
své představy o tom, jak bude město 
vypadat za devadesát let.

„Kostel svatého Víta je pro město důležitý 
i jako místo jedinečných kulturních akcí: 
své varhanní improvizace Labyrint světa 
a Ráj srdce tu převedl Petr Eben, který 
se na varhany učil hrát jako dítě, v kostele 
zpíval rovněž osobní chlapecký pěvecký 
sbor anglické královny. Město také přispělo 
na obnovu varhan, při Svatováclavských 
slavnostech nabízí mimořádné prohlídky 
kostela svatého Václava. Společně 
se zástupci církví rozsvěcujeme vánoční 
strom a zahajujeme advent,” 
řekla místostarostka Českého Krumlova 
Jitka Zikmundová.

Zdejší faru zřejmě založil Petr I. z Rožm-
berka krátce před rokem 1317. Původní 
malý kostel nepostačoval vzrůstajícímu 
počtu obyvatel rožmberského rezidenčního 
města, a tak začal německý stavitel Linhart 
z Aldenbergu v roce 1340 stavět větší 
budovu. Dodnes ho připomíná nápis na 
znaku umístěném v klenbě hlavní lodi.

Stavba kostela svatého Víta byla podporo-
vána veřejnými sbírkami, přispíval 
i pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazm-
burka a skončila až po husitských válkách. 
Dalších výraznějších úprav se budova již 
nedočkala, až v 19. století nahradila 
barokní věž cibulovitého typu osmiboká věž 
novogotická. U vstupu do kaple svatého 
Jana Nepomuckého jsou dva náhrobní 
kameny z červeného mramoru z bývalé 
hrobky Viléma z Rožmberka a jeho třetí 
manželky Anny Marie. Ve výklenku kaple 
jsou pohřbena také srdce zakladatelského 
manželského páru dynastie 
Schwarzenbergů, Marie Eleonory 
a Adama Františka.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

JUBILEUM 700 LET MĚSTA 
ZAHÁJÍ SLAVNOSTNÍ MŠE

Mezi nezpochybnitelnou součást 
našeho života patří i produkce odpadů. 
Jak se jich zbavujeme a kde je uklá-
dáme? V prvé řadě tomuto účelu slouží 
sběrné nádoby na odpad. Město Český 
Krumlov stanovilo systém shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v obecně závazné vyhlášce 
č. 22/2006. Tato vyhláška definuje 
základní mechanismy v nakládání 
s odpady v našem městě. Vyhláška 
stanovuje povinnost fyzických
osob komunální odpad třídit 
na využitelné složky, objemný odpad, 
zbytkový komunální odpad, nebezpečné 
odpady a odpady rostlinného původu 
ze zahrad.
Služby v odpadovém hospodářství pro 
Město Český Krumlov zajišťují Služby
města Český Krumlov, s. r. o.

V systému zavedeném v Českém 
Krumlově využíváme značené nádoby 
na tříděný odpad - modré kontejnery 
na papír, žluté na plast a nápojové 
kartony a zelené na sklo. Vše ostatní, 

tj. směsný komunální odpad, ukládáme 
do černých či šedých odpadových 
nádob (s výjimkou odpadů, které 
patří na sběrný dvůr).

Na sběrný dvůr odevzdáváme odpady, 
které se nevejdou nebo nepatří do 
běžných sběrných nádob. Správce 
sběrného dvora je připraven každému 
pomoci určit, do kterého kontejneru 
odložit příslušný druh odpadu.

Sběrný dvůr se nachází v Kaplické ulici v Českém Krumlově 

(pod areálem společnosti Šumstav, a. s.).

Provozní doba sběrného dvora je: 

Pondělí a středa od 15.30 - 18.00

Sobota od 10.00 - 16.00

Mimo provozní dobu je možno se obrátit na pracovníky sousedící separační

haly, telefon 380 711 837.

Na sběrném dvoře je možné odevzdat tyto druhy odpadů:

lKovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce

lKompostovatelný odpad: odpady rostlinného původu ze zahrad

lObjemné odpady: starý nábytek, podlahové krytiny (koberce, lina),

umyvadla, toalety, nefunkční sporáky

lElektrotechniku: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, pračky

lNebezpečné odpady: zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články

(baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

lPlast, papír, sklo, dřevo, pneumatiky, starý textil

PRO OBYVATELE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV 

JE ODBĚR ODPADU  ZDARMA

TŘÍDÍME SPRÁVNĚ A DOSTATEČNĚ ODPADY?

