
N E Z A P O M E Ň T E  Z A P L A T I T
POPLATEK ZA PSA je nutné uhradit do
konce března. Jedná-li se o částku vyšší než
400 Kč, lze ji zaplatit ve dvou termínech −
druhá splátka do 30. září.

ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, tedy
396 Kč na osobu a rok, se platí do konce
dubna. Tuto částku je možné pokrýt dvěma
platbami.

V POKLADNĚ V 1. PATŘE městského úřadu
v Kaplické ulici vyrovnáte oba závazky vůči
městu.

U P O Z O R N Ě N Í

Subjekty podnikající
v oboru vedení
účetnictví − pozor!
    Upozorňujeme držitele živnostenského
oprávnění k provozování živnosti Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, kteří
toto oprávnění získali před 1. lednem
2004, na tuto změnu.
    Dne 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon
č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další záko-
ny. Tímto zákonem došlo ke změně názvu
živnosti na Činnost účetních poradců, ve-
dení účetnictví, vedení daňové evidence.
Průkaz živnostenského oprávnění vydaný
před účinností tohoto zákona je živnos-
tenský úřad povinen na žádost podnikatele
nahradit do 1. ledna 2006 novým průka-
zem s aktuálním názvem živnosti. Vyzý-
váme proto držitele platného živnosten-
ského oprávnění k provozování uvedené
živnosti (včetně těch, kteří tuto činnost
dočasně nevykonávají, nebo mají provo-
zování živnosti přerušeno), aby včas kon-
taktovali živnostenský úřad v Kaplické
ulici a požádali o provedení bezplatné
změny živnostenského listu.

Zahájení provozu malého vláčku na ekologický pohon plánovali provozovalé už na Velikonoce. Kvůli
čekání na technický průkaz to není jisté. V žádném případě ale občané Českého Krumlova nejpřijdou o
bezplatné úvodní svezení. Mašinku s tichým motorem, dvěma vagóny s prosklenou střechou a vzduchovým
pérováním v barvách Č. Krumlova, tedy modré a bílé, vyrobené v Itálii, vlastní německá společnost.
Městem bude projíždět se zhruba 40 pasažéry, poslední vagónek vybavený zdvihací plošinou je určen
vozíčkářům. Cestující s průkazem tělesně postižených budou mít cestu zadarmo. Dopravní prostředek,
který rozšíří nabídku služeb, budou určitě využívat i místní občané. "Na projíž	ku zdarma pozveme děti z
mateřských škol a vyzveme je k namalování svých zážitků. Autor nejhezčího dostane cenu, z nejpodaře-
nějších maleb možná vznikne kalendář," plánuje Renata Sedláková. V budoucnu by měla přibýt ještě
jedna mašinka a vagón − na připravovaných okružních trasách mimo město by měly jezdit tři vagóny. 
 Foto Jana Zuziaková

Letošní grantové programy kraje
v oblasti památkové péče
    Grantové programy v oblasti památkové pé-
če pro rok 2005 schválilo 1. března zastupi-
telstvo Jihočeského kraje. V celém kraji bude
přerozděleno přes 20 mil. korun.
    Jako každoročně jsou vypsány tři programy.
Na grantový program Movité kulturní dědictví
lze přihlášky podávat do 2. května 2005, dal-
ším programem jsou Nemovité kulturní pa-
mátky (do 9. května 2005) a posledním Zvý-
šené náklady obnovy památkově chráněných
staveb (do 9. května 2005). Žádosti se všemi

náležitostmi je možné podávat na odbor kul-
tury, památkové péče a cestovního ruchu Kraj-
ského úřadu v Českých Budějovicích, kon-
taktní osoby Blažena Týrová, Mgr. Markéta
Jelínková, nebo prostřednictvím Městského
úřadu v Českém Krumlově, odbor územního
rozvoje, investic a památkové péče, Kaplická
439, kontaktní osoba Markéta Tošovská, DiS.
Zde je možné vyzvednout si dokumenty a
získat podrobnější informace a podmínky k
přidělení grantu.

Občan, který uhradí poplatek za psa, dostane tuto
krabičku s potřebami na uklízení psích exkrementů.
V rámci pracovní terapie je kompletují mentálně
handicapovaní klienti Ústavu sociální péče Empatie
v Č. Budějovicích. Darované balení je symbolickým
gestem úřadu − na jedné straně jde o podporu
aktivit mentálně postižených, na druhé o připome-
nutí povinnosti odstraňování stop po vyměšování
čtyřnožců, s jejichž produkty se bohužel setkáváme
na každém kroku. Nosit v kapsách obyčejné mi-
krotenové sáčky a výsledek trávení do nich vždy
sebrat je snadné − a na stavu sídliš� se viditelně
projeví. Čistota našeho okolí je hlavně v našich
rukou, tedy sáčcích. Foto Jana Zuziaková

Nadcházející velikonoce přivolávala minulý víkend
na náměstí Svornosti místní pernikářka Jitka Har-
šová těmito nádhernými, precizně zdobenými dob-
rotami. Vlevo dcera Pavlína. Foto Jana Zuziaková

Lira nemá doma soupeře a
světovou konkurenci omráčí
Akciová společnost Lira se 124letou tradicí
průmyslové výroby dřevěných lišt, obrazových a
zrcadlových rámů je nejstarším krumlovským
výrobním podnikem. Zatímco v roce 1893
zaměstnával továrník Leonard Schönbauer 98
dělníků, dnes má podnik 400 pracovníků v
provozech v Č. Krumlově, Horní Plané a v šesti
podnikových prodejnách.

