
N E N E C H T E  S I  U J Í T
33. SPORTOVNÍ PLES začíná zítra v sobotu
ve 20 h v restauraci pivovaru Eggenberg. K
poslechu a tanci zahraje Hurikán Wendy Os-
trovského, při předtančení uvidíte Break Dan-
ce, nebude chybět bohatá tombola a další
atraktivní program. Vstupenky jsou ke koupi
v Infocentru na náměstí Svornosti.

P O J Ď T E  S E  P O B A V I T
TANEČNÍ PODVEČERY NEJEN PRO SENIORY
se mají od začátku února stát pravidelným
úterním tipem na dobrou zábavu a setkání s
přáteli. Hudební duo Eva Jakešová a Jan
Olšakovský zvládá zpěv, harmoniku, klávesy
i saxofon a potěší, uspokojí všechny věkové
kategorie návštěvníků těchto podvečerů, kteří
si mohou vybrat z různých hudebních žánrů,
a to nejvíce z 60. a 70 let. Zatančit i zasoutěžit
si může každý od 18 do 22 h za vstupné do
50 Kč. Každé první úterý v měsíci se taneční
podvečer uskuteční v krumlovské restauraci
U Ratolesti, druhé úterý v restauraci Vyšehrad
a každé třetí úterý v restauraci Slavie ve Větřní.

KAVÁRNA-CUKRÁRNA v Domě s pečova-
telskou službou Vyšehrad každodenně zpří-
jemní život všem hostům. Ve středu a v pátek
je otevřeno od 9 do 18 h, v ostatní dny od 13
do 18 h.

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajiš�uje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poš-
tovní schránce vždy v pátek před posled-
ním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 18.
února 2005), obracejte se prosím na pí
Jarešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svor-
nosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

Z A H R A N I Č N Í  N Á V Š T Ě V A
VENEZUELSKÁ CHARGÉ D`AFFAIRES
María José Báez Loreto se při neoficiální ná-
vštěvě Č. Krumlova od 2. do 4. ledna setkala
se starostou JUDr. Františkem Mikešem. Ob-
divovala město, expozice v Egon Schiele Art
Centru, Pohádkovém domě, v regionálním
muzeu, krásy zámku a barokního divadla.

Do konce ledna bude na automatický systém tísňového volání napojeno prostřednictvím pevné telefonní
linky 30 seniorů a zdravotně postižených (viz snímek). Systém telekontaktní péče, zajiš	ující pomoc
např. při zhoršení zdravotního stavu, bude spuštěn v půlce února, kdy začne fungovat dispečink s
nepřetržitým provozem v DPS, s.r.o., na Vyšehradě. Zařízení pro telekontaktní péči a jeho instalace jsou
hrazeny z grantu EU, takže pro uživatele jsou zadarmo. Přihlásit se může ještě 35 zájemců, a to u
Kateřiny Jochové v DPS Vyšehrad, nebo na tel. 380 712 067, 736 634 493. Foto Jana Zuziaková
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Městský pěvecký sbor Perchta chystá křest svého prvního CD, který se uskuteční 26. února v 18 h v Jezuitském sále Hotelu Růže. Desku sbor vydal k
loňskému 10. výročí svého založení. Po křtu a koncertu následuje od 20 h reprezentační ples sboru, na němž hrají českokrumlovští Papouškovo sirotci.
Vstupenky za 80 Kč rezervuje pí Litvanová na tel. 380 731 028 nebo 608 528 132.
Perchta spolu se Smyčcovým orchestrem Č. Krumlov a hosty nadchla návštěvníky vánočního koncertu, na němž zazněla i mše Jana Jakuba Ryby Hej
mistře, vstaň bystře. Na snímku po fantastickém vystoupení je sbormistryně Šárka Kodýmová s dirigentem Martinem Peschíkem. Foto Jana Zuziaková

Místenkové jízdenky
k mání v Infocentru
na náměstí
    Vzhledem ke skutečnosti, že na česko-
krumlovském autobusovém nádraží není
možnost koupit jízdenku s místenkou, rozší-
řilo o tuto službu svou nabídku Infocentrum
ČKRF na náměstí Svornosti. Je určena přede-
vším místním občanům akaždý den zajiš�uje
zakoupení místenkových jízdenek na veškeré
vnitrostátní a zahraniční spoje prodávané v
síti AMS Bus.

