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Premiér Dzurinda
přiznal chybu
V doprovodu předsedy vlády Vladimíra
Špidly navštívil 21. května Český Krumlov
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.
Zatímco jejich manželky si prohlížely klášter ve Vyšším Brodě, hosty přijal na radnici
starosta JUDr. František Mikeš, který je také
doprovázel na zámek. "V Českých Budějovicích jsem už byl dříve, nikoli v Českém Krumlově − a vidím, že jsem udělal chybu," prohlásil slovenský politik okouzlený městem a
nabídl starostovi tykání. Byl šokován, když v
centru města spatřil rybáře, a uvědomil si,
jak je voda čistá.
V barokním divadle kastelán PhDr. Pavel
Slavko připomněl, že oba šéfové vlád mají
ruku na páce dějin a každodenní prací vytvářejí obraz společnosti. Vyzval je, aby si vyzkoušeli, jak rychle lze měnit skutečnosti v
divadle. Premiéři, poučeni mašinisty o zacházení s "hejblaty", vyměnili za pomoci starosty
a místostarosty kulisy − ze sálu na vojenský
tábor, což z hlediště sledoval celý doprovod
a nadšeně tleskal. Ač sportovci, rumpál jim
prý činil potíže, takže je jasné, že dávná profese mašinisty nebyla legrace.
Slavnostního oběda v Růži pořádaného
Špidlou na počest Dzurindy se účastnil i hejtman RNDr. Jan Zahradník s chotí.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
MILOŠE MICHÁLKA
Vážení spoluobčané,
úpřímně vás zvu na dnes
začínající 18. ročník Slavností pětilisté růže. Pro organizátory to znamená vyvrcholení několikaměsíční
práce a starostí s přípravou
tak rozsáhlé akce, v níž
účinkuje několik set aktérů.
Pro návštěvníky představují
jinde nedosažitelnou atmosféru. Není divu,
nebo vycházejí z místních historických faktů,
kořenů, tradic. Někteří občané města vítají
slavnosti jako zpestření moderního života, které je přibližuje předkům, jiní je vnímají spíše
rušivě. Davy proudících lidí, všudypřítomná
hudba, rozverná divadelní představení, rytířské turnaje, tlačenice kolem stánků, vůně pečeně a medoviny vyvolává ve většině z nás
libé pocity. Máme se na co těšit.
Možná se vše neodehraje podle našich i vašich představ. Třeba se i přes snahu pracovníků Služeb města Č. Krumlov o průběžný úklid
přechodně někde objeví rozházené kelímky.
Prosím, mějte pochopení − jakmile bude vhodnější chvíle, než rušit s multikárou při představení, vše uvedeme do pořádku.
Zatím se dobře bavte. V pondělí ráno po
úklidu města už nepoznáte, že Krumlov žil tři
dny středověkým veselím.
Pozdrav Českému Krumlovu zanechal v kronice města Vladimír Špidla i premiér sousedního východního
státu Mikuláš Dzurinda.
Foto Jana Zuziaková

V dobré víře vykonaná práce
vede ke kriminalizování?
Se starostou Č. Krumlova JUDr. Františkem
Mikešem jsme hovořili o záležitostech, které
zajímají veřejnost.
Nedávno si pan Slepánek v Českokrumlovských listech stěžoval, že se mu v Českém Krumlově těžko podniká, protože
město pro rozvoj cestovního ruchu nic nedělá. Je to opravdu tak špatné?
V první řadě je třeba říct, že město pro podnikání v cestovním ruchu musí nepochybně
vytvořit vhodné podmínky. To znamená, že
podnikatelé musí mít k dispozici dostatečné
infrastrukturní sítě, slušné komunikace, fungující veřejné osvětlení a musí být postaráno
o bezpečnost občanů i návštěvníků města. V
daných podmínkách pak už musí podnikat
každý sám a brát v úvahu i konkurenci. Pokud
turisté nechodí do konkrétního podniku, tak
by se jeho majitel neměl ptát na radnici, co
pro něj udělá, ale měl by zkoumat důvody,
proč je tomu tak.
A jezdí sem tedy turisté?
Nikdy jich tady nebylo víc. Je to vidět nejen,

když procházíte městem, ale vypovídá o tom
i trvale přeplněné parkoviště autobusů na
Chvalšinské silnici a otevřeně o tom mluví
průvodci těchto turistů. Pravdou ale je, že i
oni si vybírají, kde utratí při pobytu ve městě
své peníze. Nebudu ale zastírat, že mluvím o
hlavní turistické sezóně. Stále hledáme způsob, jak přivést do Krumlova turisty např. i v
únoru, březnu či říjnu a listopadu. Bez spolupráce s těmi, kdo jsou na turistickém ruchu
závislí nejvíce, to však nepůjde. Vím třeba, že
hotel nedaleko města má dostatek hostů po
celý rok. Právě zkušeností takových podnikatelů bychom chtěli pro prodloužení sezóny ve
městě využívat.
Není trochu na překážku omezený vjezd
automobilů do města?
Na příkladu ulice Na Louži se dá říct, že
ne. Místo parkujících automobilů je turistům
k dispozici upravený prostor s řadou restauračních zařízení v příjemných interiérech, se
vkusnými předzahrádkami. A oni toho hojně
využívají. Na "parkovišti" Široká je vidět, že
takové místo zákazníky příliš neláká. Jenom

