
Další opravený most
zničený povodní
    Začátkem června byl slavnostně otevřen
most ve Starých Dobrkovicích (u tzv. Peš-
kova mlýna z roku 1614) za účasti před-
stavitelů Města Č. Krumlov, Jihočeského
kraje jako investora a zhotovitele JHP mos-
ty, provoz Č. Budějovice.
    Most přes Polečnici je nemovitou kul-
turní památkou a při předloňských povod-
ních došlo ke zborcení jeho mostních ob-
louků. Aby se to neopakovalo, je most nad
oblouky vyztužen železobetonovou kon-
strukcí. Pracovníci firmy JHP mosty použili
při výstavbě původní stavební materiál se-
sbíraný v okolí mostu. I tento starý most
musel být podle platné normy opatřen mo-
derními svodidly. Náklady ve výši 9,428
mil. Kč (bez DPH) hradil Státní fond do-
pravní infrastruktury.

Červená povodním
    Vzhledem k rozsahu povodní v Českém
Krumlově v roce 2002, které zde napáchaly
škody za více než 400 miliónů korun, plánuje
město řadu protipovodňových opatření. Dal-
ším krokem k jejich realizaci bude radou měs-
ta schválené vypracování vodohospodářské
studie Vyšenského potoka. Ten při přívalo-
vých, ale i méně vydatných deštích ohrožuje
veřejné i soukromé objekty ve Vyšném. Po
spojení s potokem Polečnice způsobuje roz-
sáhlé povodňové škody v městské části Do-
brkovice a Č. Krumlově. Ze 150 000 Kč na
vypracování Studie odtokových poměrů Vy-
šenského potoka zaplatí Město 45 000 Kč,
zbývajících 105 000 Kč uhradí krajský úřad
prostřednictvím grantu.
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www.strategie.krumlov.czKe 120. výročí narození prezidenta Dr. Edvarda Beneše byla 28. května na nádvoří Hotelu Růže odhalena

jeho busta. Slavnostního aktu se zúčastnili veteráni−piloti britského královského letectva z II. světové
války, kteří iniciovali postavení tohoto památníku. Finanční náklady na jeho pořízení nese krumlovský
podnikatel Jan Horal. Hovořil plk. JUDr. Luboš Úlehla, bustu odhalil genpor. František Fajtl, DFC. Na
malém snímku instalují Benešovo poprsí pracovníci píseckého kamenictví Šaffek.  Foto Jana Zuziaková

Masarykovu genialitu prý stvrzuje text pod bustou
    "Vyrostl jsem v duchu Masaryka. Je to člo-
věk, kterého nejvíce obdivuji za to, že vedl
náš národ v době největší krize," odpověděl
nám Jan Horal na dotaz, proč vedle Masary-
kova památníku postaví Benešův. "On byl tím
důvodem, proč jsem pracoval v odboji. Možná,
že jeho dílo bylo větší než Masarykovo. Mrzí
mne, jak ho někteří Češi kritizují. Že se pak
komunisté stali většími stalinisty než Sověti,
byla chyba dalších prezidentů," tvrdí Jan Ho-
ral. Benešovu genialitu podle něj dokládá to,
co řekl o svých dekretech a co je nyní napsáno
na desce pod bustou: "Přijde brzo chvíle, kdy
tito viníci se budou před sebou samými a před

světem očiš�ovat z toho, co v těchto letech
spáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto
nové lži budou přednášet. Říkal jsem při jiných
příležitostech, že máte všecko zaznamenat a
povědět to, co jste zažili ve svých vězeních a
koncentračních táborech. Ne snad jen proto,
abyste nám všem řekli o trápení, ale proto,
abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou
s touto svou "očiš�ovací" kampaní . . . Že za-
čnou − o tom bu	te přesvědčeni. A konečně
přijdou opět, aby od očiš�ování přešli k útoku.
Bude to nová reakce, která opět spojí útok na
pokrok sociální s útokem na naši svobodu
národní a lidskou." Den s handicapem aneb Hledáme ochotné duše a silné paže

Alespoň na jeden den zpřístupnit Č. Krumlov a vybrané kulturní památky návštěvníkům města se zdravotním
postižením za pomoci asistentů a provizorních nájezdů je smyslem připravovaného Dne s handicapem −
dne bez bariér, připravovaného na 11. září. Jeho součástí bude i program pro nehandicapovanou veřejnost,
např. soutěž "Zkuste si to na chvíli" s okruhem pro simulaci různých typů postižení a společný kulturní
program na náměstí s tlumočením do znakové řeči. Pořadatelé první akce tohoto druhu v našem městě −
Kiwanis klub ČK, Město ČK a ČKRF, spol. s r. o. − se obracejí nejen na sportovce, ale na všechny, kteří
mají chu� pomoci dobrým činem a věnovat se tento den handicapovaným. Zájemci se mohou hlásit do
konce srpna Heleně Halabicové na tel. 380 766 345, nebo koordinátoru projektu Radomíru Přibylovi na
č. 603 224 041 (na snímku z přípravné schůzky vlevo, pak Ing. Tibor Horváth z Kiwanis klubu ČK a
Helena Halabicová z oddělení kultury MÚ). Foto Jana Zuziaková

