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JUDR. FRANTIŠKA MIKEŠE

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 zavražděných dětí z Lidic a všech dětí zahynulých ve válečných konfliktech. V posledních 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

Při nedávném pobytu v Českém Krumlově navštívil
prezident Václav Klaus také
zámeckou zahradu. Při té
příležitosti odpověděl novinářům na jejich otázku k
další existenci otáčivého
hlediště. Stejně jako tisíce
jiných lidí si nemyslí, že by
otáčivé hlediště mělo z místa, kde funguje, zmizet. Nemyslí si to ani předseda vlády Jiří Paroubek, který zámeckou zahradu navštívil tentýž den a novináři mu položili stejný dotaz. Zpráv jako: "Bylo to nádherné, bojujte za točnu!", kterou jsem prostřednictvím 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 primátor města Č. Budějovice se svými náměstkyněmi, ředitel Jihočeského divadla, senátor
Parlamentu ČR a představitelé Č. Krumlova,
bylo konstatováno, že je potřeba mít alternativu pro případ, kdy by nedošlo jenom k odstranění stávajícího "otáčka", které opravdu
příliš krásy nepobralo, a jeho nahrazení něčím, co by i z památkářského hlediska bylo
přijatelné, ale kdyby došlo k úplnému ukončení 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 stavebních zásazích v historických objektech, může z minulosti doložit například dostavba "tereziánského křídla" pražského hradu nebo z
přítomnosti "pyramida" na nádvoří v pařížském Louvre. Světově ojedinělý typ divadla v
krumlovské zámecké zahradě si určitě zaslouží, 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, zahrunující práce spojené s uložením deš4ové kanalizace středem vozovky v blízkosti kruhového objezdu. Je pochopitelné, že bydlící v
těchto okrajových částech lokality přechodně
poci4ují při projíždění nákladních vozů zvýšenou hlučnost a obávají se o bezpečnost dětí −
opravu vstupního úseku Tovární ulice ale nelze 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 sídliště po čas rekonstrukce Tovární ulice bude

týkat. Poté bude komunikace vždy v polovině
vozovky s mírnými omezeními průjezdná. Věříme, že díky ohleduplnosti projíždějících řidičů i zvýšené opatrnosti občanů nedojde na
trase objíž.ky k žádné kolizi, by4 se to zákonitě děje i v období běžného provozu.
Rekonstrukci Tovární ulice požadovali tamní podnikatelé řadu let. Poté, co současné vedení 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, zbývající náklady nese město. Tato nákladná a
složitá investiční akce znamená podstatné
zlepšení podmínek nejen pro podnikající subjekty, ale i jejich zaměstnance, pro něž tato
komunikace představovala např. při čekání na
autobusovou dopravu bezpečnostní riziko.
Kvalitní komunikace s potřebnými inženýrskými 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 určitým nepohodlím. Za porozumění a toleranci
této situace našim občanům děkujeme.

Historické trhy v Č. Krumlově
už nejen o slavnostech

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

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

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

V srpnu se jednání
zastupitelstva města
neuskuteční
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 používaného mobiliáře sloužícího k odpočinku.
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Neobvyklý soused radnice
Dnes se seznámíme s domem na náměstí
Svornosti s číslem popisným 2, který sousedí
s radnicí. V současné době v něm sídlí Infocentrum, Pension U Slunce (má zde historické
kořeny), Restaurace Maštal, Českokrumlovský
rozvojový fond a Foto−atelier.
I jeho původ, stejně jako u všech domů na

lavské ulice. I vlastní dispozice je nesrovnatelná s obvyklými typy domovních dobových
dispozic. Jedná se hloubkový trojtrakt s dvorními křídly. Dům je neobyčejně široký, což
nasvědčuje tomu, že zde mohly původně stát
domy dva. První písemná zmínka o domě je
datována rokem 1424. Gotické konstrukce jsou
zachovány především v hlavní budově, zvláště

pátek 29. července 2005

nadezdění obvodové štítové zdi. Fasáda má
klasicistní podobu ve třech osách. V přízemí
je členěna pásovou bosáží, je zde otevřeno
loubí pro vjezd do mazhausu. V patře je členěna průběžnou pásovou římsou. Dle archivní
fotografické dokumentace měl dům na konci
19. století nad korunní římsou rovnou atiku.
V této době vznikl frontonový štít s kulatým

SERIÁL O KRUMLOVSKÝCH PAMÁTKÁCH − 2.