předzahrádka s neurčitým objektem za ní a s
parkujícím vozidlem majitele před ní asi turisty neláká.
O dopravě toho už bylo i na našich stránkách napsáno hodně, takže se zeptám na
jiný problém, který trápí podnikatele ve
vnitřním městě. Jsou to odpadky. Dělá v
tom radnice něco?
Na jednom z posledních jednání rady města
byl na pořadu jednání detailní stav ve sběru a
svozu odpadků z vnitřního města. Radní rozhodli, jaký model do budoucna zvolíme, aby
město na exponovaných místech nehyzdily
kontejnery, a na druhé straně, aby město nebylo zavaleno hromadami zapáchajících odpadků. Nejprve chceme udělat jakousi inventuru toho, jak plní právnické osoby zákonem
danou povinnost k likvidaci jimi vyprodukovaného odpadu. Pak zahájíme diskusi s těmi,
jichž se záležitost týká, abychom došli k nějaké
větší shodě na zvoleném modelu. Ostatně právě na popud některých podnikatelů se již realizují dílčí opatření.
(dokončení na str. 3)

Zastupitelstvo v červnu
již v nové budově úřadu
Veřejné zasedání městského zastupitelstva můžete navštívit ve čtvrtek
24. června v zasedací místnosti ve 3.
patře nové budovy městského úřadu
na Kaplické ulici (Komerční banka).
Na programu budou mimo jiné i tyto
body:
● Změna rozpočtu města − RZ 3/04
● Paušální poplatky za lázeňský a rekreační pobyt
● Opatření k zabezpečení veřejného
pořádku v Rybářské ulici
● Vyhodnocení výběrového řízení
prodeje bytových jednotek
● Prodeje parcel, bytových jednotek

Dětský den s Pohádkovým parkem byl plný soutěží,
legrace a slunce.
Foto Jana Zuziaková

Město snížilo cenové tarify Slevu na parkování získáte
v zónách placeného stání snadno s bodovou kartou!
Po vyhodnocení zkušeností z prvního měsíce provozu parkovacích automatů v Českém Krumlově a připomínek veřejnosti projednala dopravní komise úpravu tarifů parkovacích automatů v zónách placeného stání
na místních komunikacích. Rada města odsouhlasila změny tarifních sazeb parkovacích automatů, které jsou umístěné v ulici
T. G. Masaryka, na Špičáku, u pošty, u hotelu
Gold v Městském parku, v Rooseveltově ulici
a u Agipu.

◗ minimální sazba − 5 Kč

Dosud platné tarify:
◗ prvních 30 minut − 5 Kč
◗ prvních 60 minut − 15 Kč
◗ každá další hodina − 30 Kč (výjimkou je
park. U Agipu, kde každá další hodina stojí
15 Kč, v létě 20 Kč)

Pětikorunový tarif se z 30 minut rozšířil
na 45 minut, za 10 Kč bude možné parkovat
1,5 hodinu, během níž se dá stihnout i návštěva lékaře, pohodlně nakoupit, obstarat
více pochůzek (oproti původním 45 Kč za
90 minut).

Nové, pro motoristy výhodnější tarify, které
začnou platit v průběhu června, nejpozději
od 1. července:
◗ prvních 45 minut − 5 Kč
◗ prvních 90 minut − 10 Kč (dříve 45 Kč)
◗ každá další hodina − 30 Kč (výjimkou je
park. U Agipu, kde každá další hodina stojí
15 Kč, v létě 20 Kč)
◗ minimální sazba − 5 Kč

Mnozí občané−motoristé ještě neobjevili výhody nového produktu − bodové karty, která
občanům z lokalit mimo centrum Č. Krumlova
toto místo citelně zpřístupňuje. S bodovými
kartami lze parkovat na všech třech odstavných parkovištích, která jsou vybavena uzavřeným závorovým systémem, tzn. Jelenka,
Pod Poštou a v Městském parku.
Přinášejí řadu pozitiv:
1. Umožňují parkování s využitím výrazné
slevy v okrajových časech, to znamená mezi
16 a 10 h, kdy tam hodina stojí jen dvě koruny.
Toho lze využít při návštěvě kulturních akcí,
obstarání nákupů a různých služeb a podobně.
Od 10 do 16 h stojí každá hodina v Jelence
25 Kč, v Městském parku 20 Kč a na parkovišti
Pod Poštou 15 Kč. "V těchto lokalitách má
majitel vozidlo za závorou, pod lampou a pod
kamerou sledovanou na centrálním dispečinku
na BUS parkovišti V Lomu," zdůrazňuje ředitel

