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R E A K C E

Nikdo se neobohatil,
ujiš�ují politici
Vážení spoluobčané,
    v minulých dnech média zveřejnila zprávy
o obvinění bývalého a současného starosty
Českého Krumlova, pánů Antonína Prince a
Františka Mikeše. Strohé novinové informace
o obvinění a možných trestech bez vysvětlení
podstaty případu negativně působí na čest a
pověst obou výše jmenovaných. V hektické
době po povodních na krumlovské radnici
opravdu došlo k formálním chybám při vy-
plnění žádosti o dotaci, na základě kterých
byla dotace přiznána. Tehdejší jednání bylo
motivováno snahou učinit vše pro co nej-
rychlejší odstranění povodněmi napáchaných
škod.
    Protože jsme s případem podrobně sezná-
meni, chceme touto cestou ujistit veřejnost,
že ani jeden z výše jmenovaných představitelů
samosprávy se na těchto dotacích nijak ne-
obohatil, nezpronevěřil žádné peníze a státní
dotace byly beze zbytku použity na opravu
povodní zničené infrastruktury.
JAN ZAHRADNÍK TOMÁŠ JIRSA
hejtman senátor            
Jihočeského kraje za Č. Krumlov

V domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě byl v pondělí oficiálně představen automatický systém tísňového volání určený seniorům a zdravotně postiženým
na Českokrumlovsku, fungující od 15. února. Na projekt získala společnost Domy s pečovatelskou službou grant EU ve výši 100 000 eur, 10 % přispělo město
Č. Krumlov, které bude od srpna telekontaktní sociální péči hradit z rozpočtu. Na 24hodinovou službu je napojeno už 50 občanů, kteří v případě zhoršení
zdravotního stavu, upadnutí a podobných problémů zmáčknutím tlačítka bezdrátového ovladače nošeného u sebe zalarmují dispečink. Ten se s klientem spojí
přes hlasitý telefon, zjistí podstatu potíží a podle situace zajistí účinnou pomoc. Dosud dispečerky organizovaly čtyři zásahy − ve dvou případech s převozem do
nemocnice. Tato služba umožňuje lidem setrvávat v domácím prostředí a je k dispozici i dalším zájemcům. Na levém snímku senátor Tomáš Jirsa děkuje
květinami Haně Čadové a ředitelce společnosti Bc. Ivaně Ambrusové, vpravo Jindřiška Kuncová se starostou JUDr. Františkem Mikešem. Foto Jana Zuziaková

Nový železniční koridor staví město
před strategické rozhodnutí
    Projekt výstavby IV. železničního koridoru,
jenž má propojit Prahu přes České Budějovice
se státní hranicí s Rakouskem a pokračovat
do Lince, zařadila Evropská unie mezi třicítku
priorit. Bude součástí železničního propojení
Balt − Jadran s možností až 50procentního
spolufinancování ze strukturálních fondů EU.
Jihočeský kraj hledá nejlepší řešení, kudy v
úseku Č. Budějovice − státní hranice železnici
vést a proto nechal zpracovat vyhledávací stu-
dii, která navrhla 8 možných tras vedení nové
tratě. Za účasti desítek odborníků, včetně eko-
logů, se uskutečnil proces komplexního hod-
nocení všech variant, přičemž jako nejlepší se
ukázala trasa C4 kolem Českého Krumlova.

Pro obyvatele i návštěvníky města by tato trasa
znamenala zlepšení regionálního i nadregio-
nálního dopravního spojení.
    Na veřejném představení tohoto projektu,
pořádaném minulý týden městem Č. Krumlov,
seznámili zástupci zadavatele i projektanta ob-
čany s návrhem variant tras železnice, které
předkládá vyhledávací studie. Z diskuse vy-
plynulo, že proti sobě stojí budoucí turistický
a průmyslový rozvoj regionu prostřednictvím
rychlého dopravního spojení Č. Krumlova s
krajským městem a dále severem a jihem Ev-
ropy, na druhé straně značný zásah do krajiny
a obavy z hlukového zatížení okolí.
    "Český Krumlov má dvě možnosti − mít

kvalitní železnici evropských parametrů, nebo
ji odmítnout," konstatuje starosta JUDr. Fran-
tišek Mikeš. Na volbě rozhodnutí, jehož vý-
znam pocítí další generace, se budou podílet
občané. S důležitými informacemi, podstatný-
mi pro zodpovědné zvážení výhod i negativ
stavby železnice, se budete průběžně sezna-
movat ve Zpravodaji. Hlavní mapa navrhova-
ných tras je k nahlédnutí na odboru investic
v Kaplické ul., podrobné informace dostanete
na oddělení projektového řízení Krajského úřa-
du Č. Budějovice. V pondělí 4. dubna ve 13 h
se uskuteční prezentace vyhledávací studie v
zasedací místnosti zastupitelstva Jč. kraje, U
Zimního stadiónu 1952/2.

O prezentaci vyhledávací studie železničního kori-
doru projevila zájem hlavně veřejnost, jež má vý-
hrady proti vedení nové železnice přes Č. Krumlov.

Jednání zastupitelů
Příští jednání zastupitelstva
města se uskuteční ve čtvrtek
28. dubna v 16 h v budově úřa-
du na Kaplické ulici.

Úpravy v parkování v pěší
zóně Českého Krumlova
    Po vyhodnocení dvou měsíců fungování sys-
tému parkování v pěší zóně Českého Krumlova
schválili radní změny dislokace a určení par-
kovacích míst v centru města. Na základě po-
znatků dopravní komise, dřívějšího projedná-
vání, připomínek a žádostí občanů a organizací
k parkovacímu systému v centru Českého
Krumlova se zvyšuje počet servisních stání z
24 na 33, a to hlavně snížením počtu nevyu-
žívaných míst taxislužby a jejich změnou v

tato servisní stání. Počet parkovacích míst pro
občany trvale bydlící v pěší zóně se nemění −
ze 43 vyhrazených míst je prodáno 28.
    Zastupitelé včera schvalovali vyhlášku o
místních poplatcích, platnou od 1. dubna t.
r., obsahující například snížení měsíčního pau-
šálního poplatku pro trvale bydlící z 1000 na
750 Kč, přičemž občané nad 60 let zaplatí za
vyhrazené parkovací místo jen 250 Kč.

