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Kdy navštívit městský úřad
DNY A HODINY

PRO VEŘEJNOST
Pokladna

Pondělí, středa  8.00 − 16.30    
Úterý, čtvrtek  7.30 − 15.00    
Pátek  7.30 − 13.00    

Podatelna
Pondělí, středa  7.00 − 16.30    
Úterý, čtvrtek  7.00 − 15.00    
Pátek  7.00 − 13.00    

Pasy, občanské průkazy,
registrace vozidel
a řidičské průkazy

Pondělí, středa  7.30 − 17.00    
Pátek  7.30 − 13.00    
Úterý, čtvrtek - po předchozí telefonické
                          dohodě

Všechna ostatní pracoviště
Pondělí, středa  7.30 − 17.00    
Úterý, čtvrtek, pátek − po předchozí    
                                    telefonické dohodě

PŘESTÁVKA NA OBĚD  11.00 − 12.00    
V době přestávky na oběd jsou pracoviště
úřadu v Kaplické ulici a na náměstí Svor-
nosti uzavřena!

Z A J Í M A V É  K R O U Ž K Y  V  D D M

ZAPSAT SE DO KROUŽKU domu dětí a
mládeže mohou zájemci do 30. září. Od 3.
října začnou fungovat nové kroužky − pro
děti a dospělé Škola starých řemesel (od 15
let), Textilní ateliér (15 − 18), pro školáky
Historické kostýmy (od 6. tř.), Kick box (od
14), Dračí doupě (od 7. tř.), Přátelé Harryho
Pottera (od 4. tř.), Roztleskávačky (1. - 9.
tř.), Kalanetika (od 6. tř.). Přihlásit se mohou
děti např. do francouzštiny (od 7. a 8. tř.), do
mažoretek (2. − 9. tř.) nebo děti od 15 let a
dospělí do oprašovacího kurzu ruštiny.

Vítejte na Ekofilmu
    Pojednatřicáté se uskuteční mezinárodní
filmový festival o životním prostředí, pří-
rodním a kulturním dědictví Ekofilm v Č.
Budějovicích a Č. Krumlově. Nabídne pro-
mítání soutěžních i informativních filmů,
snímky na přání, besedy, semináře a zají-
mavá setkání, jako např. s herci a tvůrci
filmu Na samotě u lesa. Vyhlášení vítěz-
ných snímků a předání cen jejich tvůrcům
se uskuteční v sobotu 8. října v 19 h v
Jízdárně.
    Vyhlašovatelem festivalu je Minister-
stvoživotního prostředí ČR, Jihočeský kraj
a města Č. Krumlov a Č. Budějovice. Záštitu
nad festivalem převzal také starosta JUDr.
František Mikeš.
    Všechny filmové projekce a doprovodné
akce jsou veřejnosti přístupné zdarma!

Český Krumlov
Čtvrtek 6. října

8.10 − 12.30 promítání pro školy − Kino
J&K

9.00 − 18.00 soutěžní promítání, projekce
na přání, filmové přehlídky, výstava
Strašáci Rudolfa Šmída - Mincovna
na 2. zámeckém nádvoří

19.30 Život v Amazonii − host Steva
Lichtaga Maria Santos − Mincovna
O životě v Brazílii prostřednictvím
filmu a vyprávěním brazilské novi-
nářky a filmové producentky.

Pátek 7. října
8.30 − 12.30 promítání pro školy − Kino

J&K
9.00 − 18.00 soutěžní promítání, projekce

na přání, filmové přehlídky, výstava
Strašáci − Mincovna

11.00 Vzpomínka na Josefa Vavrouška
− Hotel U města Vídně

15.00 Je ekologie ve filmu trvale udrži-
telné téma? (workshop) − Hotel U
města Vídně

19.30 Umění a ekologie (beseda s tvůrci)
− Mincovna

Sobota 8. října
9.00 − 16.00 soutěžní promítání, projekce

na přání, filmové přehlídky
− Mincovna

11.00 − 13.30 Na samotě u lesa po 30
letech − Kino J&K
Setkání tvůrců a hereckých před-
stavitelů po 30 letech natáčení
filmu. Účast přislíbili Jiří Menzel,
Zdeněk Svěrák, Na�a Urbánková,
Ladislav Smoljak, sourozenci Hra-
dilkovi, Jan Tříska, František Ře-
hák, Jaromír Šofr a další předsta-
vitelé a tvůrci filmu

Neděle 9. října
9.00 − 13.00 Přehlídka vítězných filmů

z Ekofilmu 2005 a projekce
na přání − Mincovna

Ředitel Služeb města Č. Krumlov ing. Josef Pešl (vlevo) předával ve středu 14. září opravenou Zahradní
ulici. Po rekonstrukci inženýrských sítí a komunikace převzal stavbu starosta JUDr. František Mikeš.
Obyvatelé Zahradní ulice jsou spokojeni, nebo� její povrch kryje asfalt místo hlíny. Foto Jana Zuziaková