ČKRF ing. Miroslav Reitinger větší bezpečnost
parkování.
2. Z hlediska automobilisty je bodová karta
velmi komfortním produktem. Řidič nemusí
vůbec vystupovat z vozu, jako při platbách
přes automatickou pokladnu. V případě použití bodové karty se totiž vjezdová závora otevře jejím vložením do vjezdového stojanu, kde
systém automaticky zapíše příjezd. Ve výjezdovém stojanu se odečte z bodové karty příslušný počet bodů podle skutečné doby a ceny
− a výjezdová závora se otevře.
3. První investice do bodové karty je 200
Kč. Prodává se se základním kreditem 100
Kč, druhou stovku stojí datový nosič. Po vyčerpání kreditu lze na libovolné automatické
pokladně těchto odstavných parkoviš, tedy
ve dne v noci, kartu dobít až na 800 Kč. Bodové
karty je možné koupit v Infocentru na náměstí
Svornosti (tel. 380 704 623).
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KAPKA STATISTIKY

Telefonní seznam

Městský úřad Č. Krumlov
spojovatelka:
fax:
provolba:

380 766
380 766
380 766
380 766

111
811
810
...

Budova radnice,
náměstí Svornosti 1
Vedení radnice:
starosta
místostarosta

380 766 305
380 766 307

Kancelář starosty:
vedoucí
380 766 312
sekretariát
380 766 306, 301
vztahy s veřejn., médii 380 766 328
vnější vztahy
380 766 320
kultura
380 766 314
vnitřní audit
380 766 319
krizové řízení
380 766 315
právní oddělení
380 766 321, 336
Městská policie:
stálá služba MP
přímá linka
velitel
zástupce velitele
koordinátor

380 766 308
380 711 451
380 766 323
380 766 323
380 766 346

Odbor vnitřních věcí:
matrika
380 766 310, 322

Budova Komerční banky,
Kaplická 439
Kancelář tajemníka:
tajemník
fax
sekretářka
Odbor vnitřních věcí:
vedoucí
evidence obyvatel
občanské průkazy
pasy
pokladna
podatelna
přestupky
Odbor finanční:
vedoucí
účtárna

380 766 100
380 766 101
380 766 102
380 766 200
380 766 203
380 766 206
380 766 207
380 766 208
380 766 210
380 766 212
380 766 250
380 766 251

Odbor školství, sociálních věcí a
zdravotnictví:
vedoucí
380 766 400
oddělení soc. dávek
380 766 406
oddělení školství
380 766 412
péče o děti
380 766 415
Odbor životního prostředí a zemědělství:
vedoucí
380 766 550
fax
380 766 555
podatelna odboru
380 766 554
Odbor živnostenský úřad:
vedoucí
380 766 900
Odbor správy majetku:
vedoucí
380 766 600
fax
380 766 666
zástupce vedoucí
380 766 601
oddělení bytů
380 766 607
Odbor územního rozvoje, investic a
památkové péče:
vedoucí
380 766 700
fax
380 766 701
admin. pracovnice
380 766 702
Stavební úřad:
vedoucí
sekretářka

380 766 800
380 766 801

Odbor dopravy a silničního hospodářství, Plešivec 299 (u vody):
předvolba 380 764 . . .
vedoucí
380 764 550
Budova Policie Domoradice
fax
380 726 528
evidence vozidel
380 726 962
řidičské průkazy
380 726 525

pátek 18. června 2004

Do Evropského parlamentu volilo o minulém víkendu v Č. Krumlově z 11 438 oprávněných voličů předběžně
mezi 28 a 29 procenty občanů, což je i celorepublikový průměr. Nejstarší krumlovskou voličkou byla
Anna Navrátilová narozená 23. června 1908! Na snímku z volební místnosti volebního okrsku č. 8 na
radnici jsou předsedkyně komise Zdeňka Glaserová a Ladislav Pouzar.
Foto Jana Zuziaková

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Č. KRUMLOV se
skládá ze dvou oddělení − registračního a kontrolně-správního. Vloni zaznamenal tyto skutečnosti:
Počet registrovaných živností k 31. 12. 2003
− celkem 13 204, v tom:
volné
8 791
řemeslné
3 176
vázané
796
koncesované
440
průmysl. způsobem
1
Počet registrovaných podnikatelů k 31. 12.
2003
− celkem 7 913, v tom:
fyzické osoby
7 148
právnické osoby
667
zahraniční fyzické osoby
98
Úkony dle čísel jednacích zpracovaných registračním oddělením
4 767
Vybrané správní poplatky 1 196 000 Kč
Počet provedených kontrol
687
Počet správních řízení na úseku kontroly
200
Počet sankčně zrušených živnost. oprávnění
58
Počet sankčně pozastavených živn. oprávnění
32
Celk. výše uložených pokut 345 700 Kč