    Tento podník, sídlící v Tovární ulici, je prak-
ticky nepřetržitě nejvýznamnějším zaměstna-
vatelem v širokém okolí Českého Krumlova.
Lira je nosnou výrobní firmou skupiny Lar-
son−Juhl se sídlem v Atlantě v USA, jejímž
vlastníkem je v současné době nejúspěšnější
byznysman na světě Warren Buffet. V posled-
ních osmi letech Lira ani jednou nechyběla
mezi stovkou nejlepších firem českého národ-
ního hospodářství, několik desetiletí je pravi-
delně zařazována mezi tři nejlepší podniky v
českém dřevozpracujícím průmyslu. I o tom
jsme hovořili s ředitelem ing. Františkem Je-
nerálem.

Dnes je firma největším výrobcem obra-
zových lišt a rámů v Evropě a postupně
se řadí mezi pět nejvýznamnějších světo-
vých firem v tomto oboru. Jak jste toho
dosáhli?

    Na rozdíl od zejména italské, německé a
španělské konkurence, jež poslední tři roky
bojují o přežití, Lira vyšla z období hospodář-
ského poklesu posílena. To nám umožnilo roz-
šířit výrobní kapacity a modernizovat zejména
výrobní závod v Horní Plané. Posílení pozice
Liry je výsledkem úspěšného zavedení nových
výrobků na nejnáročnější světové trhy − USA,

Itálie, Francie a ostatní západoevropské země.
Podařilo se nám rovněž prosadit se na trzích
rozvíjejících se zemí na východ od České re-
publiky, tedy na Ukrajině, v Rusku a v pobalt-
ských státech.

Do kterých míst světa směřují vaše vý-
robky?

    Koncem předminulého století to bylo Ra-
kousko−Uhersko, Německo, na Balkán a do
Orientu. Nyní vyvážíme dvě třetiny produkce
do 40 států, přičemž hlavním zákazníkem jsou
Spojené státy, dále Itálie, Polsko, Ma�arsko,
Německo.

Jaký je ve vašem oboru konkurenční boj?
Jak přistupujete k tvorbě nových výrobků?

    Zatímco konkurence v Asii, Jižní Americe a
v poslední době také např. v Polsku se zamě-

řuje výhradně na kopírování úspěšných vzorů,
které pak nabízí pod cenou a v horší kvalitě,
nové výrobky naší firmy představují super de-
sign vycházející z tradiční evropské kultury.
Zámořští konkurenti nemohou logicky přiná-
šet nové vzory do evropské a severoamerické
oblasti, protože jsou ovlivněni svou vlastní
kulturou a naší kultuře nerozumí. Toto je v

podstatě jediná cesta, jak překonat ostrou kon-
kurenci a jak také čelit velmi nepříznivým do-
padům klesajících devizových kursů, zejména
amerického dolaru, ale v poslední době i eura.

Stále převládá ruční práce?

    Přecházíme sice v posledních letech stále
více od ručních technologií k mechanizova-
ným, jako třeba při zlacení lišt. Ale například
zdobené pozlacené rámy vyžadují precizní
ruční práci, nebo� jde o složitý dokončovací

proces. Nevznikají nástřikem, ale zrodí se na-
nesením zlatého plátkového kovu. Není jed-
noduché tento náročný postup zvládnout.

Máte vlastní učňovské středisko pro rá-
maře pozlacovače. Je o něj zájem?

    V posledních letech nemáme moc nadějných
kádrů, protože mládež dnes nemá takový vztah
k práci jako předchozí generace. Většina ši-
kovných, kteří vytrvají, jsou pokračovatelé ro-
dinné tradice.

Zavedli jste bezodpadovou technologii.
Jak funguje?

    Z pilin a odřezků z výroby obrazových lišt
a rámů ze šumavského borového a smrkového
dřeva vznikají brikety pro rakouský a německý
trh.

A další plány společnosti?

    Před pěti týdny se uskutečnil tradiční veletrh
celého odvětví výroby obrazových lišt a rámů
SACA v italské Bologni, který je považován za
nejdůležitější akci tohoto druhu na starém
kontinentě. Zde se vždy představují horké no-
vinky, které pak určují trendy v celém odvětví.
Dvě nové série obrazových lišt naší firmy s
obchodními názvy Sevilla a Aurora tam způ-
sobily doslova chaos mezi konkurenty a tak
obrovský zájem zákazníků o naše nové vý-
robky, že prakticky převážná část kapacity ně-
kterých výrobních dílen je těmito objednáv-
kami vyčerpána až do konce letošního roku.
Zvládnutí výroby takového druhu výrobků se
v automobilové terminologii blíží pojmu mer-
cedes − a posouvá výrobky a dobré jméno
Liry dalším výrazným krokem vpřed.
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Čtyři stovky lidí zaměstnává Lira v Českém Krumlově, Horní Plané a v šesti podnikových prodejnách.
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