Město opět přispěje na vkusné
označení provozoven a domů
    Letos podruhé mohou od 1. října do 1.
listopadu podnikatelé a majitelé domů požá-
dat o příspěvek města Č. Krumlov na vkusné
označení provozoven a domů.
    Na posílení pozitivní reklamy podporou
kvalitních uměleckých návrhů označení jed-
notlivých provozoven a domů i na vlastní pro-
vedení firemních štítů a odstranění nevhod-
ného označení z města zapsaného na listině
UNESCO vyhlásilo město Č. Krumlov grant
nazvaný Podpora na pořízení označení domů
a provozoven, zpracovaný v souladu s pod-
mínkami památkové péče. Jeho cílem je zlep-
šení vzhledu městské památkové rezervace a
městské památkové zóny a v letošním roz-
počtu města má k dispozici 300 000 Kč. Výše

příspěvku z grantu může stejně jako vloni
dosáhnout až 70 procent nákladů na grafický
návrh nebo výrobu označení v souladu s po-
žadavky památkové péče, maximálně ale
40 000 Kč na provozovnu. V případě doložení
předepsaných dokladů lze zažádat o příspěvek
zpětně.
    Žádost o příspěvek je nutné podat od 1. října
do 1. listopadu na podatelnu městského úřadu
nebo poštou na adresu Městský úřad ČK, Ka-
plická 439. Podrobnější informace je možné
získat u Markéty Tošovské, DiS. (380 766 714)
na oddělení památkové péče i na
www.mu.ckrumlov.cz, kde naleznete i for-
muláře žádostí.

Pétépáci slavili
    K 55. výročí vzniku PTP (pomocných tech-
nických praporů) a 15. výročí vzniku dnešní
územní organizace PTP se v 5. září uskuteč-
nilo v kanceláři starosty JUDr. Františka Mi-
keše setkání vedení města s představiteli ÚO
PTP Č. Krumlov a zástupci spolupracujících
organizací.
    Předseda ÚO PTP a čerstvý osmdesátník
ing. Karel Podruh vzpomněl, že se poprvé
sešli před 15 lety právě v budově radnice, v
září 2000 se tam uskutečnila i druhá výstava
o PTP. Starosta jim pomáhal už ve funkci
přednosty okresního úřadu. Velkým podpo-
rovatelem pétépáků je Regionální muzeum v
Č. Krumlově, kde se na podzim 1993 usku-
tečnila 1. výstava o PTP v Československu,
kdy expozici vytvořila muzejní výtvarnice
Lenka Kohoutková. Letos potřinácté připra-
vuje územní organizace ve spolupráci se ZŠ
TGM u příležitosti výročí 28. října kladení
kytic s doprovodným programem žáků školy.
Bezplatné přístřeší místním pétépákům po-
skytuje restaurace Jelenka, kde se krumlovští
pétépáci sejdou v září na pravidelném čtvrtlet-
ním srazu už po devětadvacáté.

K R Á T C E
V ZŠ ZA NÁDRAŽÍM by mohla být do konce
září hotová rekonstrukce zázemí kuchyně a
hřiště, v pavilonu tělocvičen budou pokračo-
vat práce na sociálním zařízení a tělocvičně.
Na úpravách okolí hřiště, jež dostalo umělý
povrch, se budou možná podílet i starší žáci.
Školáci nyní v rámci tělesné výchovy rádi na-
vštěvují sportovní areál na Chvalšinské ulici,
kde si kopnou na umělé trávě, chodí do pří-
rody. Na své rekonstruované hřiště se vrátí
po jeho novém oplocení.

RÁDIO ICM, první nezávislé českokrumlov-
ské internetové rádio mladých začalo vysílat
15. srpna v Centru pro pomoc dětem a mládeži
na Špičáku. Projekt podpořila EU.

TŘICET TISÍC KORUN získalo Centrum pro
pomoc dětem a mládeži Č. Krumlov z grantu
Jihočeského kraje na podporu specifických a
integračních volnočasových aktivit romských
dětí a mládeže.

RICHARD KRAJČO, herec, zpěvák skupiny
Kryštof, se 6. srpna ženil v zahradě česko-
krumlovského zámku se zpěvačkou a model-
kou Ivou Frühlingovou.