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na jednání 20. května v Prokyšově sále se zastupitelstvo města
zaobíralo těmito záležitostmi:
● ZM u d ě l u j e Cenu Města Č. Krumlov za rok 2003
− Dr. Ing. Richardu Tichému in memoriam za jeho významný přínos
pro město při rozvoji občanského sektoru a demokracie
− Pedagogicko−psychologické poradně, Špičák 114, Č. Krumlov za
dlouholetou systematickou, kvalitní, obětavou a invenční práci s
dětmi a mládeží, jejich rodiči, pedagogy a veřejností
− Věře Hanzalíkové, Rožmberská 256, Č. Krumlov za mnohaletou
činnost v oblasti kultury, založení a vedení dětského souboru Krumlovští pištci a souboru historických tanců Fioretto, reprezentaci města
a české kultury doma i v zahraničí
● ZM s c h v a l u j e ukončení účasti Města Č. Krumlov ve
společnosti TEZA CK, s.r.o., Vyšný 100, Č. Krumlov, IČ 490 229 89,
dohodou se společníkem Edvardem Bártou ke dni 31. 5. 2004
● 1) ZM o z n a m u j e z á m ě r města prodat z majetku
města soubor věcí movitých a nemovitých − zařízení pro výrobu a
rozvod tepla − formou výběrového řízení za podmínek a v rozsahu
specifikovaném v příloze tohoto usnesení
2) ZM s c h v a l u j e nabídku města společnosti Jihostroj, a.s.,
k odkoupení souboru věcí movitých a nemovitých (přístavba Energobloku s technologií) užívaných na základě nájemní smlouvy a
smlouvy o koupi najaté věci ze dne 26. 10. 1998 za cenu vyplývající
z této smlouvy, která činí ke dni 31. 12. 2004 částku 8 900 000 Kč
● ZM s c h v a l u j e společný prodej
− domu č.p. 262 na stavební parcele č. 926 včetně této stavební
parcely o výměře 386 m2 i s příslušenstvím, v domě užíván jeden
byt 1+2, nájemní vztah ukončen, uživatel má nárok na přidělení
náhradního bytu (kupní cena 150 000 Kč) a
− domu č.p. 302 na stavební parcele č. 1065 včetně této stavební
parcely o výměře 111 m2, objekt volný (kupní cena 500 000 Kč) vše
v katastrálním území a obci Č. Krumlov, část obce Plešivec, Marii
Rychtářové, bytem Benešov nad Černou 107, 382 82 Kaplice za
celkovou kupní cenu 650 000 Kč
● 1) ZM o z n a m u j e s p o l e č n ý z á m ě r Města Č.
Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o, prodat
formou výběrového řízení soubor nemovitostí z majetku
a) Města Č. Krumlov, a to:
− objekt bydlení čp. 53 (nemovitá kulturní památka) na stavební
parcely č. 915/1
− stavební parcela č. 915/1 (zastavěná plocha − nádvoří) o výměře
770 m2
− objekt bydlení čp. 44 na stavební parcele č. 1320
− stavební parcela č. 1320 (zastavěná plocha − nádvoří) o výměře
729 m2
− objekt občanské vybavenosti (garáže, budova plynové kotelny) na
stavební parcele č. 915/3
− stavební parcela č. 915/3 (zastavěná plocha − nádvoří) o výměře
283 m2
vše památkově chráněné území, vše v katastrálním území a obci Č.
Krumlov za podmínky, že zároveň s kupní smlouvou bude uzavřena:
I. smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes
st.p.č. 1320, 915/1 k objektu čp. 47 na st.p.č. 608 ve prospěch
vlastníka objektu č. 47 na stp.č. 608 (škola)
II. smlouva o zřízení věcného břemene užívání objektu plynové
kotelny (umístění technologie plynové kotelny) ve prospěch současného a každého dalšího vlastníka objektu čp. 47 na stp.č. 608
III. smlouva o zřízení věcného břemene vstupu do objektu kotelny
pro vlastníka a provozovatele technologie plynové kotelny
IV. smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu k objektu
plynové kotelny přes st.p.č. č. 1320, 915/1 pro vlastníka a provozovatele technologie plynové kotelny
s tím, že pokud nabyvatel nalezne jiné technické řešení vytápění
objektu č.p. 47 na stp.č. 608, které se souhlasem Města Č.K. a na
své náklady zrealizuje, věcná břemena uvedená v odst. II., III, IV.
zaniknou
b) Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., a to:
− objekt bydlení čp. 266 na stavební parcele č. 915/2
− stavební parcela č. 915/2 (zastavěná plocha nádvoří, památkově
chráněné území) o výměře 380 m2
za podmínky, že spolu s vlastnictvím budou převzaty i práva a
povinnosti vyplývající z uzavřených nájemních smluv na byty a

