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Krumlovští žáci nejlépe vědí, jak informovat
Evropskou unii o regionu a region o EU
    V celostátní soutěži Tajemná komnata Ev-
ropské unie s převahou zvítězili osmáci a de-
vá�áci Základní školy Za Nádražím v Č. Krum-
lově. Obdiv komise sklidil jejich výborně zpra-
covaný projekt Jihočeský dům v Bruselu, za-
měřující se na přiblížení Jihočeského kraje a
jeho propagaci v zemích EU a na předávání
aktuálních informací o Unii Jihočechům, do
škol a dalších regionálních organizací.
    Komise ve finále zaslouženě ocenila scénku
přibližující činnosti Jihočeského domu, kterou
děti sehrály v kostýmech zdarma zapůjčených
Městským divadlem Č. Krumlov. Domem pro-
střednictvím počítačové animace provázeli Fi-
lip Faschinbauer jako Petr Vok, Petra Brabcová
coby muzikant, Alena Pekařová jako servírka
v baště, Veronika Bednaříková v roli turistky
a Kateřina Brtnová hrála průvodkyni. "Vše mě-
li propracované do detailu," chválí kantorka
Anežka Lipplová i jejich krásný a hlasitý mlu-
vený projev.
    Na projektu pracovalo pod vedením učitelek
Anežky Lipplové a Markéty Novákové dvanáct
žáků druhého stupně v listopadu a v prosinci,
kdy se scházeli v sedm před vyučováním (Petra
dojíždí z Hořic, takže vstávala opravdu brzo)
a odpoledne po jeho skončení do 17 h. Každý
z nich zpracovával určenou oblast projektu,
který řešil oboustranný tok informací, před-
stavení jednotlivých částí domu se zaměřením
na místnosti prezentující Český Krumlov, ex-
pozici přírody a životního prostředí, rybníků
a turistiky v kraji, či průmysl a zemědělství

jižních Čech. Objekt Jihočeského domu žáci
navrhli ve stylu selského baroka. Autorkou
půdorysu i vzhledu domu je Pavla Ondrášková.

Projektanti nezapomněli ani na jihočeská jídla,
která prostřednictvím smyslů velmi zdařile na-
stíní, na co se mohou návštěvníci našeho re-
gionu těšit. Součástí domu je totiž Jihočeská

bašta. I tuto skutečnost komise kvitovala s
uznáním − zvláště při ochutnávce jihočeských
zelňáků i jihočeského mléka. Z Prahy se děti

vrátily s cenami pro školu a třídenní návštěvou
Bruselu, v němž se jim nejvíce líbilo Atomium,
památky jako muzeum čokolády s ochutnáv-
kami, muzeum hudby, kde u vitrín s hudeb-

ními nástroji, některými již nepoužívanými,
jim ze sluchátek hrály tyto nástroje, čůrající
chlapeček a holčička, historické centrum.
Vrcholem prý byla návštěva Pražského domu
a Evropského parlamentu, kam se ale podívali
jen ti, kterým už bylo 14 − Filip a Veronika
měli smůlu, Alena zapomněla pas v hotelu. V
těchto institucích je čekalo jak zklamání, tak
hrdost z vlastního díla po zjištění, že zatímco
oni přišli s projektem informačního toku pro
lidi, tato zařízení podle nich na občany moc
nemyslí − informace jsou zaměřeny výlučně
politicky. "V Pražském domě říkali, že možná
využijí některých našich nápadů," potvrzuje
Markéta Nováková. Po návratu z Bruselu si
žáci ještě užili s ředitelem školy Mgr. Dalibo-
rem Cardou zahájení výstavy nejlepších pro-
jektů v Praze.
    Na otázku, zda by se do projektu pustili
znovu, kdyby nevěděli, že vyhrají, odpověděla
šikovná pětka jednohlasně a nadšeně. Společ-
ná a úspěšná práce je obohatila nejen o spous-
tu zážitků, ale dozvěděli se mnoho nových
věcí a poznali se vzájemně. "Již jsme se zú-
častňovali projektu Já, občan, takže víme, že
metoda projektového vyučování je výborná, i
když zabere hodně času, zejména volného.
Ale baví to děti i nás, získáme hodně nových
poznatků," shrnula Anežka Lipplová. "Naše
poděkování si zaslouží vedení školy, vedení
radnice za dopravu do Prahy a propagační
materiály použité při prezentaci, městské di-
vadlo za půjčení kostýmů."

