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J U D R .  F R A N T I Š K A  M I K E Š E

Při nedávném pobytu v Čes-
kém Krumlově navštívil
prezident Václav Klaus také
zámeckou zahradu. Při té
příležitosti odpověděl novi-
nářům na jejich otázku k
další existenci otáčivého
hlediště. Stejně jako tisíce
jiných lidí si nemyslí, že by
otáčivé hlediště mělo z mís-

ta, kde funguje, zmizet. Nemyslí si to ani před-
seda vlády Jiří Paroubek, který zámeckou za-
hradu navštívil tentýž den a novináři mu po-
ložili stejný dotaz. Zpráv jako: "Bylo to nád-
herné, bojujte za točnu!", kterou jsem pro-
střednictvím SMS obdržel bezprostředně po
skončení jednoho z představení Rusalky od
oficiálních hostů města, dostávám opravdu
hodně, a to od lidí známých i neznámých a
bez ohledu na to, čím se v životě zabývají.
    Na nedávné schůzce, které se zúčastnil pri-
mátor města Č. Budějovice se svými náměst-
kyněmi, ředitel Jihočeského divadla, senátor
Parlamentu ČR a představitelé Č. Krumlova,
bylo konstatováno, že je potřeba mít alterna-
tivu pro případ, kdy by nedošlo jenom k od-
stranění stávajícího "otáčka", které opravdu
příliš krásy nepobralo, a jeho nahrazení ně-
čím, co by i z památkářského hlediska bylo
přijatelné, ale kdyby došlo k úplnému ukon-
čení tohoto kulturního projektu v daném místě.
To si ale nikdo z přítomných nepřál. Šlo více
či méně o to, jak uspokojit přání těch, kteří i
nadále chtějí do zámecké zahrady jezdit za
divadlem, těch, kteří tam chtějí dále divadlo
hrát, a těch, kteří chtějí mít zahradu bez trvalé
stavby. Že lze najít přijatelná řešení při sta-
vebních zásazích v historických objektech, mů-
že z minulosti doložit například dostavba "te-
reziánského křídla" pražského hradu nebo z
přítomnosti "pyramida" na nádvoří v paříž-
ském Louvre. Světově ojedinělý typ divadla v
krumlovské zámecké zahradě si určitě zaslou-
ží, aby nevratná řešení byla přijata teprve až
po zvážení opravdu všech okolností.

Začala rekonstrukce Tovární ulice,
objíž*ka přes sídliště brzy skončí
    Současná nutná objíž.ka po okraji sídliště
Mír skončí asi za dva týdny. Vyžádala si ji
první fáze rekonstrukce Tovární ulice, zahru-
nující práce spojené s uložením deš4ové ka-
nalizace středem vozovky v blízkosti kruho-
vého objezdu. Je pochopitelné, že bydlící v
těchto okrajových částech lokality přechodně
poci4ují při projíždění nákladních vozů zvýše-
nou hlučnost a obávají se o bezpečnost dětí −
opravu vstupního úseku Tovární ulice ale ne-
lze řešit jinak než úplnou krátkou uzavírkou.
Proto občany opakovaně prosíme o pochopení
této situace a o trpělivost. Jedná se o jediné
"nepříjemné" opatření, které se obyvatel síd-
liště po čas rekonstrukce Tovární ulice bude

týkat. Poté bude komunikace vždy v polovině
vozovky s mírnými omezeními průjezdná. Vě-
říme, že díky ohleduplnosti projíždějících ři-
dičů i zvýšené opatrnosti občanů nedojde na
trase objíž.ky k žádné kolizi, by4 se to záko-
nitě děje i v období běžného provozu.
    Rekonstrukci Tovární ulice požadovali tam-
ní podnikatelé řadu let. Poté, co současné ve-
dení města a úřadu pojalo nutnost vyhovět
zaměstnavatelům více než 2000 občanů z Č.
Krumlova a okolí jako jednu z priorit, po téměř
dvou letech úsilí se podařilo zajistit potřebné
finanční prostředky. Na rekonstrukci za 57,14
miliónů korun, kterou realizuje firma Hochtief
VSB a. s., České Budějovice, přispělo minis-

terstvo průmyslu a obchodu 37,2 milióny, zbý-
vající náklady nese město. Tato nákladná a
složitá investiční akce znamená podstatné
zlepšení podmínek nejen pro podnikající sub-
jekty, ale i jejich zaměstnance, pro něž tato
komunikace představovala např. při čekání na
autobusovou dopravu bezpečnostní riziko.
Kvalitní komunikace s potřebnými inženýr-
skými sítěmi umožní další rozvoj průmyslové
zóny, což přinese další pracovní příležitosti.
    Cílem města je zlepšování úrovně života
občanů − a k tomu směřuje i rekonstrukce
Tovární ulice, by4 krátkodobě spojená s urči-
tým nepohodlím. Za porozumění a toleranci
této situace našim občanům děkujeme.