nebytové prostory v objektu, pokud v době uzavření kupní smlouvy
takové nájemní smlouvy budou
Kritéria hodnocení:
1) podnikatelský záměr v souladu s územně plánovací dokumentací,
upřednostnění nabídek se zaměřením na vybudování kapacitního
parkování pro potřeby města Č. K.
2) výše nabízené kupní ceny (nabídka ceny rozdělena na cenu za
majetek města − minimálně 13 500 000 Kč, cena za majetek ČKRF,
spol.s.r.o − minimálně 6 500 000 Kč, cena celkem 20 000 000 Kč)
3) závazný časový harmonogram realizace podnikatelského záměru
4) způsob zajištění podnikatelského záměru (např. bankovní záruka,
složení jistoty, převzetí části nemovitého majetku v návaznosti na
realizaci záměru apod.)
Náklady spojené s realizací prodeje jdou k tíži nabyvatele.
Město Č. Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce,
případně výběrové řízení, bez udání důvodů, zrušit
2) ZM s c h v a l u j e výběrovou komisi pro hodnocení došlých
nabídek ve složení: JUDr. František Mikeš, Ing. arch. Robin Schinko,
Miloš Michálek, Jan Ungerman, Mgr. Dalibor Carda, Jiří Glowacz,
Rudolf Vejskrab, Ing. Reitinger, Ing. Luštický
● ZM n e s c h v a l u j e prodej pozemku části p.p.č. 119/2 v
k.ú. Přísečná-Domoradice o výměře 30 m2 z důvod nesouladu s
územním hlediskem
● ZM s c h v a l u j e prodej poz. parcely č. 556/2 o výměře
2 766 m2 v k.ú. Vyšný pro stavbu rodinného domu v tomto pořadí:
1) Ing. František Jenerál, Polní 248, Č. Krumlov za kupní cenu
1 665 132 Kč
2) Ing. Michal Brož, Urbinská 184, Č. Krumlov za kupní cenu
1 410 660 Kč
3) Karel Raiman, Dlouhá 96, Č. Krumlov za kup. cenu 1 410 660 Kč
Protože se na druhém místě umístili dva uchazeči se stejnou nabídkovou cenou, v případě odstoupení prvního uchazeče z výběrového
řízení bude vypsáno nové výběrové řízení
● ZM s c h v a l u j e prodej následujících pozemků pod garážemi:
1) st.p.č. 2335 o výměře 21 m2 v k.ú. Č. Krumlov Českokrumlovskému tělovýchovnému a sportovnímu sdružení za kupní cenu
10 500 Kč, tj. 500 Kč/m2
2) st.p.č. 3101 o výměře 19 m2 v k.ú. Č. Krumlov DHW, s.r.o.,
Kostelní 165, Č. Krumlov za kupní cenu 9 500 Kč, tj. 500 Kč/m2
● ZM s c h v a l u j e na základě uskutečněného výběrového
řízení prodej stavby na st.p.č. 2852, pozemek st.p.č. 2852 o výměře
92 m2 a p.p.č. 580/11 o výměře 173 m2 (dle geom. plánu č.
2159−49/2004), vše v k.ú. Č. Krumlov v tomto pořadí za kupní
cenu:
1) Mihaly Miloslav ml., Větřní 22 za cenu 510 000 Kč
2) Onderka Miroslav, Větřní 205 za cenu 401 400 Kč
3) Čermák Miloš, Příkrá 204, Č. Krumlov za cenu 333 333 Kč
plus náklady spojené s prodejem ve výši 7 978 Kč (odměna znalce,
geometrický plán)
● ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 1102/8 o výměře
162 m2 v k.ú. Č. Krumlov Renátě Píchové, bytem Plešivec 289, Č.
Krumlov za kupní cenu 48 600 Kč (300 Kč/m2) s tím, že bude na
uvedené parcele bezúplatně zřízeno ve prospěch Města Č. Krumlov
věcné břemeno vedení veřejného řadu dešové kanalizace
● ZM s c h v a l u j e předloženou změnu zakladatelské listiny
společnosti Služby Města Č. Krumlov, s.r.o., v čl. 5
● 1) ZM r e v o k u j e usnesení č. 16/2/2004 ze dne 29.1.2004
2) ZM s c h v a l u j e darování nemovitého majetku Města Č.
Krumlov: objektu čp. 151 na stavební parcele č. 932, dále objektu
čp. 19 na stavební parcele č. 237, objektu dílen na stavební parcele
č. 2908, pozemkové parcely č. 493 a stavebních parcel č. 932, č. 237
a č. 2908, vše v k.ú. a obci Č. Krumlov, do vlastnictví Jihočeského
kraje za podmínek:
1) darovaný nemovitý majetek bude využíván pro potřeby školství
2) obdarovaný se zavazuje provést do 2 let opravy předmětných
nemovitostí v minimální výši 2 mil. Kč tak, aby mohl být zachován
účel využití
3) pokud by ve lhůtě 20 let od nabytí přestaly darované nemovitosti
sloužit pro potřeby školství, zavazuje se obdarovaný převést darovací
smlouvou předmětné nemovitosti zpět do vlastnictví Města Č. Krumlov
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Červená povodním Další opravený most
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. Dalším krokem k jejich realizaci bude radou města schválené vypracování vodohospodářské
studie Vyšenského potoka. Ten při přívalových, ale i méně vydatných deštích ohrožuje
veřejné i soukromé objekty ve Vyšném. Po
spojení s potokem Polečnice způsobuje rozsáhlé povodňové škody v městské části Dobrkovice a Č. Krumlově. Ze 150 000 Kč na
vypracování Studie odtokových poměrů Vyšenského potoka zaplatí Město 45 000 Kč,
zbývajících 105 000 Kč uhradí krajský úřad
prostřednictvím grantu.