Kolik zaplatíme v bazénu
Ceník vstupů:   do 90 minut  nad 90 minut    
    dospělí  30 Kč          40 Kč        
    děti/studenti  25 Kč          30 Kč        
    děti do 6 let  15 Kč          20 Kč        
    důchodci, invalidé  15 Kč          20 Kč        
    příplatek za každou další hodinu
    sprcha  20 Kč                    
    použití fénu  5 Kč                    
    záloha na zámek  20 Kč                    
Permanentky:  20 návštěv na 90 minut    
    dospělí  450 Kč                    
    děti/studenti  350 Kč                    

    důchodci a invalidé  250 Kč                    
(Permanentky platí 1/2 roku od zakoupení)
Pronájem bazénu:  na 1 hodinu        
    velký bazén  1000 Kč            
    malý bazén  400 Kč            
    1 dráha max. 6 osob  180 Kč            
    plavecká škola-instruktor  60 Kč            
    plavecká škola  35 Kč            
    českokrum. plavecký klub  300 Kč            
    českokrum. sport. kluby  500 Kč            
    ostatní kluby  1000 Kč            
Telefon: 380 Kč 711 702

K R Á T C E

O PODPORU mezi 50 a 500 000 korunami na obnovu techniky mohou požádat do 19.
července na krajském úřadě dobrovolné hasičcké sbory působící v Jihočeském kraji. Podmínkou
je 20procentní spoluúčast.

ZE SLOVENJ GRADCE, od října 1997 partnerského města Č. Krumlova, přijeli minulý pátek
se starostou Matjažem Zanoškarem na dvoudenní návštěvu zastupitelé města doprovázení
novináři a smíšeným komorním sborem Carinthia Cantat. Po pracovním setkání se zástupci
Č. Krumlova se uskutečnil v Jezuitském sále Hotelu Růže úžasný společný večerní koncert s
Městským pěveckým sborem Perchta.

PRŮVODCE Č. KRUMLOVEM I PRO HANDICAPOVANÉ byl na 8. ročníku národní
soutěžní přehlídky propagačních materiálů v cestovních ruchu Tourpropag oceněn diplomem
finalisty v katerogii průvodce mezi 80 přihlášenými.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ se uskuteční letos posedmé v Prokyšově sále příští pátek od 13 a 14 h.
Mezi 34 pozvanými dětmi budou i dvojčata. Prcků narozených v tomto roce má být 27,
ostatní jsou o něco starší.

Krumlov patří mezi tři národní produkty
    "Moře sice nemáme, ale máme moře pa-
mátek," zahájil starosta JUDr. František Mikeš
Prezentaci propagace cestovního ruchu v Je-
zuitském sále Hotelu Růže 19. května. "Ne-
můžeme čekat, až nás turisté sami objeví, ale
musíme se prezentovat tím, co umíme nejlé-
pe."
    Ředitel Czech Tourism Ing. David Gladiš
potvrdil, že Český Krumlov patří mezi tři ná-

rodní produkty v oblasti cestovního ruchu,
vedle Prahy a Karlových Varů. Letos poprvé
se uskutečňuje zahraniční reklamní kampaň
ČR, v níž se objevuje i Č. Krumlov, a to na
pěti satelitních TV stanicích. V našem městě
a regionu se podpoře turismu věnuje od roku
2001 Destinační management Č. Krumlov, no-
sitel titulu Czech Tourism Prize 2003 v kate-
gorii Destinační management.

Dobře odvedená práce vede ke kriminalizaci
(dokončení ze strany 1)

Při nedávné návštěvě Č.Krumlova obdivo-
val premiér Slovenské republiky Mikuláš
Dzurinda krásu našeho města. Není sám,
kdo vyjadřuje obdiv nad tím, jak rychle
po katastrofální povodni město odstranilo
tehdy vzniklé škody. Těší vás to?

    V první řadě je třeba poděkovat majitelům
jednotlivých objektů za to, co ve prospěch
svého majetku, ale i ku prospěchu města od-
vedli. To jsem také oběma premiérům rád sdě-
lil, ale i to, že jak do veřejného, tak soukro-
mého majetku přišla v nezanedbatelné výši
záhy po povodních pomoc od státu − a i díky
ní již dnes návštěvník nepozná, co se tady v
polovině roku 2002 odehrálo.

Jenže s těmi dotacemi to asi není tak jed-
noduché. Je pravda, že tuto záležitost vy-
šetřuje policie?

