
Kinematovlak přiveze pohádky
    V sobotu 7. května dorazí na dva dny do Č.
Krumlova speciálně upravené kino na kolejích
− kinematovlak. Jde o společný projekt Čes-
kých drah a 45. Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež ve Zlíně, který se koná od
29. května do 4. června. Vyjíždí 29. dubna z
Tábora, aby za měsíc cestování po republice
dorazil na zahájení zlínského festivalu.
    Do pojízdného klimatizovaného kinosálu
ČD se vejde 35 diváků. Po oba víkendové dny
se budou od 9 do 18 h promítat v kinemato-
vlaku krátké dětské filmy a večerníčky. Vstup
na všechny projekce je zdarma. Kromě hlav-
ního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě

o doprovodný výstavní a salónní vůz. V do-
provodném voze bude ke zhlédnutí výstava
vítězných prací výtvarné soutěže Po kolejích
s Večerníčkem do Zlína, ve výstavním voze
zajímavá expozice historie a budoucnosti že-
leznice. Návštěvníci kinematovlaku se mohou
těšit i na pestrý doprovodný program. Účast
přislíbila jihočeská pohádková kancelář Kapra
Jakuba či Stifterův pošumavský železniční
spolek. Atrakcí pro děti bude šlapací drezína,
na které se budou moci svézt.
    Program a další aktuální informace nalez-
nete na www.zlinfest.cz.

K R Á T C E
TELEKONTAKTNÍ PÉČE. Senioři a zdravot-
ně postižení mohou ještě požádat o napojení
na 24hodinový automatický systém tísňového
volání, a to u Kateřiny Jochové ze spol. Domy
s pečovatelskou službou, o.p.s., Vyšehrad 260,
Č. Krumlov, nebo na tel. 380 712 067 či mobilu
736 634 493.

NÁVŠTĚVU DOMÁCNOSTI mohou očeká-
vat i občané Č. Krumlova, nebo� Český statis-
tický úřad provádí od 9. dubna do 22. května
výběrové statistické zjiš�ování o životních
podmínkách domácností v ČR (povinné pro
všechny členy EU). Pracovníky, kteří se pro-
káží spec. průkazem, pověřením ČSÚ a ob-
čanským průkazem, budou zajímat pracovní
aktivita a příjmy, náklady na bydlení, životní
podmínky apod. Zjištěné skutečnosti budou
podkladem pro formování sociální politiky v
oblasti nezaměstnanosti, poskytování sociál-
ních dávek a podobně, poslouží srovnání ži-
votní úrovně rodin v EU.

KONFERENCE WIN GLOBAL, tedy žen pů-
sobících v jaderných oborech, se uskutečnila
od 4. do 8. dubna v Hotelu Růže. Organizace
vzniklá v r. 1992 má přes 2000 členů v 57
zemích světa.

Radost rozdávající pohádkový král Zdeněk Troška se svým kabinetem zavítal o III. pohádkovém dnu v Č.
Krumlově i na radnici. Optimismus z jeho tváře zmizel jen na chvíli - při hovoru s místostarostou
Milošem Michálkem o otáčivém hledišti, které si neumí představit na jiném místě. Foto Jana Zuziaková

Vybrali jste už svého favorita
na Cenu města Č. Krumlov?
    Cenou města Český Krumlov jsou od roku
1993 oceňováni jednotlivci, seskupení fyzic-
kých osob nebo právnické osoby za významný
počin předchozího roku. Do 2. května mají
nejen krumlovští občané možnost nominovat
ty, kteří vloni mimořádně přispěli k rozvoji či
prezentaci města a obohacení života jeho oby-
vatel, a to v oblasti kulturní, sociální, sportov-
ní, podnikatelské činnosti, oprav památek a
podobně. Cenu v podobě dlažební kostky se
skleněnou kapkou může subjekt získat také
za soustavnou činnost v těchto směrech. Po
projednání a návrhu nominací radou města
rozhodnou o udělení ceny zastupitelé na ve-
řejném jednání 26. května.
    Návrhy na ocenění, které musí obsahovat
1. jméno a adresu navrhovaného kandidáta
2. zdůvodnění předkládaného návrhu
3. jméno a adresu navrhovatele
je třeba písemně či elektronicky směřovat na
oddělení kultury městského úřadu do 2. květ-
na 2005 do 16 h (Městský úřad Č. Krumlov,
Bc. Alena Marvanová, nám. Svornosti 1; e−
mail: alena.marvanova@mu.ckrumlov.cz). Od-
kaz na elektronický formulář naleznete na