Ke 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

www.mu.ckrumlov.cz
www.strategie.krumlov.cz

zničený povodní
Začátkem června byl slavnostně otevřen
most ve Starých Dobrkovicích (u tzv. Peškova mlýna z roku 1614) za účasti představitelů Města Č. Krumlov, Jihočeského
kraje jako investora a zhotovitele JHP mosty, provoz Č. Budějovice.
Most přes Polečnici je nemovitou kulturní památkou a při předloňských povodních došlo ke zborcení jeho mostních oblouků. Aby se to neopakovalo, je most nad
oblouky vyztužen železobetonovou konstrukcí. Pracovníci firmy JHP mosty použili
při výstavbě původní stavební materiál sesbíraný v okolí mostu. I tento starý most
musel být podle platné normy opatřen moderními svodidly. Náklady ve výši 9,428
mil. Kč (bez DPH) hradil Státní fond dopravní infrastruktury.

Masarykovu genialitu prý stvrzuje text pod bustou
"Vyrostl jsem v duchu Masaryka. Je to člověk, kterého nejvíce obdivuji za to, že vedl
náš národ v době největší krize," odpověděl
nám Jan Horal na dotaz, proč vedle Masarykova 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 Horal. 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 očišovat 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 "očišovací" kampaní . . . Že začnou − o tom bu te přesvědčeni. A konečně
přijdou opět, aby od očišování přešli k útoku.
Bude to nová reakce, která opět spojí útok na
pokrok sociální s útokem na naši svobodu
národní a lidskou."

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

Krumlov patří mezi tři národní produkty
"Moře sice nemáme, ale máme moře památek," zahájil starosta JUDr. František Mikeš
Prezentaci propagace cestovního ruchu v Jezuitském sále Hotelu Růže 19. května. "Nemůžeme čekat, až nás turisté sami objeví, ale
musíme se prezentovat tím, co umíme nejlépe."
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, nositel titulu Czech Tourism Prize 2003 v kategorii Destinační management.

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

KRÁTCE
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.

Dobře odvedená práce vede ke kriminalizaci
(dokončení ze strany 1)
Při nedávné návštěvě Č.Krumlova obdivoval 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 odvedli. To jsem také oběma premiérům rád sdělil, ale i to, že jak do veřejného, tak soukromého 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 jednoduché. Je pravda, že tuto záležitost vyšetřuje 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 mimořádné 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 zastupitelství 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 státu 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 politiků, že při odstraňování povodňových škod bude zohledněna mimořádnost situace a určité
odchylky od pravidel, jdoucí na vrub nedostatku 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 vyúčtovány?
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 vlastní podíl, přestala tato dotace s koncem roku
2002 právně existovat. Proto musí být do státního rozpočtu vrácena částka odpovídající výši
právě této dotace. To také bylo v termínu vyúčtování provedeno.
Není škoda vracet peníze, které město potřebuje? Jsou to čtyři milióny!
My učiníme zadost své povinnosti, ale zároveň 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 aktivity.
Je sice pravda, že o využití peněz se každý
může přesvědčit, ale přesto zní toto obvinění velmi vážně . . .
Máte pravdu. Objektivně zdůvodnitelný postup je policií zpracován strohou řečí paragrafů
a každý, kdo není s věcí seznámen, se nyní
může domnívat, že jsme svým jednáním způsobili škody státu i městu. Skutečnost je taková, že město přijalo od státu v mimořádné
době mimořádně vypsané dotace, z nichž jednu 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 dosaženo předpokládaného účelu tohoto konání.
Mým úmyslem nebylo někomu škodit, ale naopak 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 kriminalizace.
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První bezplatné toalety naleznete
na odstavném parkovišti Jelenka

I Český Krumlov má už "svou medaili"