Financování měst a obcí a jejich správa
    Stále větší podíl investičních prostředků v
rozpočtech měst a obcí tvoří různé dotace, a�
už z národních objemů, nebo i fondů Evropské
unie. Zpracování projektů a podání žádostí
vyžadují větší a větší profesionalitu, náklady,
ale i rozhled a orientaci. Není to, dle mého
názoru, nejš�astnější cesta jak směrovat finan-
ce do rozpočtů měst a obcí. Preferoval bych
rozhodně spíše cestu zvýšení daňových příjmů
do jejich rozpočtů. Odpadla by totiž zdlouhavá
cesta přerozdělování, která je plná různých
nebezpečí.
    Navíc jsou poměrně často vypisovány gran-
ty, dotace, které nejsou přesně tím, co by jed-
notlivá města a obce potřebovaly nejvíce. Evro-
pa nás učí, že věci se mají rozhodovat co nej-
blíže místu problému (zásada subsidiarity),
ale často určuje Brusel, Praha, kraj, na co pro-
středky budou či nebudou, místo aby rozho-

dovalo zastupitelstvo města, obce se znalostí
místa, jeho konkrétních potřeb a požadavků
občanů.
    Rozsáhlý systém dotací je pro města, obce,
jejich představitele navíc docela velkým a váž-
ným ohrožením. Nesplnili jste úplně přesně
zadání dle smlouvy, postavili jste o kousek
míň, nebo víc, prošvihli jste nějaký termín
výstavby, hodnocení, vyúčtování? Má některý
z kontrolních orgánů (a není jich málo) jiný
názor na to, jak jste měli postupovat? Pak čeká
vás, vaše město, obec vrácení dotace, navíc
penále ve výši až celé dotace, případně i trestní
postih funkcionářů za neoprávněné nakládání
s veřejnými prostředky a zneužití pravomoci
veřejného činitele. Je pravda, že většina věcí
se po martiriu všech zúčastněných vysvětlí.
Pachu� však často zůstane u všech, kteří byli
aktéry.

    Zvláštní pozornost zasluhují dotace, které
jsou přiznávány v případech velkých živelních
pohrom. Např. při povodních v roce 2002.
Nikdo se nedokáže pojistit proti úplně všemu.
Tady je solidarita státu, ale i ostatních, na mís-
tě. Viděl jsem docela zblízka škody napáchané
na majetku občanů, obcí, podniků. Viděl jsem
a mám tu možnost i nadále se seznamovat s
tím, jak se se škodami vypořádali na mnoha
místech. Docela dobře. Prakticky všude vznik-
lo po opravě, rekonstrukci, nebo nové výstavbě
kvalitativně i kvantitativně něco lepšího, než
bylo to původní. V čem je tedy problém? Ne-
závi�me těm, kteří prošli těžkou životní eta-
pou po živelní katastrofě, že se svojí pílí a
prací za přispění státu, nebo někoho jiného
dostali v něčem o kousek dál. Mnoho také
ztratili, co jim nikdo a nic nemůže vrátit. A

jestli v hektické době rychlého napravování
škod spáchaných povodněmi kromě toho, že
škody odstranili, způsobili administrativní ne-
dostatek, neměli bychom je za to označovat
za zločince, jako se tomu děje např. u bývalého
starosty Českého Krumlova Antonína Prince,
ale i u současného starosty Františka Mikeše.
Oba dlouhá léta dobře znám a vím, kolik práce
odvedli ve prospěch svých spoluobčanů. Proto
nevěřím, že spáchali úvěrový podvod, jak je
jim kladeno policií za vinu. Bude−li se takto
posuzovat práce starostů, zastupitelů, kteří se
ničím z obecních a státních prostředků ne-
obohatili, jsem zvědav, kdo tuto práci bude
chtít za pár dalších let vůbec dělat. 
 Pavel Eybert (ODS)            
 senátor 13. vol. obvodu     
 Tábor (starosta Chýnova)  

Radnice připravuje prodej
bytů na sídlišti Mír
    Nájemníci 163 bytů na českokrumlovském
sídlišti Mír se budou moci stát vlastníky bytové
jednotky a spoluvlastníky příslušné části spo-
lečných prostor v domě. Jde o byty v barev-
ných domech kolaudované v letech 1994 −
1996, které byly postaveny se státní dotací −
proto je lze prodat po 10 letech od kolaudace.
Zastupitelé na únorovém jednání schválili pra-
vidla prodeje těchto bytů.
    Prodej je plánován ve dvou etapách. První

začíná 1. ledna 2006 a bude se týkat domů
Urbinská č. 183, 185 a 186. Měly by být za-
hrnuty i domy Urbinská 180 a 181, kde je
ještě třeba dořešit určení vlastnictví města ke
dvěma parcelám pod těmito objekty. Druhá
etapa bude zahájena 1. ledna 2007 a bude se
týkat domů Urbinská 184, 187, Šeříková 188,
189 a Jasmínová 190, 191. Prodejní cena je
stanovena na 3300 Kč/m2, což je 25 % tržní
ceny těchto bytů.
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N E N E C H T E  S I  U J Í T
OBRAZY, GRAFIKA, ILUSTRACE Borise
Jirků budou vystaveny od zítřka 16 h do 27.
dubna v galerii Doxa na 1. zámeckém nádvoří.

SLAVNOSTNÍ VARHANNÍ VELIKONOČNÍ
koncert pořádá v neděli 27. března OS Fidelio.
V 16 h v kostele sv. Víta uslyšíte Mozartovo
Alleluja!, Schubertovu Ave Marii a skladby
Bacha a Zelenky. Za varhany usedne prof.
Josef Popelka z HAMU, flétnu oživí Dana Mim-
rová a zpívat bude sopranistka Helena Janeč-
ková z Národního divadla Praha.