Dnes je v domě Infocentrum, ubytování i restaurace.
náměstí, sahá až do přelomu 13. a 14. století,
tedy do období vzniku města. Dům má atypickou polohu, část objektu se pohledově
uplatňuje do náměstí a část ustupuje do Šat-

sklepy, které v současné době jsou součástí
expozice útrpného práva. Vlevo od průchodu
se nachází vchod do těchto sklepů gotickým
portálem, obdobný se nachází i v pravém traktu na protilehlé straně. Na přelomu 15. a 16.
století vznikalo loubí, ze kterého je viditelná
jen část s kamennými pilířky. Z tohoto období
je i gotický krov levé poloviny domu. V písemných pramenech se uvádí, že dvorní křídla
zde existovala již v 16. století. Dle dochovaných kamenných žlabů měla hospodářské využití. Do 17. století probíhaly renesanční úpravy domu, čemuž nasvědčují strop s pletencem,
malířská výzdoba a hřebínkové klenby v částech objektu. Hmota domu zůstala zachována.
Na přelomu 17. a 18. století byl ve dvorním
traktu pivovar. Byla doložena domácí sladovna, v objektu se vařilo a šenkovalo pivo. V
roce 1867 dům vyhořel. Z roku 1876 pochází
pultový krov nad dvorním křídlem a došlo k

větracím otvorem do strmé střechy. Na nároží
s arkýřem prochází spojovací prvek tzv. prampouch opírající se o vedlejší dům č. p. 3.
V letech 1963−64, 1973, 1979−82 probíhaly
na domě opravy. Na sklonku devadesátých
let 20. století byla zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci celého komplexu
projekční kanceláří MURUS s.r.o., České Budějovice. Dokumentace vycházela ze stavebně−historického průzkumu SÚRPMO z roku
1991 od Ing. PhDr. J. Muka a PhDr. L. Lancingera a konzultací se zástupci státní památkové péče. V průběhu rekonstrukce byly prováděny restaurátorské průzkumy a sondy. Na
restaurátorských pracích se podílel ak. malíř
Václav Špale, doplňkový stavebně−historický
průzkum provedla Ing. J. Muková.
(Příště: nám. Svornosti č. p. 3)
Dis. Markéta Tošovská

KNIHY AUTORŮ Z KRUMLOVA
MAGICKÉ ZRCADLO PĚTILISTÉ RŮŽE

se jmenuje v červnu vydaná kniha Jana Kočnara, poodkrývající esoterické a tajemné souvislosti v Č. Krumlově. Upozorňuje na zajímavé domy, lokality, osobnosti, obsahuje bohytý obrazový materiál.

EVA DAVIDOVÁ - FOTOGRAFIE je nový
titul o českokrumlovské etnografce zaměřené
na romské etnikum PhDr. Evě Davidové, CSc.
Ve 2. vydání jí vyšla proslulá kniha Cesty
Romů - Romano Drom 1945 - 1990. V některém z dalších zpravodajů si přečtete rozhovor
s manžely E. Davidovou a J. Kočnarem.
160 FOTOGRAFIÍ LIBORA SVÁČKA, který
profesionálně fotí 15 let, vyšlo v publikaci
Český Krumlov s texty v češtině, angličtině,
němčině, francouzštině, italštině a ruštině.
BAREVNÉ KAMENY A. STIFTERA je kniha
povídek jihočeských a rakouských spisovatelů
inspirovaných souborem Stifterových povídek
Barevné kameny, na níž se podílela i českokrumlovská autorka Alžběta Lída Tichá (Vlasta Dušková).
SEDMERO ZASTAVENÍ NA DVOŘE Rožmberků tvoří sedm scénářů ze života Rožmberků vytvořených pro Slavnosti pětilisté růže,
jejichž autorem je František Zborník, fotografie pořídili Ladislav Pouzar a Lubor Mrázek.

