
Do lesů je zakázán
vstup. Kdo nedbá,
zaplatí pokutu
    Zákaz vstupu do lesů platí od 3. ledna do
3. února na území správního obvodu Českého
Krumlova, jako obce s rozšířenou působností.
V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů o tom
rozhodl Městský úřad Český Krumlov kvůli
mimořádným klimatickým podmínkám.
Vzhledem k množství sněhové pokrývky na
území Českokrumlovska dochází k lámání vě-
tví stromů, k vyvracení a pádům kmenů.
    Občanům, kteří se přes zákaz budou v lese
pohybovat, hrozí podle lesního zákona postih
za přestupek, a to do 5 000 Kč. Zákaz se ne-
vztahuje na pracovníky vykonávající práci v
lese a na osoby provádějící výkon práva mys-
livosti.

Krumlováci nad 70 let
jezdí autobusem zdarma
    Pokud budou ve čtvrtek zastupitelé sou-
hlasit, bude město i v letošním roceplatit au-
tobusovou dopravu občanům nad 70 let, kteří
mají ve městě trvalé bydliště. Zadarmo by na
autobusové lince zvané kolečko mohlo jezdit
téměř 1200 důchodců. Město Č. Krumlov by
uhradilo přepravci, společnosti ČSAD Auto-
busy, kolem 300 000 Kč podle skutečně pře-
pravených a evidovaných cestujících. Pod-
mínkou přepravy 70letých a starších důchod-
ců je předložení průkazky, kterou zdarma zís-
kají na autobusovém nádraží. K jejímu vydání
potřebují pouze jednu fotografii a občanský
průkaz.

Tři králové navštívili 6. ledna s koledou i městský
úřad. Kolik se podařilo studentům 1. a 2. ročníku
osmiletého gymnázia shromáždit v Tříkrálové sbírce
na chudé, pořádané budějovickou diecézní charitou,
se ukáže při dnešním počítání na MÚ. Na snímku
přispívá Simona Ptáčková z oddělení kultury.

Rozpočet Č. Krumlova je vyšší . . .
(dokončení rozhovoru s ing. Jiřím Pavlíčkem
ze str. 1)

Realizace akcí, kde
dotace činí minimál-
ně 50 % z celkových
nákladů, je pro měs-
to velmi výhodná.
Na druhé straně bylo
bohužel nutné snížit
výdaje i u tak vý-
znamných oblastí ja-
ko jsou opravy ko-
munikací, opravy
městských budov
nebo realizace ko-
munitního plánu so-
ciálních služeb. K

dofinancování těchto akcí se zastupitelstvo
města vrátí při schvalování použití přebytku
hospodaření předchozího roku přibližně v
květnu.

Co ovlivnilo rozpočet v dobrém smyslu a
co ho naopak zkomplikovalo?

    Při sestavování návrhu rozpočtu se vždy
vychází z rozpočtového výhledu. Na rok 2006
byl tento výhled schválený zastupitelstvem
města v polovině loňského roku, kdy ještě
nebyly známé mimořádně vysoké růsty cen
energií. Je třeba si uvědomit, že každé takovéto
zvýšení cen znamená pro rozpočet města, ze
kterého se financují energeticky velmi náročná
sportovní a školská zařízení, zvýšení provoz-
ních výdajů o statisíce korun. Negativně se
projevily i změny legislativy v oblasti školství,
jako např. osvobození předškolních dětí od
placení poplatků ve školkách. Propad z těchto
příjmů musí město těmto příspěvkovým orga-
nizacím dokrýt z vlastních prostředků. Navíc
v oblasti daní z příjmů došlo ke snížení daňové
zátěže od 1. 1. 2006, které způsobí nižší od-
vody výnosů z této daně od finančního úřadu,
tzn. nižší růst provozních příjmů města oproti
dosavadnímu každoročnímu růstu o 5 až 8 %.
Takže tato dobrá zpráva pro občany znamená

bohužel špatnou zprávu pro rozpočty obcí. A
protože nedošlo ke změně legislativy souvise-
jící s financováním obcí a naopak přibývají
zákonem stanovené povinnosti, nelze uvést
nic významného, co by kladně ovlivnilo roz-
počet města. Obce jsou prostě stále rostoucími
potřebami na řádnou veřejnou správu nucené
pomoci si vlastními silami.