3. POHÁDKOVÝ DEN se uskuteční v pátek
1. dubna v Č. Krumlově. Jde o setkání jiho-
českých pohádkových kanceláří, kdy prestižní
cenu Jihočeského pohádkového království Ja-
kub 2004 v kategoriích kultura, sport, akce
roku a skokan roku předá v 11 h v Prokyšově
sále pohádkový král Zdeněk Troška. Od 14.15
h začíná v Pohádkovém domě autogramiáda
režiséra trilogie Slunce, seno . . ., pohádek o
princezně ze mlejna a dalších.

JARNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL v Jezuitském
sále Hotelu Růže nabídne tři sobotní koncerty:
2. dubna v 19 h představí Václav Mácha Cho-
pina, Mozarta, Beethovena, 9. dubna od 19 h
ukrajinský klavírista Sergey Perepeliatnyk Čaj-
kovského, Bacha, Chopina, Beethovena a Vaň-
hala. Posledním protagonistou 3. ročníku fes-
tivalu bude 16. dubna v 18 h prof. Radoslav
Kvapil, jehož mnoho světových kritiků pova-
žuje za nejlepšího současného českého klaví-
ristu. Vloni obdržel řád za umění a literaturu
Francouzské republiky.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
KOMISI PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU
zřídila rada města Č. Krumlov poté, co byl na
prosincovém jednání zastupitelů zrušen výbor
zastupitelstva města pro školství, mládež a
tělovýchovu. Tato změna zjednoduší admini-
strativu a financování sportovních klubů a
soutěží. Rada jmenovala členy komise Mgr.
Jana Vopata, Mgr. Jana Vobra, Martina Tomku
a Ing. Věru Koželuhovou, předsedou Mgr. Ja-
na Vopata.

ČLENŮM SPRÁVNÍ RADY obecně pro-
spěšné společnosti Pro-sport Mgr. Daliboru
Cardovi a Mgr. Janu Vopatovi skončilo funkč-
ní období, proto byla správní rada doplněna
o Ing. Karla Kotyzu a Ing. Jana Vondrouše.
Dalšími členy jsou nadále Jindřiška Smolíko-
vá, Zdeněk Klivanda, Miroslav Pártl a Zdeněk
Vašek. Na prvním jednání správní rady v tom-
to složení bude doplněna i dozorčí rada Pro-
sportu.

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR bylo 17. března
uděleno 35letému Michajlu Foldynovi z Ukra-
jiny, který žije v Mirkovicích.

RADY ŠKOL VŠECH ZŠ zřizuje od 1. dubna
Město Č. Krumlov tak, jak to vyžaduje nový
školský zákon z loňského října. Rada města
schválila zrušení 12členné rady školy na ZŠ
Linecká, která funguje od 1. září 2002. Rady
škol budou šestičlenné, přičemž třetinu členů
jmenuje zřizovatel (město Č. Krumlov), třeti-
nu volí rodiče žáků a třetinu pedagogové ško-
ly, a to na tři roky. Rada školy se vyjadřuje k
návrhům školních vzdělávacích programů,
schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpra-
cování koncepce rozvoje školy, projednává
návrh jejího rozpočtu a podobně.

REGENERACE STROMOŘADÍ KE KVÍTKOVU
Dvoru se nazývá projekt, jehož zařazení do
2. ročníku komunálního programu Pivovary
Staropramen městům schválili radní. V rámci
podpory rozvoje životního prostředí a městské
zeleně v ČR získá 10 projektů finanční pod-
poru do výše 250 000 Kč. Toto stromořadí,
vysazené pravděpodobně v polovině 18. sto-
letí a průběžně doplňované, bylo v roce 1990
vyhlášeno jako alej památných stromů. Za-
hrnuje 22 dřevin a podle projektu mají být
dosazeny další.

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST ve výši 136 420
Kč schválili radní na akce prospěšné městu
těmto organizacím:
1. ZS důchodců Svépomoc na podporu čin-
nosti seniorů 10 000 Kč
2. Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR na pořádání akcí v roce 2005 
 8 100 Kč
3. SVP při DDÚ Homole na víkendové a letní
integrované pobyty pro děti a mládež z Čes-
kokrumlovského regionu 15 000 Kč
4. Sdružení Spirála na činnost s dětmi a mlá-
deží ze sociálně nepodnětného prostředí 
 10 000 Kč
5. Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR na dopravu na letní a zimní
ozdravné pobyty pro dětis 21 500 Kč
6. Česká Maltézská pomoc, Č. Budějovice, na
zabezpečení dopravy dětí s postižením do spe-
ciálních škol a školských zařízení 20 000 Kč
7. PPP Č. Krumlov na projekt Nanečisto 
 35 000 Kč
8. Sbor dobrovolných hasičů na podporu čin-
nosti 16 820 Kč

PŘÍSPĚVKY NA DOTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO
ve výši 93 258 Kč schválila rada těmto žada-
telům:
1. Červený kříž, oblastní spolek Č. Krumlov 
 25 000 Kč
2. Červený kříž, oblastní spolek Č. Krumlov 
 6 000 Kč
3. OS Jóga v denním životě Č. Krumlov 
 12 076 Kč
4. Centrum pro zdravotně postižené Jihočes-
kého kraje, Č. Krumlov 10 000 Kč
5. Centrum pro zdravotně postižené Jihočes-
kého kraje, Č. Krumlov 4 080 Kč
6. Sbor Církve bratrské v Č. Budějovicích, Č.
Krumlov 15 000 Kč
7. SK Vltava 21 102 Kč