Jako vyjádření díků za spolupráci a podporu
předal Karel Podruh pamětní medaili Českého
svazu PTP starostovi Fr. Mikešovi, Lence Ko-
houtkové z muzea (na snímku), řediteli ZŠ
TGM Vlastimilu Hláskovi a Iloně Podruhové z
restaurace Jelenka. Foto Jana Zuziaková

N Á Z O R  Č T E N Á Ř E
    Josef Dvořák (Hudvo) reaguje na článek
z minulého zpravodaje Sezóna je opět na-
bitá, všichni by měli být ohleduplnější:
    "Obsah mi silně připomíná doby nedáv-
no minulé. Už zase plánování, nařizování,
omezování atd. To, že nám občanům dnes
řídí život úředníci od stolu, je všeobecně
známá věc. To, že jsou to v mnoha přípa-
dech bývalí soudruzi nebo jejich poskoci,
je také známo. Jsem přesvědčen, že valná
většina z nás nestála na náměstích před
16 lety proto, abychom dnes zase jako ovce
poslušně skláněli hlavy a čekali, co nám
kdo naplánuje nebo nařídí? To snad ne!?
Mimochodem, ti, co si nejvíce stěžují v
noci na hluk, jsou hlavně zahraniční ná-
vštěvníci a ti, co ho dělají, převážně také!
Žádná hudební produkce není tak hlasitá
a hrozná, jako řev opilých, převážně mla-
dých návštěvníků a vodních turistů. Ale i
to, bohužel, patří k cestovnímu ruchu.
    Samozřejmě souhlasím s určitou koor-
dinací v pořádání různých akcí, ale po-
ukazovat na tento jev v souvislosti s akti-
vitami podnikatelského sektoru a hudeb-
ními produkcemi je laciné a silně mi "ně-
čím" zavání! Jsem přesvědčen, že ve věci
hluku a hudebních produkcí se ztotožňuji
s názorem většiny zdejší muzikantské ob-
ce."

Ke koupi budou nové garáže na sídlišti
Mír a do 10. října lze dostat slevu
    Situaci v parkování ve městě má zlepšit vý-
stavba garážového domu na sídlišti Mír, kterou
plánuje českobudějovická společnost INBA
s.r.o., jež dosud realizovala sedm garážových
objektů s 850 garážemi v Č. Budějovicích, Tá-
boře, Pelhřimově, Praze a v Plzni.
    Dvoupodlažní objekt s 56 garážemi má stát
v prostoru mezi Urbinskou ulicí a Budějovic-
kou silnicí. Jednotlivé garáže jsou řešeny jako
uzavřené prostory vzájemně oddělené zděný-
mi příčkami a uzavřené výklopnými vraty, s
elektrickou instalací s vlastním měřením. Spo-
lečné prostory automaticky osvětlují pohybová
čidla. Objekt uzavírají hlavní garážová vrata s
elektrickým pohonem.
    Po dokončení stavby budou jednotlivé ga-
ráže vymezeny jako samostatné jednotky a
podle zákona č. 72/94 Sb. je investor převede

do vlastnictví kupujících. Cena se pohybuje
podle polohy v domě od 162 500 do 165 000
Kč, k tomu 9 800 Kč na pořízení pozemku a

19procentní daň z přidané hodnoty − výsledná
cena garáže se pohybuje od 205 000 do
208 000 Kč.
    Majitelé mají možnost bezpečného odsta-
vení vozidel v blízkosti bydliště, jejich spo-
lehlivou ochranu před povětrností, krádežemi,

vandalismem i ukládací prostor. Je to příleži-
tost i pro občany z okolí, např. z centra města,
pokud nepoužívají svá vozidla denně.
    Společnost INBA s.r.o. v současné době za-
hájila projektovou přípravu stavby a v případě
dostatečného zájmu začne v příštím roce s
výstavbou, která potrvá zhruba šest měsíců.
Zatím je zadaných přes 40 % garáží. S těmito
zájemci společnost uzavře smlouvy o výstav-
bě.
    Další zájemci, kteří se přihlásí do 10. října
2005, dostanou slevu z ceny ve výši 3 000
Kč. Přihlásit se je možné písemně na adr. INBA
s.r.o., Prokišova 7, 370 01 České Budějovice,
telefonicky na 38 635 6307, mob. 602 430
607−10, faxem 386 358 521 nebo e−mailem in-
ba@volny.cz. Bližší informace www.inbacb.cz.

Změny v parku
    V Městském parku, jenž slouží občanům
od 16. června 1907 a který zřejmě projektoval
městský stavitel Karl Nowaczek, začala 2. část
regenerace porostů. První etapa za 320 000
Kč se uskutečnila před čtyřmi lety a dotace
od Státního fondu životního prostředí byla
200 450 Kč. Stejně jako tehdy ji město získalo
i letos, a to ve výši 75 %. Ve druhé etapě
regenerace Městského parku v celkové výši
1,192 mil. Kč to znamená 894 000 Kč.
    Regenerace porostů parku začala ošetřením
96 dřevin, což zahrnuje odstranění suchých
větví, konzervaci ran, bezpečnostní vazbu, a
pokácením drobných stromů a keřů (zásad-
nější kácení se uskutečnilo vloni). Na jaře
budou pracovníci firmy Bartl, s.r.o. z Č. Bu-
dějovic pokračovat v doplňování původní
kompozice parku − podle projektu vysadí 84
stromů, 113 solitérních keřů, 654 keřů v ži-
vých plotech a 24 popínavých rostlin.