PAP GL PETPET HDPE20 70 121 7122 72

PAP GL PETPET HDPE20 70 121 7122 72
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Město Český Krumlov slaví 
v letošním roce 700 let 
od první zmínky o městě. 
Připravuje proto kulturní 
a odborný program. Minulost 
připomene výstava originálu 
listiny Jindřicha I. z Rožm-
berka, datovaná 2. srpnem 
1309, která poprvé zmiňuje 
Český Krumlov jako město. 
Celých sedm století shrne 
reprezentativní publikace. 
V nejbližších dnech se 
sejde tvůrčí tým muzejníků, 
archivářů a historiků, 
kteří dají dohromady 
odborné texty a fotografie 
do knihy.

„Sedm set let je pro nás výji-
mečnou chvílí, která už se 
v našem životě nebude opako-
vat. Nebudeme se ovšem 
ohlížet jen do historie, poku-
síme se nahlédnout i do časů 
budoucích. Mimo jiné formou 

nesoutěžní přehlídky Bu-
doucnost města očima dětí. 
V ní mohou pomocí povídky, 
znělky, divadla, internetu nebo 
informačního letáku poodhalit, 
jak si představují své město 
za sto let,“ říká místostarostka 
Českého Krumlova Jitka 
Zikmundová. Akce pro děti 
a mládež do 18 let je součástí 
Evropského roku kreativity 
a inovace.

Listinu s první písemnou 
zmínkou o městě najdou 
návštěvníci od listopadu na 
výstavě v Regionálním muzeu. 
Ta nabídne i další historické 
dokumenty jako kroniky nebo 
mapy včetně přehledu událostí 
ve světě a v Českém Krumlově. 
„Kniha s názvem Příběh města 
Český Krumlov bude mít dvě 
části: faktografickou, jež 
obsáhne historii, a obrazovou, 
jejíž základ vytvoří snímky 

českokrumlovských fotografů 
mapující posledních 109 let 
ve městě. Poslední podobná 
faktografická publikace vyšla 
v roce 1965,“ popsal Filip 
Putschögl z kanceláře starosty. 
Nová kniha bude celobarevná, 
trojjazyčná a bude mít 
192 stránek.
Slavit se bude hned několik 
výročí: 130 let si připomene 
Městská knihovna, 80 let 
Základní škola T. G. Masaryka, 
uplyne 570 let ode dne, 
kdy pasovský biskup Mikuláš 
vysvětil kostel svatého Víta. 
Knihovna zorganizuje výstavu 
o své historii, literárně-
výtvarnou soutěž pro děti 
a plánuje také publikaci 
s medailony žijících 
osobností města.

Jubileum se odrazí rovněž 
v nabídce velkých tradičních 
akcí. Například v programu 
Slavností pětilisté růže se 
objeví všechna historická 
období od těch nejstarších až 
po rokoko. „Navážeme na 
historickou slavnost v roce 
1909 a druhý ročník slavností 
v roce 1969,“ upřesnil ředitel 
Městského divadla v Českém 
Krumlově Jan Vozábal. Zářijové 
Svatováclavské slavnosti se 
zase zaměří na život svatého 
Václava a osudové devítky.

Centrum města ozdobí 
v červnu plastika místního 
umělce. Dílo Petra Fidricha 
nazvané Zvonice pro Evropu, 
které předloni reprezentovalo 
Český Krumlov na zemské 
výstavě v rakouském partner-
ském městě Vöcklabruck, najde 
své nové místo v prostoru 

bývalé seminární zahrady 
na terase proti Hotelu Růže.

O proměnách města, jehož 
historické jádro je od roku 
1992 zapsané na Seznamu 
památek UNESCO, budou 
v květnu diskutovat historici 
a památkáři. Téma proberou 
na Státním hradu a zámku 
Český Krumlov během třídenní 
odborné konference s názvem 
Od rezidenčního města 
k památce světového 
kulturního dědictví.