Oteplení a náhlé tání bohatých sněhových zásob zvedly koncem minulého týdne hladiny řek na Česko-
krumlovsku. V pátek odpoledne byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity na toku Polečnice. Povodňová
komise města učinila všechna nutná opatření k zabránění případných škod. Občané Dobrkovic byli o
situaci ihned vyrozuměni. Na žádost povodňové komise snížila správa Lipna odtok do Vltavy, aby voda z
mezipovodí mohla protéci městem beze škod. Protože toto opatření se projeví za několik hodin, na
některých místech byly preventivně připraveny či rozdány pytle s pískem, aby nedošlo ke škodám na
nemovitostech. Polečnice kulminovala kolem 22. h a následně mírně, ale vytrvale klesala. Během noci
oba toky ustoupily, nevznikly žádné materiální škody. Na snímku pohled na Parkán za Lazebnickým
mostem a písek u mostu připravený k pytlování. Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na zasedání 24. února 2005 jednali členové zastupitelstva města Č.
Krumlov o těchto záležitostech:
●  1) ZM b e r e     n a     v ě d o m í stávající stav systému svozu
odpadu ve městě Č. Krumlov
2) ZM u k l á d á RM zajistit pokračování na přípravě projektu,
dokončit veřejnou diskuzi ve věci svozu odpadů a předložit na ně-
kterém z dalších jednání ZM návrh projektu pro další výzvu operač-
ního programu infrastruktura
●  ZM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zajištění financování
základní dopravní obslužnosti a soustředění finančních prostředků
ve výši 305 451 Kč
●  ZM s c h v a l u j e přidělení finančních prostředků formou
mimořádné podpory (dle schválených Zásad a pravidel pro posky-
tování podpor z rozpočtu města Č. Krumlov) na významné kulturní
aktivity konané v Č. Krumlově takto:
1) Auviex, s.r.o., Praha 4 na Mezinárodní hudební festival Č. Krumlov
2005 ve výši 625 000 Kč
2) Nadační fond Festival komorní hudby Č. Krumlov na Mezinárodní
festival komorní hudby 2005 ve výši 210 000 Kč
3) Arteco−B.M., spol. s r.o., Č. Krumlov na Festival staré hudby v Č.
Krumlově 2005, Interpretační kursy staré hudby a Chrám duše −
festival duchovních umění ve výši 125 000  Kč
4) Umělecká beseda Č. Krumlov na Mezinárodní festival jazzové a
alternativní hudby Jazz na konci léta Č. Krumlov ve výši 100 000  Kč
5) občanské sdružení Srdce Vltavy, Horní Planá na Mezinárodní
hudební festival Vltava−Dunaj ve výši 30 000  Kč
6) Egon Schiele Art Centrum Č. Krumlov na projekt Estonská mo-
derna ve výši 250 000 Kč
7) Agentura českého keramického designu, Č. Krumlov na Interna-
tional Art Galerry − Č. Krumlov 2005 ve výši 80 000 Kč
8) International Art Studio, Č. Krumlov na Mezinárodní sochařské
sympózium − Č. Krumlov 2005 ve výši 80 000 Kč
9) Gymnázium Č. Krumlov na projekt Holokaust ve výši 100 000 Kč
Mimořádná podpora bude poskytnuta z kapitoly Kancelář starosty,
oddělení kultury městského rozpočtu pro rok 2005, č. org. 41.
●  ZM s c h v a l u j e měsíční odměny členům zastupitelstva města
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
− neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 600 Kč
− neuvolněným členům rady ve výši 1 800 Kč
− předsedům výborů a komisí ve výši 1 600 Kč
− neuvolněným členům výborů a komisí ve výši 900 Kč
s účinností od 1. ledna 2005
Neuvolnění zastupitelé obdrží měsíční odměnu podle funkce, za
kterou jim náleží nejvyšší odměna
●  ZM s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 9 − zapojení finančních prostředků od
Bytového družstva Dubina na dofinancování investiční akce 80 b.j.
Vyšný ve výši 12 311 tis. Kč
b) rozpočtové opatření č. 10 − přesun kapitálových výdajů z rezervy
na rekonstrukce majetku města na nákup pozemků OSM ve výši 60
tis. Kč
c) rozpočtové opatření č. 11 − přesun kapitálových výdajů ORI urče-
ných na financování podílu města na dotacích na pořízení studie
Vyšenský potok OŽP ve výši 37 tis. Kč
d) rozpočtové opatření č. 12 − přesun mzdových nákladů, výdajů na
školení a na cestovné od jednotlivých odborů MÚ pod odbor kancelář
tajemníka a ostatních věcných nákladů pod odbor vnitřních věcí
●  1) ZM b e r e     n a     v ě d o m í předloženou důvodovou
zprávu k prodeji bytů (sídliště Mír II)
2) ZM s c h v a l u j e vymezení bytových a nebytových jednotek a
společných částí domu prohlášením vlastníka v souladu se z. č.
72/1994 Sb. v k. ú. Přísečná−Domoradice v Č. Krumlově v těchto
budovách: Urbinská 180 − 187, Šeříková 188, 189, Jasmínová 190,
191
3) ZM s c h v a l u j e Pravidla pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví města Č. Krumlov v lokalitě Domoradice, sídliště Mír II.