Které konkrétní prioritní akce se podařilo
do rozpočtu na příští rok zapracovat?

    Prioritní jsou vždy investiční akce, na které
je letos v kapitálové části rozpočtu téměř 65
miliónů Kč, což znamená meziroční nárůst o
více než 40 %. Především budou dofinancova-
né již zahájené akce, jako např. rekonstrukce
Tovární ulice za 12 mil. Kč, rekonstrukce kláš-
tera minoritů za 8 mil. Kč a velmi potřebné
rozšíření skládky komunálního odpadu za 8,5
mil. Kč. Připravené jsou podíly města na stav-
bách, které by mohly být spolufinancované z
dotací, jako např. rekonstrukce sítí v Nových
Dobrkovicích nebo ulic Horní a Masná. O do-
taci město požádalo i v případě připravované
změny odpadového systému. Nově se v roz-
počtu objevuje výdaj na rekonstrukci dětských
hřišB ve výši 1 mil. Kč, což znamená zahájení
kompletní obnovy nevyhovujících hřišB na
území města, která byla předběžně rozložená
do pěti let. Na investice do školských zařízení
města je vyčleněno 2,6 mil. Kč na dokončení
rekonstrukce ZŠ Za Nádražím a na odstranění
havarijního stavu v rozvodech pitné vody v
MŠ Za Nádražím. V sociální oblasti je pama-
továno s 1,7 mil. Kč na vybavení Domů s pe-
čovatelskou službou kompenzačními zdravot-
nickými pomůckami. Částka 4 mil. Kč je při-
pravená na zpracování projektových doku-
mentací dalších dlouhodobě plánovaných akcí.

Na které akce naopak již prostředky ne-
zbyly?

    Zastupitelstvu města byl spolu s návrhem
rozpočtu předložený i "zásobník nekrytých
akcí". Jedná se asi o 70 investičních akcí v

celkových odhadovaných nákladech téměř 180
mil. Kč. Jsou to především rekonstrukce ko-
munikací, mostů, lávek, kanalizací a vodovo-
dů, ale i např. rekonstrukce kašny na náměstí,
nákup nové rolby pro zimní stadion nebo sta-
vební úpravy některých škol, aby vyhověly
přísným hygienickým předpisům. Uvedená
částka je poměrně velká, na druhou stranu
však město Český Krumlov dokáže být nad-
průměrně úspěšné při získávání dotačních pro-
středků. V průběhu loňského roku přijalo 36
různých dotací v celkové výši přes 50 mil. Kč.
Navíc se podařilo realizovat několik nepláno-
vaných příjmů a uspořit na výdajích. Pokud
se bude i letošní rok vyvíjet obdobně, získají
se tak zdroje na realizaci ještě mnoha akcí z
tohoto "zásobníku".

Přibližte občanům, jak se bude dál vyvíjet
"osud" schváleného rozpočtu?