Kompletní rekonstrukce objektu WC v Jelení zahradě z přelomu 80. a 90. let 20. století
stála 2,8 mil. Kč. Jejich užití je bezplatné.
"Postupně chceme na odstavných parkovištích, a časem snad v celém městě, vytvořit sí
kvalitních bezplatných služeb tohoto typu,"
ujišuje Ing. Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, provozujícího WC na odstavných parkovištích. Doufá,
že i když v zařízení není přímý dohled, příjemné moderní prostředí záchodů bude mít
pozitivní vliv na uživatele, takže je nebudou
poškozovat. Soudobé řešení interiéru podtrhují tři druhy osvětlení − přímé okny i systémem světlovodů ze střechy, dále základní
stabilní spínané soumrakovým čidlem a klasické osvětlení ovládané vypínači. Úklid zařízení je zajišován v pravidelných intervalech.
Ženy mají k dispozici 5 kabinek, WC pro
vozíčkáře a dětský přebalovací pult. Muži si
vybírají mezi 12 pisoáry, 3 kabinkami a samozřejmě kabinkou pro vozíčkáře. Toalety budou
v provozu ve třech režimech − jarním, letním
a zimním − lišícími se provozní dobou. Od
Slavností pětilisté růže jsou otevřeny v rámci
letního provozu od 7 do 21 h.

Křest zlaté pamětní medaile se odehrál 4. června v Prokyšově sále. Česká mincovna vydala emisi
nové Pamětní medaile s motivem 20 Kč na lícové a našeho historického mincovního města na
rubové straně jako připomenutí, že i Č. Krumlov byl v dávné historii místem, kde se razily mince. Z
tisícového nákladu je 300 ks vyrobeno ve standardní kvalitě (cena 10 250 Kč) a 700 (11 500 Kč)
ve kvalitě nejvyšší − tzv. proof. Již byly vydány zlaté mince s motivy jiných čes. peněz (a měst na
rubu) v hodnotě 1, 2, 5, 10, 50 Kč a 10 haléřů − všechny jsou vyprodány. Krumlovská medaile je ke
koupi v Galerii Zlatý Kříž v Č. Budějovicích a v obchod. odděl. České mincovny (lze i objednat na
dobírku). Na malém snímku autor grafického návrhu Mgr. František Doubek.
Foto Jana Zuziaková

Před městským úřadem v Kaplické
ulici už pohodlně zaparkujete
Za pouhý týden zvládli pracovníci Služeb
města Český Krumlov, s. r. o., připravit občanům příjemné parkování před novým sídlem
městského úřadu. Čerstvě upravené parkoviště
u budovy Komerční banky začalo sloužit veřejnosti začátkem června. Do té doby tam
mohlo parkovat 35 vozů, po odstranění "pomníku" a úpravě takto uvolněného prostoru mělo vzniknout 56 parkovacích míst. Nyní je k
dispozici 61 míst (jedno pro invalidy), k tomu
deset původních před vchodem do úřadu
(včetně dvou invalidních).
"Původně jsme měli upravit jen 340 m2 po
pomníku, což mělo stát téměř půl miliónu
korun," uvedl ředitel Služeb města ČK Ing.
Josef Pešl. Sondami se ale zjistilo, že s plánovaným zatížením nebude reálné parkoviště
provozovat. Zesílení podkladových vrstev a
položení asfaltobetonového koberce bylo vyčísleno na 1,8 mil. Kč.
Díky poprvé v jižních Čechách použité technologii společnosti ČNES, recyklace za studena, bylo možné upravit 1700 m2 plochy za
497 000 Kč. Úspěch spočívá ve vytvoření be-

tonové desky vysoké kvality a únosnosti, čehož se dosáhne zmodifikováním stávající
30centimetrové vrstvy cementem. Tu pak stačí
potáhnout tenkým asfaltobetonovým kobercem. Vzhledem k tomu, že na parkoviště nesmí vozy s hmotností nad 3,5 t, Josef Pešl
odhaduje jeho životnost na 20 až 30 let.

ICELAND WOMEN CHOIR

je ženský pěvecký sbor z Islandu , který zazpívá ve sváteční pondělí 5. července na náměstí Svornosti.

V MĚSTSKÉ GALERII na nádvoří Prelatury
v Horní ulici jsou do 25. června k vidění práce
žáků oboru malba Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky Č. Krumlov. Od 7.
července do 3. srpna je vystřídají obrazy rakouského malíře Roberta Petschinky.

Pohádky z Pohádkového domu představila před týdnem krumlovská spisovatelka Helena Braunová.
Obrovský zájem dětí i dospělých potěšil i ilustrátora
Milana Prokeše z Velešína. Autorka prý chystá další
knihu − Kdo smyje hřích o Oldřichu z Rožmberka.

Poprvé mimo Rakousko, a to v Č. Krumlově,
se od 4. do 6. června konala konference ABTA
− asociace travel managerů firem a organizací
z celého Rakouska. Ti poté, co osobně poznali
to nejlepší, co může naše město náročné business klientele nabídnout, konstatovali, že
jim za hranicemi vyrůstá velmi silná konkurence.

FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY se uskuteční
od 25. června do 4. července. Mezinárodní
hudební festival potrvá od 16. července do
28. srpna. Festival staré hudby můžete navštívit od 23. července do 7. srpna, Jazz na
konci léta mezi 18. a 21. srpnem. Hurá do
Krumlova (na náměstí Svornosti) se koná od
23. do 28. srpna.