●  ZM n e s c h v a l u j e odkoupení pozemků PK parcel 539 a
540/1 v k.ú. Č. Krumlov o celkové výměře 45 499 m2 od Jana Lusta,
bytem Dolní Třebonín 63
●  ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 434/10 v k.ú. Č.
Krumlov o výměře 19 m2 Milanu Hanzalíkovi, Č. Krumlov za kupní
cenu 11 609 Kč (t.j. 611 Kč/m2)
●  ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. p.p.č. 328/1 v k.ú.
Přísečná−Domoradice o výměře 782 m2 manželům Janě a Jiřímu
Chlupáčovým, Domoradice 49, za kupní cenu 312 800 Kč (t.j. 400 Kč/
m2)
●  ZM n e s c h v a l u j e prodej bytové jednotky zvláštního určení
č. 147/25 o velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v
přízemí domu čp. 147, 148 v k.ú. Přísečná−Domoradice, obci Č.
Krumlov, manželům Miroslavu a Kateřině Velkovým za kupní cenu
155 340 Kč
●  ZM s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 154/18 o velikosti
1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v 5. poschodí domu
čp. 154 v k.ú. Přísečná−Domoradice, obci Č. Krumlov, v tomto pořadí
za kupní cenu:
1) Renata a Michal Syslovi, Tavírna 110, Č. Krumlova za nabízenou
cenu  500 000 Kč
2) Michaela a Václav Pechovi, V Jámě, Č. Krumlov za nabízenou
cenu  375 000 Kč
3) David Steinocher, Plešivec 363, Č. Krumlov za nabízenou cenu 
 350 000 Kč
4) Jitka Netřebová, Plešivec 387, Č. Krumlov za nabízenou cenu 
 343 000 Kč
5) Lenka Řeháková, Vyšehrad 182, Č. Krumlov za nabízenou cenu 
 300 000 Kč
●  ZM s c h v a l u j e pronájem bytů na dobu určitou 1 roku s
možností prodlužování s nájemným dohodou ve výši 21,53 Kč/m2 a
následný odprodej (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní) za
kupní cenu v tomto pořadí:
▼  Lipová 159/1:
1. Šestáková Elena, Urbinská 141 400 000 Kč
2. Soběslavští Martin a Lenka, Kaplická 252 a tř. Míru 204 
 300 000 Kč
3. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 283 000 Kč
4. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 281 880 Kč
▼  Lipová 159/2:
1. Pechovi Michaela a Václav, Latrán 106  355 000 Kč
2. Bajnoková Ivana, Vyšný 123 308 000 Kč
3. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 255 000 Kč
4. Hálová Jaroslava, Lipová 159 250 000 Kč
5. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 241 200 Kč
▼  Lipová 159/13:
1. Netřebová Jitka, Plešivec 387 351 000 Kč
2.−3. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 300 000 Kč
2.−3. Soběslavští Martin a Lenka, Kaplická 252 a tř. Míru 204 
 300 000 Kč
4. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 285 000 Kč
▼  Lipová 159/22:
1. Řeháková Lenka, Vyšehrad 182 300 000 Kč
2. Kotlárová Vilma, Kostelní 169 275 000 Kč
3.−4. Hálová Jaroslava, Lipová 159 270 000 Kč
3.−4. Soběslavští Martin a Lenka, Kaplická 252 a tř. Míru 204 
 270 000 Kč
5. Kunešová Jindřiška, Urbinská 182 261 000 Kč
●  ZM u k l á d á RM při výkonu působnosti jediného společníka
ČKRF, spol. s r.o., majitele pozemků bývalé seminární zahrady na-
proti hotelu Růže, podniknout kroky ke zrušení parkoviště pro osobní
automobily a obnovení zahrady pro využití prostoru jako veřejného
parku
●  ZM u k l á d á kontrolnímu výboru ZM prověřit financování akce
Rekonstrukce zimního stadiónu Č. Krumlov a projednat, zda na-
vržená opatření jsou dostačující

E K O K I N O
PROMÍTÁNÍ ZAJÍMAVÝCH FILMŮ z
minulých ročníků krumlovského meziná-
rodního festivalu Ekofilm nabízí znovu v
úterý 5. dubna v 18 h Ta jemná čajovna
na Parkánu. Za dobrovolné vstupné mů-
žete zhlédnout snímky Marihuana jako
strategie záchrany lesa, Romeo a Julie v
lese, Boží soud.
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SVOZ ODPADU O VELIKONOČNÍM pon-
dělí (28. března) budou Služby města prová-
dět jako ve všední den.

PRVNÍ LETOŠNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ pořá-
dá městský úřad v pátek 1. dubna od 13 a 14
hodin v Prokyšově sále v Horní ulici.

KULTURNÍ KALENDÁŘ ROKU 2005, in-
formující o kulturních a společenských akcích,
tipech pro sport, volný čas i v okolí města a
o dalších aktivitách, je k mání v tištěné podobě
zdarma v Infocentru ČKRF na náměstí Svor-
nosti a na oddělení kultury městského úřadu,
rovněž na náměstí, v češtině, angličtině a něm-
čině. V elektronické podobě ho naleznete na
internetové adrese www.ckrumlov.cz/ka-
lendar. Přehled kulturních akcí přináší také
databáze akcí na www.ckrumlov.cz/akce.

Krumlovští ochotníci postoupili do národního kola
Čechovův Racek je prvním klasickým titulem uváděným Českokrumlovskou scénou. V režii hostujícího
režiséra René Vápeníka (a se dvěma hereckými hosty) se 20. března uskutečnila veřejná generálka
v městském divadle. Českokrumlovští se minulý víkend zúčastnili s Rackem krajské přehlídky ama-
térských souborů Třeš	ské divadelní jaro − a z 13 souborů s 15 představeními jsou jedinými přímo
postupujícími do květnového národního kola v Třebíči. Premiéra se chystá na 17. dubna v pražském
Činoherním klubu, o tři dny později, ve středu 20. dubna v 19.30 h, potěší diváky na domovském
jevišti − a stojí za to nenechat si Racka uletět. Foto Jana Zuziaková

K R Á T C E
NATÁČENÍ FILMU HOSTEL společností
Film Makers v různých částech města si mohli
občané povšimnout tento týden. Celovečerní
americký snímek motivovaný skutečnou udá-
lostí přibližuje cestů tří studentů Evropou.
Poplatek městu za filmování bude použit na
podporu kulturních aktivit v Č. Krumlově.

Po deseti letech nové lesní
hospodářské osnovy
    Radní schválili, že lesní hospodářské osnovy
pro zařizovací obvod Č. Krumlov zpracuje ak-
ciová společnost Lesní projekty Č. Budějovice,
která předložila nejvhodnější nabídku.
    Lesní hospodářské osnovy jsou podkladem
pro vlastníky lesů pod 50 ha zpracovávaným
na 10 let. Popisují stav, složení, stáří lesa a
navrhují optimální mýtní i výchovnou těžbu
a zalesnění. Jejich pořízení hradí stát, schva-
luje orgán státní správy lesů. Osnovy budou

hotovy do 1. dubna 2006. Cena za plochu
2 300 ha, tedy území od Křemže, Brloha po
Černou v Pošumaví, Světlík, se pohybuje ko-
lem 1,5 mil. korun.
    Na vlastníku lesa záleží, zda osnovy pře-
vezme. V případě nepřevzetí však může ve
svém lese těžit ročně jen do 3 kubíků dřeva z
1 hektaru lesa. Každý vlastník lesa obdrží od
orgánu státní správy lesů osnovu týkající se
jeho lesa bezplatně.