    To je bohužel pravda. Už jsem řekl, že bez
pomoci státu by se tolik práce na odstranění
škod po povodních nedalo udělat. V průběhu
povodní a záhy po nich se tady vystřídala řada
politiků a všichni slibovali, že v této mimo-
řádné situaci stát zajistí mimořádnou pomoc
a zohlední i eventuální nestandardní postupy
při jejím poskytování. Všichni víme, že nejvíce
škod napáchala voda v areálu na Chvalšinské
silnici, a proto byla vedena řada jednání k

získání peněz na jejich odstranění. Díky tomu
je tam dnes funkční sportovní areál s velice
pěknou sportovní halou místo ruiny, která tam
po opadnutí velké vody zůstala. Te	 si za to
současné i minulé vedení radnice vysloužilo
trestní oznámení, které na ně bylo v souvislosti
s dotací právě na sportovní halu podáno.

K tomu ale musela mít policie i státní za-
stupitelství důvod?

    Jak jsem již řekl. Krizový stav po povodních
trval do poloviny října roku 2002 a v této době
se vedla intenzívní jednání právě na téma,
kde získat peníze na vrácení města do jeho
původního stavu. Všichni, kdo mohli, pro to
dělali maximum. Bohužel dotační politika stá-
tu je taková, že k přiděleným penězům se
musí přidat vlastní podíl a peníze musí být
využity do konce kalendářního roku, ve kterém
byly poskytnuty. Většinou musí být k tomuto
datu také hotová kolaudace díla. Když pak
takové peníze přijdou na úplný závěr roku,
musí se zvažovat, zda je vrátit nebo podstoupit
určité riziko a jednat pak o odstranění tvrdosti
zákona v případě, že se nepodaří podmínkám
plně vyhovět. Tady jsme uvěřili slovům politi-
ků, že při odstraňování povodňových škod bu-
de zohledněna mimořádnost situace a určité
odchylky od pravidel, jdoucí na vrub nedo-
statku času, budou zohledněny s tím, že při

vyúčtován konkrétní akce bude doloženo, že
peníze byly využity k účelu, na který byly
poskytnuty.

A byly využity pro daný účel a také vyúč-
továny?

    Každý se může podívat zvenku i zevnitř,
jak sportovní hala vypadá. Jsem přesvědčen,
že 17 miliónů korun státní dotace a 9 miliónů
korun z rozpočtu města bylo dobře využito.
Vyúčtování stavby sportovní haly muselo být
provedeno do konce května tohoto roku. V
rámci tohoto vyúčtování, ale i při prováděném
auditu hospodaření radnice bylo konstatováno,
že s ohledem na celkovou hodnotu díla, i
vzhledem k tomu, že k dotaci poskytnuté
MŠMT v říjnu roku 2002 nebyl už přidán vlas-
tní podíl, přestala tato dotace s koncem roku
2002 právně existovat. Proto musí být do stát-
ního rozpočtu vrácena částka odpovídající výši
právě této dotace. To také bylo v termínu vy-
účtování provedeno.

Není škoda vracet peníze, které město po-
třebuje? Jsou to čtyři milióny!

    My učiníme zadost své povinnosti, ale zá-
roveň žádáme ministryni školství, aby nám
byly peníze poskytnuty zpět s tím, že bychom
je rádi využili pro stavbu hokejbalového hřiště.
Vyřešil by se tak jednak problém s tím, že
hokejbalový klub, který se zaměřuje zejména

na práci s mládeží, nemá kde svoji činnost
vykonávat − a hřiště na Plešivci by pak sloužilo
už jen potřebám školy a pro volnočasové ak-
tivity.

Je sice pravda, že o využití peněz se každý
může přesvědčit, ale přesto zní toto obvi-
nění velmi vážně . . .

    Máte pravdu. Objektivně zdůvodnitelný po-
stup je policií zpracován strohou řečí paragrafů
a každý, kdo není s věcí seznámen, se nyní
může domnívat, že jsme svým jednáním způ-
sobili škody státu i městu. Skutečnost je tako-
vá, že město přijalo od státu v mimořádné
době mimořádně vypsané dotace, z nichž jed-
nu po vyúčtování vrací a tu druhou použilo
pro předpokládaný účel, který slouží městu
ke cti a lidem ku prospěchu. Osobně jsem
postupem policie trochu zaskočen. Jednal jsem
v dobré víře a jsem přesvědčen, že bylo dosa-
ženo předpokládaného účelu tohoto konání.
Mým úmyslem nebylo někomu škodit, ale na-
opak vzniklé škody napravit. Sám bych se s
tím nějak vyrovnal, ale mám rodinu, matka
na tom není zdravotně zrovna nejlépe, a právě
moji nejbližší nesou takové obviňování dost
těžce. To mne samozřejmě vede k úvahám,
zda má cenu dělat práci, kde důsledkem dobře
odvedené práce není její uznání, ale krimina-
lizace.
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