Cvičení jednotek přímé logistické podpory
ozbrojených sil z 9 členských států NATO se
uskutečnilo od 11. do 18. června ve VVP v
Boleticích, kasárnách Č. Krumlov a na vojenském letišti v Plané u Č. Budějovic. Zástupci
armád dalších šesti států se účastnili jako pozorovatelé. Za řízení velitele Společného velitelství Střed v Heidelbergu plk. Franse A. Feskense se ho účastnilo 650 vojáků s 330 kusy
vojenské a speciální techniky. Hlavním cílem
Collective Effort 2004 bylo v polních podmínkách demonstrovat, prakticky ověřit a vyhodnotit úroveň interoperability armád NATO při
operacích v rozličných misích. Mělo ověřit
správnost vytváření mnohonárodní logistické
jednotky (MILU), jež postupně nahradí stávající národní podpůrné prvky.
"Č. Krumlov určitě může očekávat příjezd
rodin a přátel cvičících vojáků, nebo město
se svou širokou nabídkou se nám velmi líbilo,"
zhodnotil plk. Feskens.
Od 28. června do 15. července bude v Boleticích cvičit 700 mužů ze tří belgických vojenských škol.

Boletice jsou pro
armádu ideální

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajišuje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poštovní schránce vždy v pátek před posledním čtvrtkem v měsíci (v červenci nevyjde,
příští 7. vyjde 20. srpna), obracejte se prosím na pí Jarešovou, telefon 380 709 219.
Zpravodaj můžete také získat na radnici
na ná. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

DIVADELNÍ SOUBOR KOMEDYANTI z Tachova navštíví na své týdenní šňůře nazvané
"Divadelním vlakem po vlastech českých" s
hrou C. a K. železniční příhody i Č. Krumlov.
Ve čtvrtek 24. června po představení na nádražích v Hořicích (16.30 h) a v Kájově (18
h) přijedou historickým motoráčkem M131.1
na českokrumlovské nádraží a zadarmo sehrají asi 45minutový příběh.

Orientace v novém Cvičení jednotek NATO
v ČR bylo letos jediné
městském úřadu

Úroveň nabídky města
testovali Rakušané
Po dokončení úprav parkoviště zkontrolovali provedené práce (zleva) Ing. Josef Pešl, místostarosta
Miloš Michálek a Jaroslav Balcar.Foto J. Zuziaková

Ing. Tomáš Palouda a Ing. Miroslav Reitinger z
ČKRF před rekonstruovanými WC v Jelence. Foto zz

NENECHTE SI UJÍT

Vnitřní informační systém městského úřadu
v budově Komerční banky na Kaplické ulici
má být dokončen v závěru měsíce. Začátkem
příštího týdne se ve vestibulu objektu objeví
kompletní informační tabule o rozmístění jednotlivých pracoviš úřadu.

LETNÍ HUDEBNÍ POTĚŠENÍ

Současně jsou zpřístupněná další veřejná
WC − na parkovišti Pod Poštou a nově zbudovaný objekt u Městského parku, který bude
sloužit jeho návštěvníkům i uživatelům přilehlého odstavného parkoviště.

Od 31. května do 4. června se ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice uskutečnilo ukázkové cvičení
dobrovolných aktivních záloh. S profesionalizací armády získají zálohy nezastupitelnou pozici v plnění
úkolů při střežení objektů důležitých pro obranu státu (přehrady, vysílače, komunikace), pomoci při
nevojenských ohroženích (živelné pohromy, průmyslové havárie) a zabezpečení dalších nepředvídaných
úkolů. Poprvé se na cvičení setkaly dvě strážní roty aktivních záloh − 65 mužů z Č. Budějovic a 38 z
Plzně. Přihlíželi velitelé všech krajských vojenských velitelství a rot, i zástupci wehrmachtu. Na snímku
zadržení teroristy na Ondřejově za velké nepohody.
Foto Jana Zuziaková

"Výcvikový prostor je zatím využíván a velmi dobře organizačně zabezpečen," uvedl při
cvičení aktivních záloh genmjr. Jan Ďurica z
Velitelství sil podpory a výcviku ve St. Boleslavi. Podle něj zatím nepadl termín, dokdy
bude VVP Boletice fungovat. "Výcviková zařízení a příroda jsou ve výborném stavu, pracovní příležitosti civilních zaměstnanců se dokonce nepatrně zvýší. S potěšením říkám, že
vztahy se státní správou, samosprávou, rekreačními zařízeními, hasiči, policií, vojenskými lesy a statky jsou nadstandardní," chválí genmjr. Ďurica s tím, že je to jeden z mála
prostorů i pro výcvik na vodní hladině. V
rámci územních požadavků jde prý, na rozdíl
od jiných vojenských lokalit, o naprosto bezkonfliktní prostor.
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