V souvislosti s výročím 700 let 
vyhlásilo město Český Krumlov 
také kulturní granty s uzá-
věrkou 30. ledna. Z rozpočtu 
města je vyčleněno 2,5 milionu 
Kč na podporu kultury. 
„Příběh města vždy vytvářeli 
lidé v něm žijící a nikoli domy. 
Lidé skládali verše a písně, 
díky lidem se město stávalo 
kulturním. Proto chceme pod-
pořit tvůrčí aktivity dnešních 
občanů, pro které jsme vypsali 
granty na kulturní počiny 
spjaté s oslavami 700 let. 
A stejně jako v letech nevý-
ročních pokračuje v našem 
městě tradice pestré kulturní 
nabídky, jejíž nejlákavější 
nabídky najdete v Přehledu 
významných akcí, dostupném 
v infocentru i na městském 
webu,“ uvedla místostarostka.

Rozpočet oslav činí celkem 
1 570 000 korun, přičemž 
částka 805 000 korun jde 
z městského rozpočtu 
a 765 000 korun tvoří granto-
vé a sponzorské prostředky. 
Podrobné informace a přehled 
akcí obsahuje internetová 
adresa www.ckrumlov.cz/700.

PŘI OSLAVĚ 700 LET VYSTAVÍ MĚSTO 
VZÁCNOU LISTINU Z ROKU 1309
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ČESKOKRUMLOVSKÝ ADVENT 
VE FOTOGRAFIÍCH
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Letošní oslavy adventu a Vánoc byly v Českém Krumlově 
výjimečné. Kouzelnou atmosféru vyzdobeného města podtrhla 
i zrekonstruovaná kašna na náměstí nebo nově zadlážděná 
Horní ulice. Výjimečnost nejkrásnějším svátkům v roce 
dodalo i spousta dobrých skutků a charitativních aktivit.

Pestrý program a ducha Vánoc si všichni Českokrumlovští mohli 
vychutnat po dlouhých šest týdnů. Na náměstí nechyběly 
tradiční trhy s vánočním pečivem, svařeným vínem a medovinou. 
Čertovské hry s andělskou asistencí a příchodem sv. Mikuláše 
oslavily 5. prosinec. V předvečer Mikuláše se konal v česko-
krumlovské zámecké Jízdárně koncert uspořádaný nejen 
u příležitosti 228. narozenin Základní umělecké školy, ale 
i k 16. výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Na stříbrnou neděli mohly děti předat 
Ježíškovi své přání prostřednictvím vánočního poštovního úřadu. 
V předvečer Štědrého dne se na náměstí odehrál Živý betlém. 
Na Štědrý den se nejen českokrumlovské rodiny sešly 
u zámeckého hradního příkopu a slavily Vánoce s medvědy.

, Od listopadu sbíral TravellersHostel oblečení, netradiční 
vánoční dárky a výrobky a ty pak vydražil. Druhý ročník 
charitativního blešího trhu přinesl dětem z Dětského domova 
v Horní Plané přibližně 50 tisíc Kč. Jako odměna pro dárce 
a příchozí byl koncert místních skupin a také vystoupení dětí 
z hornoplánského dětského domova.

Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička, místostarostka 
Jitka Zikmundová a zaměstnanci odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví nezapomněli na starší spoluobčany. V prosinci 
navštívili zástupci města seniory v Domově důchodců v Horní 
Plané, seniory v kaplické pobočce Domova pro seniory v Českém 
Krumlově a v Domově pro seniory v Kaplici. Vánoční čas 
obyvatelům těchto institucí zpříjemnilo přání krásných Vánoc 
a především hodně zdraví a elánu a dárkový balíček.

Do programu českokrumlovského adventu již neodmyslitelně 
patří Psí Vánoce. Ty letošní byly podle vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství Vlasty Horákové opravdu mimořádné. 
"Solidarita a soucitnost lidí s opuštěnými tvory je úžasná 
a dává naší někdy velmi smutné až beznadějné práci s týranými 
zvířaty nový smysl. Téměř 4 tuny darovaného krmiva a více 
než 15 000 Kč na podporu činnosti městského útulku jsou 
toho krásným a pádným důkazem." 

Městskému útulku každoročně přispívá Základní škola 
T. G. Masaryka. Letos žáci předali starostovi Luboši Jedličkovi 
na činnost útulku sponzorský dar ve výši 6 155 Kč. 
Nového sponzora našel útulek ve společnosti Kámen a písek, 
spol. s r.o., jež předala útulku 3 tuny granulovaného 
krmiva a konzerv.  