Zlatou svatbou otevřeli minulou sobotu další etapu
společného života manželé Hana a Stanislav Dole-
žalovi z Českého Krumlova. Na tuto slavnostní chvíli
se připravili opravdu mimořádně - na pokyn zastu-
pitele města Antonína Prince si vyměnili nové snub-
ní prstýnky! Foto Jana Zuziaková

V srpnu se jednání
zastupitelstva města

neuskuteční
Historické trhy v Č. Krumlově
už nejen o slavnostech
    Novinkou krumlovské turistické sezóny
jsou historické trhy, které se uskuteční na
náměstí Svornosti dnes a zítra. Ve 20 stáncích
nabídnou hlavně řemeslní výrobci vlastní zbo-
ží, které nelze koupit v českokrumlovských
obchodech − různé druhy užitné keramiky,
sklo, malované romantické hodiny, vyšívané
ubrusy, lněné tašky, předměty ze soustruže-
ného dřeva, látkové hračky, kožené výrobky,
šperky z kovu, části rytířské zbroje apod. Ani
klobásy nebudou chybět. Občané mohou na-
kupovat a místní podnikatelé okukovat, jaké
zboží je žádané a mohlo by obohatit i jejich
provozovny, oba dny od 9 do 19 h. Trhy to-
hoto charakteru znají dnešní Krumlovští
pouze ze slavností. Pro obohacení a zpestření
nabídky akcí ve městě pro místní občany i
návštěvníky jsou další historické trhy naplá-
novány na konec prázdnin − 2. a 3. září.

Venku si více posedíme
    V rámci rozšiřování klidových zón ve městě
přibylo v půli července 15 nových laviček v
hodnotě 37 000 Kč:
- 4 na sídlišti Plešivec
− 3 na sídlišti Mír
- 1 v parku v ulici Za Nádražím
− 3 na Plešivci - dopravní hřiště u DDM, park
za soudem
− 3 na Horní Bráně - u samoobsluhy v Horní
ulici, u hřbitova, v ulici Tavírna
− 1 v parku Špičák 114 − volnočasový klub
mládeže Bouda
    Současně se provádí údržba už používané-
ho mobiliáře sloužícího k odpočinku.

Práce u ústí Tovární ulice u kruhového objezdu by měly být hotovy do dvou týdnů - a objíž*ka po okraji
sídliště Mír tím skončí. Foto Jana Zuziaková

Světová výstava dětských výtvarných děl Lidice 2004 v klášteře vzbuzuje úžas návštěvníků
Od 18. července do 11. září hostí klášter rytířského řádu křižovníků s
červenou hvězdou 32. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
2004, jehož tématem byla hudba. Záštitu nad ní převzal starosta Č. Krumlova
JUDr. František Mikeš, který ji zahájil spolu s kurátorkou výstavy a vedoucí
Lidické galerie Ivou Brothánkovou a ředitelem Památníku Lidice Dr. Miloušem
Červenclem, který uvedl, že v těchto reprezentativních prostorách by rádi
vystavovali každoročně. Soutěž byla založena k uctění památky 72 zavraždě-
ných dětí z Lidic a všech dětí zahynulých ve válečných konfliktech. V po-
sledních letech se schází 10 až 15 000 exponátů z 60 až 70 zemí z celého

světa, např. i z tak exotických končin jako jsou např. Bangladéš, Seychely,
Zimbabwe, Keňa, Korea, Japonsko. Díky této soutěži, určené pro všechny
typy škol a školských zařízení, tedy pro děti od 4 do 16 let, vědí školáci o
českých Lidicích na celém světě.
Výstavu Lidice 2004 v Č. Krumlově tvoří 620 úžasně zpracovaných děl - 453
je plošných a tvoří je malba, kresba, grafika, fotografie a pod., 167 objektů
je prostorových. K vidění je i koláž dětí ze zvláštní školy. Výstavu lze v
českokrumlovském klášteře navštívit denně kromě pondělí, a to zdarma od
10 do 18 hodin. Foto Jana Zuziaková