www.mu.ckrumlov.cz v aktualitách. Slav-
nostní předání Ceny města Český Krumlov je
připraveno tradičně v rámci Slavností pětilisté
růže na sobotu 18. června. Oproti minulým
letům se mění čas a místo předání, takže oce-
něný ji převezme na slavnostním aktu kona-
ném od 21 h na nádvoří Hotelu Růže.
    Do roku 2003 (včetně) byly vyhlašovány
ceny v pěti kategoriích − rekonstrukce památ-
kových objektů, kultura, sport, sociální čin a
podnikatelský záměr − a od loňska jedna, i
když právě v prvním roce změny dostaly tuto
cenu tři subjekty − Dr. Ing. Richard Tichý − in
memoriam za významný přinos pro město
při rozvoji občanského sektoru a demokracie,
Pedagogicko−psychologická poradna Č. Krum-
lov za dlouholetou systematickou, kvalitní,
obětavou a invenční práci s dětmi a mládeží,
jejich rodiči, pedagogy a veřejností, Věra Han-
zalíková za mnohaletou činnost v oblasti kul-
tury, založení a vedení dětského souboru
Krumlovští pištci a souboru historických tanců
Fioretto, reprezentaci města a české kultury
doma i v zahraničí.

Zuzana Mašková, žačka ředitelky ZUŠ PaedDr. Aleny
Švepešové, získala 2. cenu. Foto J. Zuziaková

Grantový program města Č. Krumlov v oblasti
sportu a tělovýchovy pro mládež do 18 let
    Pro získání příspěvku je do 15. května je
možné podávat projekty v oblasti Sport a tě-
lovýchova pro mládež do 18 let. Grantový pro-
gram pro jejich výběr schválili radní minulý
týden. Na letošní rok jsou vyhlášeny tři pod-
programy.
I. PODPROGRAM − Neinvestiční dotace na
nájmy je určen na podporu sportovních aktivit
dětí a mládeže do 18 let formou neinvestiční
dotace na nájmy sportovních zařízení. Pro ten-
to rok je dotován částkou 100 000 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Dotaci bude možno čerpat na úhradu nájmů
ve sportovních zařízeních města (sportovní
hala, zimní stadion, plavecký bazén, školní
tělocvičny)
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
stanoveného ve smlouvě na odbor školství MÚ
vyúčtování poskytnuté dotace na základě
prvotních dokladů, odsouhlasené provozova-
telem sportovního zařízení.
II. PODPROGRAM − Pořádání sportovních
akcí mládeže do 18 let je určen na podporu
sportovních aktivit formou neinvestiční dotace
na pořádání sportovních akcí. Je dotován část-
kou 250 000 Kč.
    Podmínky zařazení žádosti o dotaci do vý-
běrového 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), na mi-
strovství ČR, 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 má povinnost do termínu sta-
noveného ve smlouvě předložit na odbor škol-
ství vyúčtování celé akce, včetně poskytnuté
dotace formou fotokopií účetních dokladů a s
doložením finanční spoluúčasti dalších sub-
jektů.
III. PODPROGRAM − Dotace na reprezentaci
města Český Krumlov je určen na podporu
sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let
formou neinvestiční dotace na reprezentaci
města. Je dotován částkou 50 000 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Dotace bude poskytnuta členům sportov-
ních klubů a organizací na účast na soutěžích
v rámci oficiální státní reprezentace
2) Příjemce dotace musí být registrovaným
členem sportovního klubu sídlícího na území
města a musí za tento klub i startovat
    Organizace má povinnost do termínu sta-
noveného ve smlouvě předložit na odbor škol-
ství MÚ vyúčtování poskytnuté dotace.

❆  ❆  ❆
    Všeobecné podmínky pro poskytování do-
tací v této oblasti podpory:
▲  Grantových řízení se mohou zúčastnit
pouze neziskové organizace působící v oblasti
tělovýchovy a sportu se sídlem na území ČK
▲  U jednorázových akcí bude skutečnost, že

se jedná o akci pro děti a mládež do 18 let,
doložena propozicemi akce a výsledkovou lis-
tinou s uvedením věku.
▲  Pro účely tohoto programu se bude posu-
zovat členská základna sportovních organizací
podle toho, zda jsou členové registrováni u
sportovních organizací, které působí na území
města.
▲  Sportem se pro účely tohoto projektu ro-
zumí aktivita, která je za sport považována
ČKTSS. Všechny tyto aktivity budou při posu-
zování brány jako rovnocenné.
▲  Jednotlivé projekty bude posuzovat komise
rady města pro sport a tělovýchovu.
▲  Výsledky výběrového řízení bude schvalo-
vat rada města.
▲  Výše požadované částky není limitovaná.
Dotace bude činit nejvýše 70 % skutečných
nákladů na akci či aktivitu. Příjemce je povinen
vyúčtovat 70 % nákladů a doložit celkové sku-
tečné náklady.
▲  Součástí vyúčtování bude i závěrečná zprá-
va podle předepsané osnovy.
▲  Součástí žádosti bude i předpokládaná výše
dalších finančních zdrojů. Součástí vyúčtování
bude i uvedení dalších finančních zdrojů.
▲  Prostředky na jednotlivé aktivity budou
uvolňovány na základě smlouvy mezi realizá-
torem a městem Český Krumlov.
    Žádost je nutné poslat do 15. 5. 2005 na
Městský úřad Č. Krumlov, odbor školství,
sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická
439, 381 01 Č. Krumlov, nebo podat pro-
střednictvím podatelny. Informace lze získat
u vedoucí odboru ing. Věry Koželuhové, tel.
380 766 400,e−mail: vera.kozeluho-
va@mu.ckrumlov.cz, formuláře jsou k dispo-
zici na www.mu.ckrumlov.cz.