"Stejné poděkování však patří každému, kdo se přišel podívat 
na opuštěná zvířata a přinesl sebemenší dárek. Povznášející 
bylo sledovat děti, jak pod vánoční stromek ukládaly pamlsky 
či hračky pro zvířátka, které nakoupily z vlastních úspor," 
doplnila Vlasta Horáková.

O hudební program se svým vystoupením postarali Krumlovští 
Pištci. Během Psích Vánoc našli nové majitele hned dva psi. 

VÁNOCE V ČESKÉM KRUMLOVĚ 
BYLY VE ZNAMENÍ POHODY 
A DOBRÝCH SKUTKŮ

Prohlédněte si více fotografií na www.ckrumlov.cz advent2008
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O Český Krumlov je v naší zemi i za jejími hranicemi 
stále větší zájem. Oproti loňskému roku stoupla například 
návštěvnost internetových stránek města asi o deset 
procent. „Virtuální“ turisté strávili na webu přes 21 mili-
onů minut. Pokud by to chtěl zvládnout jediný člověk, 
musel by u počítače sedět zhruba 40 let…

MATRIKA
Narozené děti 689 (chlapci 356, dívky 333)
Nejčastější jména Tereza a Tomáš
Oddané páry 165 (z toho 13 církevních)

ODBOR DOPRAVY
Změny v registru vozidel 12 720
Nové řidičské průkazy 2 383
Počet řidičů s 12 body 71
Počet přestupků v dopravě 636
Sankce 1 464 300 Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ
Žáci v základních školách 1498 
Prvňáčci 143
Děti v mateřských školách 486

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Počet evidovaných podnikatelů 8 781
Počet živnostenských kontrol 359
Počet vedených správních řízení  71
Výše uložených pokut  186 100 Kč
Počet výstupů z CzechPOINTu 1 127

STAVEBNÍ ÚŘAD
Počet došlých podání  4 420
Počet vydaných rozhodnutí a usnesení  985
Počet vydaných jiných opatření 2 487
Počet řešených „černých“ staveb 35

INFOCENTRUM
Počet obsloužených klientů na přepážkách 52 567
Počet telefonických dotazů 12 411
Směnárna, počet provedených směn 8 256
Shop, počet uskutečněných prodejů 32 255

WEB
Zobrazené stránky 5,4 milionu
Návštěvníci 1,038 milionu 
Průměrné denní návštěvy 2 837
Zaslané elektropohledy 674
Stažená data cca 1000 GB
Pořadí států, jejichž obyvatelé navštěvují web:
1. Česko, 2. Německo, 3. Rakousko, 4. USA, 5. Slovensko 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Návštěvnost 36 341 (výpůjček 127 473)
Registrovaní čtenáři 2 643 (čtenářů do 15 let 627)

MĚSTSKÁ POLICIE
Výše pokut 1 290 000 Kč 
Počet botiček 2 231

ODPAD 3 600 tun 

VYDANÁ USNESENÍ
Rada města 679
Zastupitelstvo města 157

POČET OBYVATEL 13 728

Dalšího známého rodáka si za čas možná připíše do své 
kroniky město Český Krumlov. Loni se totiž v místní 
porodnici narodil mezi 689 dětmi i chlapec Johan Sebastian 
a podle slov rodičů se už projevuje velmi muzikálně, takže 
by ho mohl potkat podobný osud jako jeho slavného 
jmenovce.

Na jméně se ovšem rodiče dlouho nemohli shodnout. "Nakonec 
jsme Johana zvolili jako kompromis.  Je to naše druhé dítě, 
které se narodilo v krumlovské porodnici. Jsou tam neskutečně 
příjemní lidé, skvělý personál, a proto jsme se tam vrátili. 
A když jsme Johana odrodili, sestřička si vzpomněla, že ten den, 
20. ledna, má jmeniny Sebastian," popisuje otec, Tomáš Kubín 
z obce Hůry u Českých Budějovic.

V českokrumlovské porodnici přišlo loni na svět podle údajů 
Matričního úřadu celkem 689 dětí, z toho 356 chlapců 
a 333 dívek. Mezi jmény vedou ta, která začínají na písmeno T. 
Narodilo se 24 Tomášů a 19 Terez. Druhé a třetí místo na 
klučičí škále drží Jan a Jakub, v něžném pohlaví se o pomyslné 
stříbro a bronz dělí Natálie s Karolínou.