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

Zastupitelé Českého Krumlova rozhodovali

Na zasedání 30. června jednali členové zastupitelstva města
Č. Krumlov o těchto záležitostech:
● ZM z a s t a v u j e přerušené jednání ve věci ukončení
platnosti mandátu zastupitele města v souvislosti se zrušením
zákona o střetu zájmů
● 1) ZM požaduje, aby bylo umožněno napojení Českého
Krumlova na železniční koridor bez ohledu na to, která varianta bude ve vyhledávací studie vybrána, a to tak, že bude
umožněno přímé vedení železniční trati České Budějovice −
Český Krumlov bez úvrati
2) ZM požaduje, aby trasa odbočky z železničního koridoru
ve směru České Budějovice − Český Krumlov byla zahrnuta
do ÚP velkého územního celku Jihočeského kraje, a tím
územně chráněna
● a) ZM b e r e n a v ě d o m í
1) Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za r. 2004
2) Přehled hospodaření města Český Krumlov za r. 2004
3) Vyúčtování finančních vztahů k organizacím města, ke
státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu kraje a vyúčtování hospodářské činnosti města
b) ZM s c h v a l u j e
1) Závěrečný účet města Český Krumlov za r. 2004 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami dle
Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
c) ZM u k l á d á
1) realizaci opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Český Krumlova za r. 2004, postupy s
pracovníky uvedenými v tomto materiálu
2) RM podat souhrnnou zprávu o průběhu realizace nápravných opatření na jednání zastupitelstva města v září 2005
● ZM s c h v a l u j e rozpočtový výhled města pro r. 2006
− 2008 a při zpracovávání rozpočtu města pro rok 2006 ukládá
vycházet z tohoto výhledu
● ZM s c h v a l u j e
a) uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 20.000.000 Kč na financování investic zahrnutých do kapitálové části rozpočtu
města na rok 2005 s Komerční bankou
b) uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 13.000.000 Kč na financování oprav a rekonstrukce pronajatého majetku − objektů ve vlastnictví Řádu křižovníků s červenou hvězdou s
Komerční bankou
● ZM s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření č. 68 − přesun běžných výdajů mezi
jednotlivými organizacemi č. 152 a 153 − OVV za účelem
rozpočtového krytí výdajů na nákup materiálu a pohonných
hmot ve celkové výši 20 000 Kč
b) rozpočtové opatření č. 69 − zapojení příjmů ze správních
poplatků odboru vnitřních věcí na navýšení výdajů na poštovné ve výši 476 000 Kč
c) rozpočtové opatření č. 70 − zapojení zůstatku Povodňového
fondu města k 31.12.2004 ve výši 1.420.000 Kč na vratku
státní dotace ve výši 1.360.000 Kč (finanční vypořádání) na
navýšení rezervy běžných výdajů o 60 000 Kč
d) rozpočtové opatření č. 71 − zapojení navýšených příjmů z
prodeje domů OSM ve výši 750 000 Kč a navýšených příjmů
ODSH ze správních poplatků a pokut v celkové výši 2 mil.
Kč na vratky nevyčerpaných dotací ve výši 2.719.000 Kč a
31 000 Kč v rámci finančního vypořádání za rok 2004
e) rozpočtové opatření č. 74 − zapojení příjmů získaných z
vybraného nájemného za natáčení filmu The Illusionist ve
výši 75 000 Kč na podporu místních kulturních aktivit z
organizace č. 41 − KS, oddělení kultury takto:
- Krumlovští Pištci na projekt 1. CD Krumlovští Pištci ve výši
25 000 Kč