Nenechte si ujít
obdivuhodné
ruské umění
    V březnu se poprvé v České republice us-
kuteční v rámci Dnů ruské kultury Slovanské
jaro 2006. Projekt který představí pestrý pro-
gram divadelní, hudební a výtvarné tvorby
mladých umělců Ruské federace v jejich zemi
a ve státech Evropy. Jeho součástí se stane i
Český Krumlov.
    V Městském divadle uvidíte ve čtvrtek 16.
března v 19.30 h Veselý kolovrátek v podání
divadla tance a choreografie Artformu z Ťu-
meňské státní univerzity. O dva dny později,
18. března v 17 h, potěší rovněž v divadle
soubory lidového tance Ruská čtverylka ze
Sankt-Petěrburku a Volžanka z Jaroslavli. Jde
o soubory proslulé daleko za hranicemi Ruska,
při jejichž vystoupení se budete chtít přidat.
Tři dobročinné akce se uskuteční v Psychia-
trické léčebně v Červeném Dvoře.

Dubrovník by chtěl
Krumlov za partnera
    Starosta František Mikeš, zástupci měst-
ského úřadu Aleš Mik a Luboš Jedlička, radní
Rudolf Vejskrab a Jiří Glowacz navštívili na
pozvání starostky Dubrovníku toto historické
město během Slavností svatého Vlacha (foto).
Zúčastnil se jich i chorvatský prezident Stipe
Mesič, který v hovoru s dr. Mikešem vzpomí-
nal na návštěvu Č. Krumlova v březnu 2001
a zajímal se, jak se město vypořádalo s ná-
sledky povodní.
    Během třídenního pobytu si zástupci Č.
Krumlova a Dubrovníku předávali zkušenosti
v oblasti kultury a rozvoje turistického ruchu.
Společně budou hledat nejvhodnější možnosti
pro spolupráci a případné oficiální uzavření
smlouvy o partnerství.Město přispěje čtyřmi sty tisíci

místním sportovcům do 18 let
    I letos vyčlenilo město z rozpočtu 400 000
Kč na grantový program Sport a tělovýchova
pro děti a mládež do 18 let. Zájemci si mohou
vybrat ze tří podprogramů.

Podprogram I
Neinvestiční dotace na nájmy

Tento podprogram na nájmy sportovních za-
řízení disponuje 150 000 Kč.
Termín odevzdání žádostí: 
 do 15. 7. 2006 (za I. pol.)
 do 15. 11. 2006 (za II. pol.)
    Žádost bude zařazena do výběrového řízení
při splnění těchto podmínek:
1) Dotaci bude možno čerpat na úhradu nájmů
ve sportovních zařízeních na území města
(sportovní hala, zimní stadión, plavecký ba-
zén, školní tělocvičny aj.)
2) Dotace bude poskytována na podkladě sku-
tečných nákladů vynaložených ve sportovních
zařízeních na přípravu dětí a mládeže
3) Žádost o dotaci na nájmy nemohou podávat
subjekty, které již pro letošní rok obdržely
nebo obdrží dotaci z rozpočtu města
    Sportovní organizace předloží do termínu
stanoveném ve smlouvě na odbor školství vy-
účtování poskytnuté dotace na základě prvot-
ních dokladů, odsouhlasené provozovatelem
sportovního zařízení.