Ve 23 případech dostaly děti křestní jména dvě. Kromě českých 
Jana Šimona, Davida Štěpána nebo Josefa Ignáce a již zmíně-
ného Johana Sebastiana mají zastoupení mnohá cizí. "Slavné 
iniciály", dvě jména začínající na stejná písmena, mají v rodném 
listě třeba Andrej Andrejevič, Mikael Malik nebo Markéta Marie. 
Z cizích zemí zastupuje Francii Leon Pierre, arabský svět zase 
Tobias Ali nebo Deniz Hasan. Rodiče se inspirovali také svatými, 
což je případ Marie Magdaleny nebo v Indii u jména Šánti Sofie.

Český Krumlov daruje každému ze svých nových občánků knížku 
a městskou pamětní medaili. "V loňském roce jsme přivítali 
nejvíc nových občánků za poslední léta.” říká místostarostka 
Jitka Zikmundová.

Rodiče v Českém Krumlově prostě rodí rádi, a nejen ti místní. 
Potvrzují to také odborníci. "Malou krumlovskou porodnici volí 
lidé z větších měst s konkrétní představou o porodu, protože 
zde mají určitou naději, že jejich představa bude vyslyšena 
a uskutečněna. Protože porodnice je menší, má osobnější 
a vstřícnější přístup, a domnívám se, že díky tomu se snaží 
získat klientelu. Dbá víc na spokojenost rodiček a nabízí přá-
telské prostředí i po materiální stránce," uvedl Ondřej Doskočil 
z katedry etiky Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Vedení českokrumlovské radnice si pochvalných slov na adresu 
místní porodnice cení. "Práce zdravotníků si vážíme a těší nás, 
že je porodnice oblíbená," reagovala místostarostka.

JOHAN SEBASTIAN SE NARODIL V KRUMLOVĚ 

ROK 2008 V ČÍSLECHI přes všudypřítomné zdražování a růst cen nebudou občané 
Českého Krumlova muset platit více než v roce 2008. Poplatek 
za vodu zůstává zatím na stejné úrovni jako v roce 2008. 
Výsledná částka je dána dvousložkovou cenou, a to fixním 

3poplatkem podle kapacity vodoměru a částkou 54,80 Kč za m 
vodného a stočného. Z nájmu od společnosti VAK za vodo-
hospodářskou síť (přeneseně tedy z poplatků) financuje město 
opravy sítě. 
"Máme schválený dlouhodobý plán obnovy vodohospodářského 
majetku, podle nějž postupujeme při opravách vodovodních 
a kanalizačních sítí. Většina potrubí je stará několik desítek let, 
a do obnov vložíme ročně přes 12 milionů Kč," uvedl vedoucí 
odboru investic Lumír Luštický.
 

Poplatek ze psů je další rok také neměnný. Majitelé psa, kteří 
žijí v rodinném domě, zaplatí za rok 1000 Kč, lidé z centra 
nebo ze sídliště zaplatí o 500 Kč více. Důchodci platí za psa 
pouze 200 Kč. Poplatek je třeba uhradit do konce března 
na pokladně městského úřadu v Kaplické ulici, složenkou 
nebo bezhotovostním převodem z účtu. Složenky bude úřad 
rozesílat na začátku března.

Poplatek za odpady činí i nadále 492 Kč ročně. Splatnost 
tohoto poplatku je 31. května, složenky rozešle městský úřad 
na začátku měsíce května. Za systém komunálního odpadového 
hospodářství platí město ročně v řádu 10 milionů Kč, 
příjem z poplatků pokrývá přibližně polovinu nákladů. 

V ROCE 2009 SE POPLATKY NEZVÝŠÍ 
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Starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička a místostarostka 
Jitka Zikmundová v prosinci ocenili sportovce ze Shotokan karate 
klubu Český Krumlov. Jana Mrázová, Dita Soukupová a Tereza 
Hrubešová obsadily 1. místo na Mistrovství České republiky JKA 
karate v soutěži kata team - dorostenky starší. Jiří Mikšátko, 
Petr Hála a Jiří Beran obsadili 3. místo v soutěži kata team 
- muži. Český Krumlov si váží svých reprezentantů, a proto 
talentům z oblasti sportovní, ale i společensko-kulturní, připravuje 
vhodné prostředí a podporuje je v souladu s Pravidly poskytování 
dotací z městského rozpočtu. V rozpočtu města na rok 2009 
se počítá s výdaji 22,4 milionů do oblasti sportu a 20 milionů 
do oblasti kultury.