- Smyčcový orchestr Český Krumlov na projekt Česká mše
vánoční J. J. Ryby
15 000 Kč
- Dům dětí a mládeže ČK na projekt 30. výročí folklórního
souboru Jitřenka
15 000 Kč
- Dům dětí a mládeže ČK na projekt Pohádkový park − Mezinárodní den dětí
10 000 Kč
- Kruh přátel Pohádkového domu na projekt Loutky v pohybu
10 000 Kč
f) rozpočtové opatření č. 78 − čerpání rezervy na ostatní
investiční výdaje ORIaPP ve výši 1.510.000 Kč za účelem
odstranění nedodělků souvisejících s celkovým doladěním
provozu útulku pro psy
g) rozpočtové opatření č. 79 − přesun kapitálových výdajů
mezi organizacemi ORIaPP ve výši 2.104.000 Kč určených
na rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně povrchových
úprav v ulici Rožmberská
● ZM b e r e n a v ě d o m í předložený materiál týkající
se potřeb fin. prostředků z rozpočtu města pro rok 2005 a
následující roky na ZŠ Linecká, Český Krumlov a ukládá RM
předložit rozpočtovou změnu na dofinancování rozdílu fin.
prostředků do konce roku 2005
● ZM s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku města
Český Krumlov č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška města Český Krumlov č. 15/2003, o místních poplatcích, v platném znění
● ZM s c h v a l u j e prodej pozemků část p.p.č. 219/36 o
výměře cca 802 m2, část PK parcely 228/2 díl 2 o výměře
cca 125 m2 a část PK parcely 228/2 díl 1 o výměře cca 134
m2 vše v k.ú. Přísečná − Domoradice, obci Český Krumlov za
kupní cenu 500 Kč/m2 společnosti INBA, s.r.o., a to po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno
užívání stavby (hromadné garáže) na uvedených pozemcích.
Přesná výměra prodávaných částí parcel bude určena po zaměření skutečného provedení stavby
● ZM s c h v a l u j e prodej st.p.č. 3987/2 o výměře 2 m2
Jiřímu Němečkovi, Do Vrchu 366, Č. Krumlov za kupní cenu
1.000 Kč, tj. 500 Kč/m2
● ZM s c h v a l u j e prodej p.p.č. 144/2 o výměře 1.363
m2 v k.ú. Vyšný manželům Věře a Karlu Janákovým, ČK, za
kupní cenu 10 Kč/m2
● ZM n e s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 1307/2 v k.ú.
Č. Krumlov Janě Štifterové z důvodu nesouladu s územním
hlediskem
● ZM s c h v a l u j e prodej
1) p.p.č. 1063/34 o výměře 24 m2 a p.p.č. 1063/28 o výměře
34 m2 vše v k.ú. Č. Krumlov do spoluvlastnictví manželů
Březinových (1/3), manželů Drboutových (1/3) a Jaromíra
Maurera (1/3) za kupní cenu 13.920 Kč, tj. 240 Kč/m2
2) dílu "b" o výměře 35 m2, odděleného z p.p.č. 1063/28 v
k.ú. Č. Krumlov manželům Drboutovým za kupní cenu 8.400
Kč, tj. 240 Kč/m2
3) dílu "a" o výměře 93 m2 p.p.č. 1063/28 v k.ú. Č. Krumlov
Jaromíru Maurerovi za kupní cenu 22.320 Kč, tj. 240 Kč/m2
● ZM n e s c h v a l u j e prodej p.p.č. 37/1 a 37/34 v k.ú.
Č. Krumlov do doby odsouhlasení nového územního plánu
města
● ZM s c h v a l u j e prodej p.p.č. 1306/14 o výměře 13 m2
v k.ú. Č. Krumlov Josefu Šebkovi za kupní cenu 26.000 Kč,
tj. 2.000 Kč/m2
● ZM s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 154/4 o
velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v 1.
poschodí domu čp. 154 v k. ú. Přísečná−Domoradice, Č. Krumlov v tomto pořadí za kupní cenu:
1) Ing. Petr Opolcer, Polní 236, Český Krumlov
cena 617.730 Kč