Příspěvky na kulturní akce by
měl od letoška řešit Kulturní
fond města Český Krumlov
    Rada města na pondělním zasedání pro-
jednala a doporučila zastupitelům schválit
zřízení Kulturního fondu města Český
Krumlov. V rámci podpory kulturní činnosti
ve městě by byly prostřednictvím fondu vy-
hlašovány grantové a příspěvkové programy
na aktivity obohacující kulturní a společen-
ský život města a jeho obyvatel, konkrétní
kulturní projekty a akce na území města,
kulturní projekty českokrumlovských sub-
jektů i mimo město, činnosti směřující k

rozvoji neprofesionální a místní kultury, k
estetické výchově dětí a mládeže a k ediční
činnosti.
    Pokud zastupitelstvo města kulturní fond
27. ledna schválí, budou zastupitelé 24. úno-
ra schvalovat vyhlášení konkrétních témat
grantů a příspěvků, o nichž budeme veřej-
nost informovat prostřednictvím úřední des-
ky, internetových stránek města a v denním
tisku. Podrobnější informace se dozvíte v
příštím čísle zpravodaje.

Studie ukáže, jak vylepšit
náměstí Svornosti
    Připravovaná architektonická a urbanis-
tická studie zaměřená na náměstí Svornosti
je logickým vyústěním několikaletého úsilí
o doladění všech základních veřejných pro-
stor vnitřního města (studie křížení ulic Hra-
dební a Kájovská, Široká ulice, Ostrov). Rad-
ní v pondělí schválili výběr nejvhodnější
nabídky na jejího dodavatele. Na základě
vítězství ve výběrovém řízení ji zpracuje
Projekční ateliér Hana Zachová, Praha.
    Studie si klade za cíl sjednocení řady
funkcí náměstí Svornosti, vyhovující provo-
zu v rámci celého kalendářního roku. Va-

riabilita tohoto prostoru ve středu centru
města je jasně dána např. pořádáním Slav-
ností pětilisté růže, Svatováclavských slav-
ností, adventu, rozmanitých koncertů, Dne
s handicapem a dalších společensko−kul-
turních aktivit, ale rovněž potřebami občanů
města i návštěvníků. Zahrne jak otázky do-
pravní, tak rozsah a provedení předzahrá-
dek, typ a množství městského mobiliáře,
příp. mobilní zeleně. Značná pozornost bu-
de v projektu věnována centru náměstí, tedy
kašně a morovému sloupu.

Radu školy už musí
mít každá škola
    Ze čtyř českokrumlovských základních škol
má radu školy pouze ZŠ Linecká, která byla
jako dvanáctičlenná zřízená 1. září 2002. Po-
dle nového školského zákona z října loňského
roku mají ZŠ povinnost zřídit radu školy do
31. prosince 2005. Tolik času mají pracovníci
odboru školství, sociálních věcí a zdravotnic-
tví MÚ k jejich ustanovení.
    Rada školy se např. vyjadřuje k návrhům
školních vzdělávacích programů, schvaluje
školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, podílí se na zpracování kon-
cepce rozvoje školy, projednává návrh jejího
rozpočtu.
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Město dotuje vodné
a stočné pro občany
    Radní rozhodli o cenách za vodu pro
letošní rok, přičemž zvažovali tři návrhy
kalkulace vodného a stočného. První, který
nerozlišoval obyvatelstvo od ostatních od-
běratelů, počítal s jednotnou cenou 50,93
Kč za kubík. Radní zvolili druhou variantu,
jež domácnosti zvýhodňuje, a to o 2 ko-
runy 42 haléře. Tento rozdíl bude Město
ČK dotovat, a to ve výši 1,2452 miliónu
Kč. Českokrumlovští občané zaplatí v tom-
to roce provozovateli vodovodních sítí, fir-
mě Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,
48,51 Kč za metr krychlový, což je o 10
procent více než vloni.