V restauraci českokrumlovského pivovaru Eggenberg se 
ve čtvrtek 8. ledna uskutečnilo tradiční setkání pořádané městem 
Český Krumlov a Jihočeskou hospodářskou komorou - oblast 
Český Krumlov, na kterém se scházejí představitelé podnikatelské 
sféry, státních úřadů, institucí a samospráv. Vzhledem k celo-
světové ekonomické situaci, která se výše uvedených dotýká, 
byla součástí setkání prezentace hlavního ekonoma Raiffeisenbank, 
doc. Pavla Mertlíka. Představil ekonomický výhled situace v Česku 
pro letošní rok. Dopady krize v naší zemi podle něj nevytvoří tak 
velkou sinusoidu jako na americkém kontinentě. "S rokem 2009 
si jistě všechny zdejší podnikatelské subjekty poradí, a proto 
snad nebude mít tak velký dopad na nezaměstnanost," 
věří starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

ČESKÝ KRUMLOV OCENIL
SVÉ REPREZENTANTY

SETKÁNÍ S PODNIKATELI

Hned tři stavby přihlásilo v lednu město Český Krumlov 
do soutěžní přehlídky PRESTA jižní Čechy, která hodnotí 
stavby z let 2006 - 2008. O titul prestižní stavby jižních 
Čech se uchází dětské hřiště Smart Us u Základní školy 
Plešivec, rekonstrukce Horní ulice a rekonstrukce barokní 
kašny a morového sloupu na náměstí Svornosti. Výsledky 
soutěže budou vyhlášeny na reprezentačním večeru stavbařů 
2. dubna 2009 v Písku. Po skončení soutěže může veřejnost 
zhlédnout prezentační panely jednotlivých staveb 
na putovních výstavách.

Přehlídka hodnotí stavby z let 2006 - 2008 v pěti katego-
riích: občanské a průmyslové stavby, rodinné doby a bytové 
stavby, vodohospodářské a ekologické stavby, dopravní 
a ostatní inženýrské stavby nebo ostatní. Jejím cílem je 
podle Českého svazu stavebních inženýrů prezentovat 
současné stavby v jihočeském regionu. "Chceme představit 
charakteristickou jihočeskou výstavbu z různých úhlů 
pohledů, na jedné straně kompletní architektonicko-stavební 
řešení stavby a na druhé straně funkci stavby, osobité 
vybrané části stavby, kvalitu provedení, kvalitu technického 
řešení," uvedl předseda oblastní pobočky Jan Jelínek. 
 

Kvalitu soutěžících staveb posoudí odborná porota. 
"Hlavními kritérii hodnocení bude úroveň vlastního 
provedení stavby nebo ucelené vybrané části, kvalita pro-
jektového, architektonického, technického řešení a splnění 
účelu stavby," sdělil vedoucí odboru investic Lumír Luštický. 
V každé kategorii získá nejlépe hodnocená stavba Titul 
PRESTA - prestižní stavba jižních Čech 2006 - 2008. 
Další vybrané stavby v každé kategorii získají Čestná 
uznání PRESTA.

Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje, 
který udělí i cenu hejtmana - INSPIRA, zaměřenou 
na inspirativní řešení v oblasti kultury a rozvoje výstavby 
obcí. "Tato cena hodnotí výstavbu se zvláštním přínosem 
pro jihočeský region. Například stavby, které vedou 
ke zvýšení životní úrovně obyvatel, jako regenerace 
panelových domů, sídlišt, průmyslových areálů, obnova 
historických památek, infrastruktury, inženýrské 
a ekologické stavby," doplnil Jelínek.

HORNÍ ULICE, 
HŘIŠTĚ NA PLEŠIVCI A KAŠNA 
V SOUTĚŽI PRESTA JIŽNÍ ČECHY

Ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobových míst 
na městském hřbitově v Českém Krumlově schválila v prosinci 
rada města. V souladu s návrhem odboru správy majetku se ceny 
pro rok 2009 nezvýší. "Veškeré navýšení nákladů spojených 
s nájmem hrobových míst ponese město," sdělil starosta města 
Luboš Jedlička.