2) Vladimír Bouček, Černokostelecká 3, Praha
cena 578.000 Kč
3) Jaromír Fiala, Chlum 32
cena 566.000 Kč
● ZM s c h v a l u j e prodej budovy čp. 133 (objekt občanské
vybavenosti) na stavební parcele č. 1673/1, dále stavební
parcelu č. 1673/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
165 m2 vše v k.ú. a obci Č. Krumlov Františku Sladovi za
kupní cenu 1.100.000 Kč
● ZM s c h v a l u j e prominutí pohledávky na úrocích z
prodlení ve výši 26.556 Ludmile Švambergové
● ZM s c h v a l u j e zrušení věcného práva předkupního
váznoucího na domě čp. 77 Třída Míru, Č. Krumlov − vlastník
ŠEJKO spol. s.r.o., Český Krumlov
● 1) ZM s o u h l a s í se zajištěním hypotéčního úvěru
poskytovaného Bytovému družstvu Dubina II., Štrossova 277,
Pardubice IČ: 25960717 na refinancování bytové výstavby
osmi bytových domů stavěných ve sdružení města s tímto
družstvem ve Vyšném, kterým bude zajištěna pohledávka
komerčního finančního ústavu, do maximální výše 29.840.600
Kč
2) ZM s c h v a l u j e zajištění hypotéčního úvěru poskytovaného Bytovému družstvu Dubina II na refinancování bytové
výstavby osmi bytových domů, stavěných ve sdružení města
s tímto družstvem na pozemcích st.p.č. 548/1, st.p.č. 548/2,
st.p.č.548/3, st.p.č. 548/4, st.p.č. 549/1, st.p.č. 549/2, st.p.č.
550/1, st.p.č. 550/2, vše v katastrálním území Vyšný, obci
Český Krumlov, a to zřízením zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu města o velikosti 51% na bytových domech čp. 123 na st.p.č 548/1, čp. 124 na st.p.č. 548/2, čp.
125 na st.p.č. 548/3, čp. 126 na st.p.č. 548/4, čp. 127 na
st.p.č 549/1, čp. 128 na st.p.č. 549/2, čp. 129 na st.p.č. 550/1,
čp.130 na st.p.č. 550/2 a k pozemkům ve výlučném vlastnictví
města st.p.č. 548/1, st.p.č. 548/2, st.p.č.548/3, st.p.č. 548/4,
st.p.č. 549/1, st.p.č. 549/2, st.p.č. 550/1, st.p.č. 550/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Vyšný, kterým bude
zajištěna pohledávka komerčního finančního ústavu, do maximální výše 29.840.600 Kč za podmínky, že:
a) peněžní ústav poskytující hypotéční úvěr nebude oprávněn postoupit pohledávku z úvěru třetí osobě bez souhlasu
města Č. Krumlov
b) Bytové družstvo Dubina II zřídí k zajištění hypotéčního
úvěru zástavní právo ke svému spoluvlastnickému podílu o
velikosti 49 % jak je uvedeno v bodě 1) tohoto usnesení
c) v případě nesplacení úvěru nebude peněžní ústav oprávněn uplatňovat práva zástavního věřitele ze zástavy pouze v
případě, že nejprve nabídne městu Český Krumlov postoupení
pohledávky z hypotéčního úvěru s příslušenstvím za nominální hodnotu (jistina plus příslušenství) a město ve lhůtě 6
měsíců od doručení této nabídky ji nevyužije (nezaplatí)
d) v zástavní smlouvě na spoluvlastnický podíl 49 % Bytového družstva Dubina II podle písmene b) bude zakotven
souhlas zástavce s prodejem zástavy (plná moc zástavnímu
věřiteli k prodeji ve veřejné dražbě) a ve formě notářského
zápisu též souhlas s přímou vykonavatelností
3) ZM n e s c h v a l u j e zajištění hypotéčního úvěru
poskytovaného Bytovému družstvu Dubina II na refinancování bytové výstavby osmi bytových domů stavěných ve sdružení města s tímto družstvem na pozemcích st.p.č. 548/1,
st.p.č. 548/2, st.p.č.548/3, st.p.č. 548/4, st.p.č. 549/1, st.p.č.
549/2, st.p.č. 550/1, st.p.č. 550/2 vše ve Vyšném ručitelským
prohlášením města vůči věřiteli
4) ZM u k l á d á RM předložit návrhy smluv dle tohoto
usnesení ke schválení na jednání ZM před jejich podpisem
● ZM u k l á d á RM ve funkci valné hromady ČKRF, aby
zajistila, že Jezuitská zahrada nebude dlouhodobě využívána
k trvalým podnikatelským účelům