    V průběhu roku bude samozřejmě docházet
ke změnám schváleného rozpočtu, tzn. ke ko-
rekcím původních odhadů podle dalšího vý-
voje. Myslím tím příjem dotací, realizaci úspor,
ale i vzniklé neplánované výdaje např. na od-
straňování nejrůznějších havárií. Významně
ovlivní rozpočet již schválený převod kasáren
Vyšný do majetku města, připravovaný pro-
nájem autobusového nádraží investorovi,
předjednaný prodej Energobloku a případný
příjem z prodeje Služeb města Č. Krumlov.
    Pro představu − v roce 2005 byl rozpočet
na konci roku o 96 mil. Kč vyšší než na jeho
počátku. Schválený rozpočet je tedy možno
považovat "jen" za jakousi startovací čáru pro
hospodaření města. Vývoj plnění rozpočtu bu-
de jako dosud kontrolovat měsíčně rada města
a čtvrtletně finanční výbor a zastupitelstvo
města. Až začátkem roku 2007 po sestavení
závěrečného účtu hospodaření města za před-
chozí rok bude možné zhodnotit, zda byl le-
tošní rozpočet sestavený dobře a zda s ohle-
dem na finanční možnosti odpovídal potřebám
města. V tuto chvíli lze jen říci, že při jeho
sestavování se pro tento cíl udělalo maximum.

Úřední hodiny na městském
úřadu jsou každý den

Pokladna
Pondělí, středa 7.30 - 11.00 12.00 - 16.30
Úterý, čtvrtek  7.30 - 11.00 12.00 - 15.00
Pátek  7.30 - 11.00 12.00 - 13.00

Podatelna
Pondělí, středa  7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek  7.30 - 11.00 12.00 - 15.30
Pátek  7.30 - 11.00 12.00 - 13.00

Pasy, občanské průkazy,
registrace vozidel, řidičské

průkazy a registr podnikatelů
Pondělí, středa  7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek  7.30 - 8.30                         
Pátek  7.30 - 11.00 12.00 - 13.00

Matrika
Pondělí, středa  7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek  8.00 - 11.00

Všechna ostatní pracoviště
Pondělí, středa  7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek  7.30 -   8.30

Zambelli−technik rozšiřuje výrobu
Čtrnáct let působí v Č. Krumlově firma
Zambelli−technik, spol. s r.o.

    O její historii i plánech do budoucna jsme
hovořili s jednatelem Josefem Pučilem.

Jak jste v Č. Krumlově začínali?
    Společnost Zambelli−technik byla založena
v září 1991. Výrobní činnost v oboru kovo-
obrábění jsme zahájili s osmi pracovníky v
pronajatých prostorách bývalé přádelny Jitka.
V průběhu své více než čtrnáctileté historie
se firma rozrostla na dnešních 222 pracovníků,
vybudovala vlastní výrobní areál a značně roz-
vinula i svůj výrobní program.

Čím obohacujete trh a kam své výrobky
vyvážíte?

    V rámci svého kovoprogramu řadí dnes fir-
ma ke stěžejním produktům zejména krbová
kamna a krbové vložky, nejrůznější kovové
součásti ke karavanům včetně výroby kom-
pletních montážních celků, kovové součásti
kancelářského nábytku, součásti regálových
systémů, rozvodných skříní apod. Další vý-
znamnou produktovou skupinou Zambel-
li−technik jsou kompletní dveře a servisní klap-
ky ke karavanům. Pro automobilový průmysl
montujeme panty a omezovače dveří. Mezi
stavaři a klempíři je značka Zambelli známá
svým systémem odvodnění střech. Zdravou
diverzifikací svých výrobních činností tak fir-
ma snižuje riziko závislosti na výkyvech jed-
notlivých segmentů trhu.
    Přibližně 85 % produkce míří na náročné

zahraniční trhy, především do Německa a Ra-
kouska. V roce 2004 získala firma v soutěži
Exportér roku vynikající 5. místo v kategorii
Nejlepší střední exportér roku s největším ná-
růstem exportu 2002−2003. Od roku 1998,
resp. 2003, má firma zaveden a certifikován
integrovaný systém kvality dle ISO 9001:2000

a ochrany životního prostředí dle ISO
14001:2004.

Jaký byl pro společnost loňský rok?