Cenu hrobového místa tvoří částka za nájem a za služby s náj-
2mem hrobového místa spojené. Roční nájemné zůstává 12 Kč/m 

hrobového místa a urnové schránky se pronajímají za 182 Kč 
za rok. Za služby spojené s nájmem urnové schránky zaplatí 
nájemce 38 Kč za rok. Město doplácí ročně na jednu schránku 
377 Kč (nájemce si tedy hradí pouze 9 % z celkových nákladů). 
"U ostatních hrobových míst se cena za služby počítá podobně 
jako u nájmu, tedy podle výměry. Za rok je nájemcům účtováno 

2 258 Kč za m, roční podíl města činí v tomto případě 117 Kč/m," 
sdělila vedoucí odboru správy majetku Dagmar Balcarová. Sou-
částí těchto poplatků je odvoz odpadu z pohřebiště a uložení 
na skládku, údržba zeleně na hřbitově a údržba nebo opravy 
prováděné správcem hřbitova. 

Rozpočet na rok 2009 počítá s částkou 1,6 milionu Kč na výdaje 
spojené se správou a údržbou městského hřbitova. Opravy zdí, 
kanalizace a kašen nebo chodníků si vyžádají celkem 365 tisíc Kč. 
V českokrumlovském hřbitově je 600 urnových schránek, ostatních 
hrobových míst je 3 359.

CENY ZA HROBOVÁ MÍSTA LETOS NEPOROSTOU

,
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Už iteč né 
informace
a telefonní 
č ísla

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

Pasy, občanské průkazy, registr 
podnikatelů, 
registr vozidel, 
řidičské průkazy
Pondělí, středa07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, čtvrtek  07.30-08.30 
Pátek 07.30-12.00

Podatelna
Pondělí, středa  07.30-11.00

12.00-17.00 
Úterý, čtvrtek  07.30-11.00

12.00-15.30
Pátek 07.30-11.00

12.00-13.00

Pokladna
Pondělí, středa  07.30-11.00

12.00-16.30 
Úterý, čtvrtek  07.30-11.00

12.00-15.00
Pátek 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

Mě stský úř ad 
Č eský Krumlov

Úř ední hodiny

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

Zastupitelé schválili 

Na Czech POINTu 
zjistí řidiči i body

l

l

Rozpočet města Český Krumlov pro rok 2009 s celkovými
příjmy ve výši 423,861 milionů Kč a celkovými výdaji 
ve výši 414,705 milionů Kč. 
Grantový program v souladu s Programem podpory
kultury města Český Krumlov pro rok 2009.

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:
výpisy 

   z obchodního rejstříku
výpisy ze živnostenského

   rejstříku
výpisy 

   z katastru nemovitostí
výpisy z evidence

   Rejstříku trestů

Novinkou fungující od le-
tošního roku je výpis z bo-
dového 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

l  

l  

l  

l  

Uzávěrka kulturních grantů bude 30. ledna 2009 
ve 12.00 hodin. Potřebné informace jsou k dispozici 
na www.ckrumlov.cz/granty2009 
nebo v kanceláři starosty 
na telefonním čísle 380 766 314. 

1. ledna - 31. ledna 2009 
DOKUMENTACE 
O ŽIVOTĚ A DÍLE 
EGONA SCHIELEHO
Egon Schiele Art Centrum

1. února - 28. února 2009
NÁVRHY FASÁD 
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
výstava prací studentů 
SUPŠ sv. Anežky České
foyer městského úřadu

23. ledna 2009, 19.00 hod.
LUNÁRNÍ FESTIVAL 2009 
- Vítání roku buvola
Městské divadlo

25. ledna 2009, 9.30 hod.
SLAVNOSTNÍ MŠE U PŘÍLEŽITOSTI
570 LET OD VYSVĚCENÍ KOSTELA
SV. VÁCLAVA

30. ledna, 19.30 hod.
JEAN CLAUDIE CARRIERE 
ZÁPISNÍK ROZMARNÉHO PAŘÍŽANA
Městské divadlo

31. ledna, 20.00 hod.  
PROFESOR 
- BEATLES/JOHN LENNON 
REVIVAL BAND 
koncert v Městském divadle

Kulturní granty

Zápis do prvních tříd 
základních škol v Českém 
Krumlově pro školní rok 
2009 - 2010 se uskuteční 
v pátek 23. ledna 2009 
od 13.00 do 17.00 hodin 
v budovách základních škol 
v Českém Krumlově. 
Zápis do ZŠ Kaplická 
(tj. speciální škola) 
se uskuteční 
v pátek 23. ledna 2009 
od 13.00 do 14.00 hodin. 

Zápisy do prvních tříd
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