Č. Krumlov navštívila začátkem března delegace
výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti
Státní rady Republiky Slovinsko a slovinský velvys-
lanec J. E. Drago Mirošič. Doprovázeli je tajemník
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu Parlamentu ČR Petr Fleischmann, místo-
předseda výboru Jiří Pospíšil a člen výboru senátor
Tomáš Jirsa. Hosty potěšilo osmileté aktivní part-
nerství města a Slovenj Gradce. Strany si vyměnily
zkušenosti se získáváním finančních prostředků z
unie, o jehož úspěšnosti rozhodují tři podmínky −
kvalitní projekty, umět je prosadit, a poté prostředky
beze zbytku využít. Starosta konstatoval, že zatímco
ve státech západní Evropy slouží příspěvky z EU
hlavně k rozvoji lidských zdrojů, u nás je stále
ještě potřebujeme ke zlepšení infrastruktury. Vlevo
předseda výboru Jožef Jeraj. Foto Jana Zuziaková

S E N I O Ř I ,  T Ě Š T E  S E !

Program sdružení Svépomoc
PRO SENIORY I MLADŠÍ OBČANY
jsou určeny úterní programy připravované
občanským sdružením Svépomoc v Senior
klubu Rozvoj na Vyšehradě. Začínají vždy
ve 14 hodin a vítaní jsou všichni, kdož se
rádi baví na přednáškách, při tanci a ne-
brání se ani novým věcem.

❊  5. DUBNA Schůze výboru otevřená i
nečlenům, kteří mají nápady, návrhy či
připomínky k aktivitám sdružení

❊  12. DUBNA Jarní taneční zábava v
kájovském Konibaru od 14 do 19 h s mu-
zikou kapely Jiskra p. Theimera, jíž se zú-
častní i přátelé z Kaplice, Benešova, Vim-
perku a dalších spřátelených míst. K pří-
jezdu i odjezdu funguje dobré vlakové i
autobusové spojení

❊  19. DUBNA MUDr. Alexandr Jegorov
bude vyprávět zábavné historky z operač-
ního sálu

❊  26. DUBNA Kurz vaření, tedy chutné,

nové či prověřené recepty

Lesy města Český Krumlov
se starají o lesy i rybníky
Třetí dceřinou společností města jsou Lesy města
Český Krumlov, s. r. o.

    Společnost, založenou v roce 1994 předsta-
vil, ředitel Ing. Bedřich Navrátil.

Pracovní úkoly
    Celkem obhospodařujeme téměř 1300 hek-
tarů lesních pozemků ve 27 katastrálních úze-
mích. Nejvzdálenější lesní majetek je na Přední
Výtoni. Takže se dá s nadsázkou říci, že naše
teritorium sahá od Šumavy k Tatrám. Nejslo-
žitější terény jsou ve stráních nad řekou Vlta-
vou. Za dobu své působnosti jsme městu při-
nesli téměř 20 mil. korun. Kromě toho jsme
ještě správci městské zeleně, tak zvaného stro-
mového patra. Lesní majetek se snažíme roz-
šiřovat jednak nákupem, což se podařilo u
zhruba 18 hektarů, nebo zalesněním nevyuží-
vaných nelesních půd, jako v případě asi 10
hektarů. Dalšími našimi aktivitami bylo mimo
jiné i zřizování a údržba některých dětský
hřiš�.

Situace vloni
    Uplynulý rok byl rokem očekávání. Všichni
lesníci i část veřejnosti očekávali kůrovcovou
"kalamitu století" a zvýšení cen dřevní hmoty
na trhu. Ani jedno se však nesplnilo − to první
naštěstí, druhé bohužel. U kůrovce se ukázalo,
že příroda je moudrá a jarní a letní počasí
vývoji kůrovce vůbec nepřálo. Je nutné po-
dotknout, že jsme přírodě do toho trošku "fu-
šovali" a snažili se kůrovce likvidovat všemi
známými způsoby. U cen dřeva je tento sni-
žující se trend jaksi nepochopitelný. Vždy�
cena téměř veškerých surovin stoupá, tím stou-
pají nákladové vstupy do lesnictví − ale hlavní
výnosy z prodeje dřevní hmoty se snižují, což
má za následek zhoršování ekonomických vý-
sledků lesnických organizací. Je nutné pozna-
menat, že nás jako každoročně příroda po-
trestala za lidskou zpupnost a dubnovým pří-
dělem mokrého sněhu nám nadělila asi 700
kubíků polomů v mladých porostech. S tímto
"dárkem" jsme se vypořádali do pololetí. Svou

troškou do "ekologického mlýna" se snažíme
přispět omezením pálení klestu po těžbě dřeva.
Na příhodných lokalitách tento klest štěpku-
jeme, nebo rozdrcený zapravujeme přímo do
půdy, kde po rozkladu působí jako hnojivo.

To je náš příspěvek ke Kjótskému protokolu.

Další aktivity
    Společnost Lesy města Č. Krumlov se však
nezabývá jen lesnickou činností. Mimo jiné
máme na starosti i všech pět městských ryb-
níků. Největší starosti nám dělá Velký Horno-
bránský rybník, který je napájen přivaděčem
z kaskády rybníků na Drahoslavickém potoce.

Část tohoto přivaděče je velmi zastaralá, a pro-
to na něm často vznikají různé poruchy − a
místy dokonce učíme vodu téci "proti kopci".
Každoročně se snažíme v tomto směru něco
vylepšit. Vloni to byla kromě jiného i výměna

výpustního zařízení na rybníku Sebevrah II,
odstranění několika poruch na přivaděči a hrá-
zi Velkého Hornobránského rybníka. V oblasti
městské zeleně příležitostně prořezáváme pro-
sychající stromy, likvidujeme stromy poško-
zené nepřízní počasí nebo škůdci a hnilobami.
Často s nespokojeným občanem "bojujeme"
o zachování určitého stromu. Registrujeme to-
tiž dva vyhraněné názory na stávající zeleň:

pokud strom stojí před mými okny a listím
zanáší okapy mého domu, musí pryč, protože
škodí. Pokud však stojí před sousedovými ok-
ny, musí se zachovat − a běda má−li někdo
jiný názor. A někde mezi tím se pohybujeme
my spolu s pracovníky odboru životního pro-
středí a zemědělství.