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 20.
května 2005), obracejte se prosím na Evu-
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.
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Další bezplatné WC
    V provozu veřejných záchodů došlo vloni
k podstatným změnám. V rámci nového sys-
tému parkování začaly na třech odstavných
parkovištích fungovat WC v bezplatném a bez-
obslužném režimu − v městském parku, pod
poštou a v Jelení zahradě. Konkrétně v Jelence
stála kompletní rekonstrukce objektu WC pro-
vozovatele − Českokrumlovský rozvojový fond
− 2,8 mil. Kč. Od května přejde pod správu
fondu, tedy dceřiné organizace města, i provoz
veřejných záchodů v Horní ulici, které také
budou provozovány bezplatně a bezobslužně.

N A V Š T Í V I L I  Č .  K R U M L O V
JOSEF PÜHRINGER, hornorakouský zem-
ský hejtman, a jihočeský hejtman Jan Za-
hradník prezentovali úspěšně se rozvíjející
vztahy těchto krajů. S rakouskými sousedy
připravuje kraj mnoho společných projektů a
hledá možnosti rozšíření spolupráce. Koncem
února byl zahájen "Stifterův rok", připravený
na počest 200. výročí narození spisovatele a
malíře, rodáka z Horní Plané, Adalberta Stif-
tera. Básníka Šumavy připomene 40 různých
kulturních akcí v našem i hornorakouském
kraji. Reinstalovaná stálá expozice A. Stifter
a rodný kraj a původní sezónní výstava Stifter
v překladech byly otevřeny 15. dubna ve Stif-
terově rodném domě. J. Pühringer také upo-
zornil na Hornorakouskou zemskou zahrad-
nickou výstavu začínající dnes Bad Hallu. 

ČESKÝ VELVYSLANEC V RAKOUSKU Ru-
dolf Jindrák jednal se starostou JUDr. Mike-
šem o projektu dopravní infrastruktury či Li-
nec − evropské město kultury v roce 2009.

SETKÁNÍ MODRÝCH BARETŮ, tedy účast-
níků misí OSN a mírových operací NATO,
kteří se ke zvládnutí úkolů připravovali v
krumlovské výcvikové základně mírových sil
od roku 1990 do jejího zrušení v roce 2004,
se uskutečnilo v Č. Krumlově 9. dubna.

Soutěž se změnila ve
svátek klavírní hudby
    Podruhé pořádala 22. a 23. 3. v Hotelu Růže
Základní umělecká škola Č. Krumlov krajské
kolo prestižní národní soutěže ZUŠ ve hře na
klavír. Odborná porota vybraných pedagogů
ZUŠ Jihočeského kraje vyslechla 53 soutěží-
cích v 10 věkových kategoriích. Žákům ze ZUŠ
Č. Krumlov se ve vyrovnané konkurenci po-
dařilo získat pět 1. cen (M. Nosek, T. Beran,
K. Fliegerová, V. Podroužek, K.Waldová) a tři
2. ceny (Z. Mašková, T. Matucha, Řepová), z
nichž se radovaly i jejich učitelky M. Šimko-
vá−Kotrčová, J. Benešová a A. Švepešová.
Úspěch krumlovské školy korunovalo vyhlá-
šení absolutního vítěze. Pamětní cenu Města
Č. Krumlov a cenu Nadace Festivalu barokní
hudby předal místostarosta M. Michálek 12leté
Kristýně Waldové.
    "Za podporu při pořádání soutěže děkuji
Pohádkovému domu, Sdružení pro rozvoj ZUŠ,
Restauračnímu servisu Č. Krumlov, městu Č.
Krumlov, Nadaci Festivalu barokní hudby a
všem organizačním pomocníkům," zdůrazňu-
je ředitelka ZUŠ A. Švepešová. "Největší dík
patří hlavnímu patronovi soutěže spol. Bohe-
mia Properties za poskytnutí vytříbených pro-
stor Hotelu Růže se vstřícným personálem."
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