Podprogram II
Pořádání sportovních akcí mládeže

K rozdělení je 200 000 Kč.
Termín odevzdání žádostí:  do 31. 3. 2006
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Na každou akci musí být podána písemná
žádost splňující požadované náležitosti (popis
akce, rozpočet)
2) Dotace bude poskytována na pořádání ve-
řejně přístupných sportovních akcí dětí a mlá-
deže reprezentující město (turnaje), MČR,
krajské a okresní přebory
3) Dotaci bude možno čerpat na nákup spo-
třebního materiálu, poháry, medaile a diplomy

4) Pořadatelem akce musí být subjekt se síd-
lem na území města
    Organizace musí do termínu stanoveného
ve smlouvě předložit na odbor školství vyúč-
tování celé akce, včetně poskytnuté dotace
formou fotokopií účetních dokladů, včetně do-
ložení finanční spoluúčasti dalších subjektů.

Podprogram III
Dotace na reprezentaci města Č. Krumlov

K dispozici je 50 000  Kč
Termín odevzdání žádostí: do 31. 3. 2006
 do 30. 9. 2006
1. Dotace bude poskytnuta členům sportov-
ních klubů a organizací formou odměny za
umístění do 3. místa na oficiálních soutěžích
v rámci
    a) státní reprezentace
    b) mistrovství České republiky
O odměnu mohou žádat sportovní oddíly a
sportovci za umístění od 1. 9. 2005 do 31. 8.
2006
2. Příjemce dotace musí být registrovaným
členem sportovního klubu sídlícího na území
města a musí za tento klub i startovat.
    Současně se žádostí předloží žadatel ofici-
ální výsledkovou listinu dané soutěže.

●   ●   ●
    Jednotlivé projekty bude posuzovat a vybí-
rat komise rady města pro sport a tělovýchovu,
výsledky výběrového řízení bude schvalovat
rada města. Výše požadované částky není li-
mitovaná - dotace bude přiznána do max. 70
% skutečných nákladů na akci či aktivitu. Pří-
jemce je povinen vyúčtovat 70 % nákladů a
doložit celkové skutečné náklady.
    Podrobné informace a formuláře žádostí na-
leznete na www.mu.ckrumlov.cz - granty
města. Info podá ing. Věra Koželuhová na
tel. 380 766 400.
    Žádosti zasílejte na adresu Městský úřad,
Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov nebo doručte
na podatelnu úřadu na stejné adrese či zašlete
prostřednictvím e-podatelny.

V badmintonu je
Krumlov nejlepší
    Pořadatelé prvního mistrovství ČR do-
spělých v badmintonu v nové všesportovní
hale v Č. Krumlově připravili soutěžícím i
divákům velmi kvalitní sportovní zážitky.
Jak přiznal ředitel soutěže Karel Kotyza,
organizace a přípravy stály dost sil, ale prů-
běh a výsledky domácích borců jsou nej-
lepší odměnou.
    Mistrovství republiky přineslo Česko-
krumlovským pět medailí. Ještě junior Pa-
vel Florián získal se Stanislavem Kohout-
kem zlato a titul mistrů republiky ve čtyř-
hře. Stříbro vybojovala ve dvouhře Martina
Benešová, bronz Pavel Florián a Hana Kol-
larová ve dvouhře a Hana Kollarová s Mar-
tinou Benešovou ve čtyřhře. Také odcho-
vanci českokrumlovského badmintonu po-
tvrdili, že naše město má v tomto sportu
důležité slovo − Eva Brožová, současná
hráčka Meteoru Radotín Praha, se stala nej-
lepší hráčkou republiky se zlatem z dvou-
hry, čtyřhry (spolu s další krumlovskou od-
chovankyní Hanou Milisovou) a ze smíšené
čtyřhry.
    Nespornou kvalitu krumlovského bad-
mintonu podtrhlo vyhlášení výsledků an-
kety Badmintonista roku 2005 - nejlepším
juniorem v ČR se stal 19letý Pavel Florián
a nejlepším trenérem Radek Votava.
    Vedení města a úřadu gratuluje a děkuje
všem, kteří se na tomto republikovém úspě-
chu podíleli.

Nahoře nejlepší junior ČR Pavel Florián, dole zleva
při zahájení prvního mistrovství ČR dospělých v Č.
Krumlově místostarosta Miloš Michálek a ředitel
mistrovství Karel Kotyza. Foto Jana Zuziaková