Plány tohoto roku
    V letošním roce nás čekají práce spojené s
obnovou lesního hospodářského plánu, který
se vyhotovuje na 10 let. Lesnictví je totiž běh
na velmi dlouhé tratě. Zemědělec, který zasel,
většinou do roka sklidí výsledky své práce.
Když "zasadíme" v našem oboru, sklízejí až
naši vnuci. Proto u nás čas měříme na decenia
(desetiletí) nebo na stovky let věku mýtních
porostů. Z toho důvodu záměry zakotvované
do těchto plánů musí mít opravdu dlouhodobý
charakter a "špatně vzešlé obilí" ve stáří např.
40 let u nás nelze jen tak zaorat, provést druhý
pokus − a ještě na něj dostat od státu dotace.
    V oblasti trhu dřeva nebude rok 2005 asi
nic moc, protože na dotaz týkající se cen pro
letošní rok nám jeden z největších odběratelů
odpověděl: "Líp už bylo." V každém případě
však v roce 2005 s největší pravděpodobností
dojde ke změnám v obhospodařování rybníků.
Při uzavírání případné nájemní smlouvy hod-
láme využít téměř dvouleté zkušenosti s ma-
nipulací a hospodařením s vodou v této kas-
kádě. Zároveň s vyhotovováním nového lesní-
ho hospodářského plánu hodláme vytipovat
nevyužívané pozemky vhodné k zalesnění a
rozšíření lesního majetku. Hodláme též rozšířit
současné plantáže vánočních stromků. Důle-
žitým úkolem je i rozdělení společného ma-
jetku s obcí Přídolí, na čemž pracujeme již
několik let.
    A co bychom si přáli pro zdárné uskutečnění
našich plánů? Jednak aby k nám byla příroda
shovívavá a bořivý vítr a mokrý těžký sníh
používala v jiných krajích. A aby naše lesy
navštěvovali jen ukáznění občané a vandalové
se nám vyhýbali.

I stromy mávají zajímavé osudy. Tento napadla hniloba, následně se do takto vytvořené dutiny nastěhovaly
divoké včely − a zkázu dovršil kůrovec. Foto archív společnosti



N E Z A P O M E Ň T E  Z A P L A T I T
POPLATEK ZA PSA je nutné uhradit do
konce března. Jedná-li se o částku vyšší než
400 Kč, lze ji zaplatit ve dvou termínech −
druhá splátka do 30. září.

ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, tedy
396 Kč na osobu a rok, se platí do konce
dubna. Tuto částku je možné pokrýt dvěma
platbami.

V POKLADNĚ V 1. PATŘE městského úřadu
v Kaplické ulici vyrovnáte oba závazky vůči
městu.

U P O Z O R N Ě N Í

Subjekty podnikající
v oboru vedení
účetnictví − pozor!
    Upozorňujeme držitele živnostenského
oprávnění k provozování živnosti Činnost
účetních poradců, vedení účetnictví, kteří
toto oprávnění získali před 1. lednem
2004, na tuto změnu.
    Dne 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon
č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další záko-
ny. Tímto zákonem došlo ke změně názvu
živnosti na Činnost účetních poradců, ve-
dení účetnictví, vedení daňové evidence.
Průkaz živnostenského oprávnění vydaný
před účinností tohoto zákona je živnos-
tenský úřad povinen na žádost podnikatele
nahradit do 1. ledna 2006 novým průka-
zem s aktuálním názvem živnosti. Vyzý-
váme proto držitele platného živnosten-
ského oprávnění k provozování uvedené
živnosti (včetně těch, kteří tuto činnost
dočasně nevykonávají, nebo mají provo-
zování živnosti přerušeno), aby včas kon-
taktovali živnostenský úřad v Kaplické
ulici a požádali o provedení bezplatné
změny živnostenského listu.

Zahájení provozu malého vláčku na ekologický pohon plánovali provozovalé už na Velikonoce. Kvůli
čekání na technický průkaz to není jisté. V žádném případě ale občané Českého Krumlova nejpřijdou o
bezplatné úvodní svezení. Mašinku s tichým motorem, dvěma vagóny s prosklenou střechou a vzduchovým
pérováním v barvách Č. Krumlova, tedy modré a bílé, vyrobené v Itálii, vlastní německá společnost.
Městem bude projíždět se zhruba 40 pasažéry, poslední vagónek vybavený zdvihací plošinou je určen
vozíčkářům. Cestující s průkazem tělesně postižených budou mít cestu zadarmo. Dopravní prostředek,
který rozšíří nabídku služeb, budou určitě využívat i místní občané. "Na projíž	ku zdarma pozveme děti z
mateřských škol a vyzveme je k namalování svých zážitků. Autor nejhezčího dostane cenu, z nejpodaře-
nějších maleb možná vznikne kalendář," plánuje Renata Sedláková. V budoucnu by měla přibýt ještě
jedna mašinka a vagón − na připravovaných okružních trasách mimo město by měly jezdit tři vagóny. 
 Foto Jana Zuziaková

Letošní grantové programy kraje
v oblasti památkové péče
    Grantové programy v oblasti památkové pé-
če pro rok 2005 schválilo 1. března zastupi-
telstvo Jihočeského kraje. V celém kraji bude
přerozděleno přes 20 mil. korun.
    Jako každoročně jsou vypsány tři programy.
Na grantový program Movité kulturní dědictví
lze přihlášky podávat do 2. května 2005, dal-
ším programem jsou Nemovité kulturní pa-
mátky (do 9. května 2005) a posledním Zvý-
šené náklady obnovy památkově chráněných
staveb (do 9. května 2005). Žádosti se všemi

náležitostmi je možné podávat na odbor kul-
tury, památkové péče a cestovního ruchu Kraj-
ského úřadu v Českých Budějovicích, kon-
taktní osoby Blažena Týrová, Mgr. Markéta
Jelínková, nebo prostřednictvím Městského
úřadu v Českém Krumlově, odbor územního
rozvoje, investic a památkové péče, Kaplická
439, kontaktní osoba Markéta Tošovská, DiS.
Zde je možné vyzvednout si dokumenty a
získat podrobnější informace a podmínky k
přidělení grantu.