    Rok 2005 byl pro firmu Zambelli−technik
rokem zlomovým. Stávající prostory v areálu
firmy v Tovární ulici již svou kapacitou ne-

dostačovaly nárůstu objemu výroby a čtyři
další výrobní a skladovací prostory v Českém
Krumlově a blízkém okolí nebyly dlouhodo-
bým řešením. Proto se majitelé a vedení firmy
rozhodli pro významnou investici do rozšíření
vlastních výrobních prostor. Vhodný objekt o
celkové ploše 10 000 m2 se nám podařilo získat

v Č. Budějovicích, je to bývalá modelárna Ško-
dovky, později slévárny ČKD Kutná Hora. Re-
konstrukce výrobní části objektu byla dokon-
čena v závěru minulého roku. V současné době
realizujeme plánovaný přesun vybraných vý-
rob. Na začátku tohoto roku se pak naplno
rozběhla rekonstrukce navazující provozní bu-

dovy. Dle stavebního harmonogramu má být
dokončena a předána k plnému užívání v
srpnu 2006. V Č. Krumlově zůstane kolem
150 zaměstnanců, kteří budou zajišBovat zpra-
cování plechu a kovovýrobu.

Investovali jste i v Č. Krumlově?

    Zambelli−technik v minulém roce realizo-
vala nemalé investice také do rozvoje techno-
logií. V Č. Krumlově chceme dále rozvíjet ko-
voprogram, resp. průmyslové zpracování ple-
chů. Proto jsme právě zde uvedli do provozu
nový laserový řezací stroj, dva ohraňovací lisy,
svařovací robot, frézovací centrum a sou-
stružnický automat. V rámci programů vyhlá-
šených EU pro odvětví průmyslu bude pořízení
těchto nových investic spolufinancováno ev-
ropským fondem pro regionální rozvoj a Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu ČR. Nový
závod v Č. Budějovicích se specializuje na
hliníkový program dveří a klapek pro karava-
ny, montážní práce pro automobilový průmysl
a střešní odvodňovací systém. Také nové pro-
filovací linky pro výrobu žlabů a svodových
rour mají své místo v Č. Budějovicích.

Tento roku bude pro vás náročný . . .

    Ano, nové výrobní prostory, nákup nových
technologií, reorganizace výrob i změny v or-
ganizaci firmy. Těmito kroky si Zambelli-tech-
nik vytváří předpoklady nejen pro zvládnutí
nárůstu výroby, ale zejména pro zvýšení své
výkonnosti, hospodářský úspěch, jakož i jis-
totu pracovních míst svých zaměstnanců.
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Otáčko žije dál!
    Dodatek smlouvy prodlužující o dva roky
fungování otáčivého hlediště v zámecké za-
hradě, tedy do konce roku 2008, podepsali 6.
ledna v Č. Budějovicích ministr kultury Ví-
tězslav Jandák a primátor Miroslav Tetter za
účasti starosty Č. Krumlova Františka Mikeše.
Tím padla hrozba, že vlastník točny, město
Č. Budějovice, musí do konce letošního roku
otáčivé hlediště zbourat. Vzniká tak dostatek
času k vytvoření nové podoby hlediště, která
by vyhovovala požadavkům ministerstva, pa-
mátkářů i Jihočeského divadla, jež před ním
hraje. Studii "vzdušné" a mimo divadelní se-
zónu rozebratelné konstrukce, kterou podpo-
ruje i ministr, nechalo vloni zpracovat město
Č. Krumlov.

P R O  R O D I Č E
NA ČTYŘI HODINY DO ŠKOLKY mohou
od 1. února vodit své potomky maminky na
mateřské dovolené. Sedm krumlovských ma-
teřských škol pojme 567 dětí, ve školním roce
2005/6 je jich přihlášeno 452. O přijetí prcků
ke čtyřhodinovému pobytu rozhoduje ředitel-
ka zařízení. Nejvíce volných míst je zatím na
Plešivci II a na Vyšehradě, brát nebudou v
MŠ Za Nádražím.
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