Občan, který uhradí poplatek za psa, dostane tuto
krabičku s potřebami na uklízení psích exkrementů.
V rámci pracovní terapie je kompletují mentálně
handicapovaní klienti Ústavu sociální péče Empatie
v Č. Budějovicích. Darované balení je symbolickým
gestem úřadu − na jedné straně jde o podporu
aktivit mentálně postižených, na druhé o připome-
nutí povinnosti odstraňování stop po vyměšování
čtyřnožců, s jejichž produkty se bohužel setkáváme
na každém kroku. Nosit v kapsách obyčejné mi-
krotenové sáčky a výsledek trávení do nich vždy
sebrat je snadné − a na stavu sídliš� se viditelně
projeví. Čistota našeho okolí je hlavně v našich
rukou, tedy sáčcích. Foto Jana Zuziaková

Nadcházející velikonoce přivolávala minulý víkend
na náměstí Svornosti místní pernikářka Jitka Har-
šová těmito nádhernými, precizně zdobenými dob-
rotami. Vlevo dcera Pavlína. Foto Jana Zuziaková

Lira nemá doma soupeře a
světovou konkurenci omráčí
Akciová společnost Lira se 124letou tradicí
průmyslové výroby dřevěných lišt, obrazových a
zrcadlových rámů je nejstarším krumlovským
výrobním podnikem. Zatímco v roce 1893
zaměstnával továrník Leonard Schönbauer 98
dělníků, dnes má podnik 400 pracovníků v
provozech v Č. Krumlově, Horní Plané a v šesti
podnikových prodejnách.

    Tento podník, sídlící v Tovární ulici, je prak-
ticky nepřetržitě nejvýznamnějším zaměstna-
vatelem v širokém okolí Českého Krumlova.
Lira je nosnou výrobní firmou skupiny Lar-
son−Juhl se sídlem v Atlantě v USA, jejímž
vlastníkem je v současné době nejúspěšnější
byznysman na světě Warren Buffet. V posled-
ních osmi letech Lira ani jednou nechyběla
mezi stovkou nejlepších firem českého národ-
ního hospodářství, několik desetiletí je pravi-
delně zařazována mezi tři nejlepší podniky v
českém dřevozpracujícím průmyslu. I o tom
jsme hovořili s ředitelem ing. Františkem Je-
nerálem.

Dnes je firma největším výrobcem obra-
zových lišt a rámů v Evropě a postupně
se řadí mezi pět nejvýznamnějších světo-
vých firem v tomto oboru. Jak jste toho
dosáhli?

    Na rozdíl od zejména italské, německé a
španělské konkurence, jež poslední tři roky
bojují o přežití, Lira vyšla z období hospodář-
ského poklesu posílena. To nám umožnilo roz-
šířit výrobní kapacity a modernizovat zejména
výrobní závod v Horní Plané. Posílení pozice
Liry je výsledkem úspěšného zavedení nových
výrobků na nejnáročnější světové trhy − USA,

Itálie, Francie a ostatní západoevropské země.
Podařilo se nám rovněž prosadit se na trzích
rozvíjejících se zemí na východ od České re-
publiky, tedy na Ukrajině, v Rusku a v pobalt-
ských státech.

Do kterých míst světa směřují vaše vý-
robky?

    Koncem předminulého století to bylo Ra-
kousko−Uhersko, Německo, na Balkán a do
Orientu. Nyní vyvážíme dvě třetiny produkce
do 40 států, přičemž hlavním zákazníkem jsou
Spojené státy, dále Itálie, Polsko, Ma�arsko,
Německo.

Jaký je ve vašem oboru konkurenční boj?
Jak přistupujete k tvorbě nových výrobků?

    Zatímco konkurence v Asii, Jižní Americe a
v poslední době také např. v Polsku se zamě-

řuje výhradně na kopírování úspěšných vzorů,
které pak nabízí pod cenou a v horší kvalitě,
nové výrobky naší firmy představují super de-
sign vycházející z tradiční evropské kultury.
Zámořští konkurenti nemohou logicky přiná-
šet nové vzory do evropské a severoamerické
oblasti, protože jsou ovlivněni svou vlastní
kulturou a naší kultuře nerozumí. Toto je v

podstatě jediná cesta, jak překonat ostrou kon-
kurenci a jak také čelit velmi nepříznivým do-
padům klesajících devizových kursů, zejména
amerického dolaru, ale v poslední době i eura.

Stále převládá ruční práce?

    Přecházíme sice v posledních letech stále
více od ručních technologií k mechanizova-
ným, jako třeba při zlacení lišt. Ale například
zdobené pozlacené rámy vyžadují precizní
ruční práci, nebo� jde o složitý dokončovací

proces. Nevznikají nástřikem, ale zrodí se na-
nesením zlatého plátkového kovu. Není jed-
noduché tento náročný postup zvládnout.

Máte vlastní učňovské středisko pro rá-
maře pozlacovače. Je o něj zájem?

    V posledních letech nemáme moc nadějných
kádrů, protože mládež dnes nemá takový vztah
k práci jako předchozí generace. Většina ši-
kovných, kteří vytrvají, jsou pokračovatelé ro-
dinné tradice.

Zavedli jste bezodpadovou technologii.
Jak funguje?

    Z pilin a odřezků z výroby obrazových lišt
a rámů ze šumavského borového a smrkového
dřeva vznikají brikety pro rakouský a německý
trh.

A další plány společnosti?

    Před pěti týdny se uskutečnil tradiční veletrh
celého odvětví výroby obrazových lišt a rámů
SACA v italské Bologni, který je považován za
nejdůležitější akci tohoto druhu na starém
kontinentě. Zde se vždy představují horké no-
vinky, které pak určují trendy v celém odvětví.
Dvě nové série obrazových lišt naší firmy s
obchodními názvy Sevilla a Aurora tam způ-
sobily doslova chaos mezi konkurenty a tak
obrovský zájem zákazníků o naše nové vý-
robky, že prakticky převážná část kapacity ně-
kterých výrobních dílen je těmito objednáv-
kami vyčerpána až do konce letošního roku.
Zvládnutí výroby takového druhu výrobků se
v automobilové terminologii blíží pojmu mer-
cedes − a posouvá výrobky a dobré jméno
Liry dalším výrazným krokem vpřed.
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Čtyři stovky lidí zaměstnává Lira v Českém Krumlově, Horní Plané a v šesti podnikových prodejnách.
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