pátek 29. července 2005

ZPRAVODAJ MĚSTA Č. KRUMLOV

Kdy bude nejvyšší čas požádat
na úřadě o nový řidičský průkaz

Řidiči by měli věnovat pozornost platnosti svých řidičských průkazů - a v
pravý čas požádat o
jejich výměnu, aby
se vyhnuli případným problémům při
kontrolách.
S vedoucím odboru dopravy a silničního
hospodářství
Miroslavem Hálou jsme vybrali informace související se zajištěním plynulé výměny těchto
průkazů na pracovišti městského úřadu Český
Krumlov a s postupným vyřízením žádostí
všech občanů, kterých se výměna týká.
Jakou "životnost" budou mít nové průkazy a za jak dlouho je žadatelé dostanou?
Nový řidičský průkaz se vydává na dobu
nejvýše deseti let, nebo na kratší z důvodu
omezení zdravotní způsobilosti řidiče, nebo
jiného omezení. Jejich výroba probíhá centralizovaným způsobem, a proto se lhůta pro
dodání nového ŘP od podání žádosti pohybuje
v současné době kolem 20 dnů. Nový doklad
si lze vyzvednout pouze osobně v místě podání žádosti - nelze ho zasílat poštou nebo
předávat prostřednictvím další osoby.

Je pravda, že řidičáky vydané v období jedna fotografie stejného provedení jako na
od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 i nadále zů- občanský průkaz nebo cestovní pas.
stávají v platnosti ve všech členských stáJak je to s povinností držitelů řidičského
tech Evropské unie?
oprávnění podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám?
Ano, je to tak - proto není nutné v současné

době vyměňovat průkazy, jejichž platnost konTa samozřejmě trvá i nadále. Řidiči je musí
čí až v roce 2010 nebo v roce 2013 (viz přilo- absolvovat nejpozději v den dovršení 60, 65 a
žená tabulka).
68 let - a starší 68 let pak každé dva roky.

Typ ŘP

Vydáván od − do

Povinná výměna do

Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6

1. 7. 1964 až 31. 12. 1986
1. 1. 1987 až 31. 12. 1991
1. 1. 1992 až 31. 12. 1993
1. 1. 1994 až 31. 12. 1996
1. 1. 1997 až 31. 12. 2000
1. 1. 2001 až 30. 4. 2004

31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2013

Zaplatí řidiči za výměnu dokladu?

Lidé většinou takové záležitosti nechávají
na poslední chvíli, což se potom projevuje
Výměna řidičského průkazu se podle platné
velkými frontami, nervozitou . . .
právní úpravy provádí bez poplatku, pokud
Proto doporučujeme vyměnit řidičské průse zároveň nemění některé údaje při vydávání
tohoto řidičského průkazu (jméno, bydliště, kazy vydané v období od 1. 7. 1964 do
platnost skupin apod.). K žádosti se přikládá 31. 12. 1993 již v současné době. Naproti tomu
doklady vydané od 1. 1. 1994 do 30. 4. 2004
není nutné v současné době vyměňovat, pokud nejsou poškozené či není-li výměna nutná z jiných důvodů.

3
O KOMUNIKACÍCH
ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO MASIVU v úseku
od kruhové křižovatky u Svaté trojice po světelnou křižovatku u Porákova mlýna uložil
krajský úřad Ředitelství silnic a dálnic Č. Budějovice. Do té doby budou v tomto úseku
silnice I/39 platit k zajištění bezpečnosti silničního provozu již zavedená opatření.
V RYBÁŘSKÉ ULICI se od úterý opravuje
kanalizace − jedná se o havarijní stav. Dojde
k osazení liniové vpustě, která vyloučí zaplavování prostoru, přibude kanálová vpus, budou propojeny revizní šachty atd. Dnes má
skončit třídenní dopravní uzavírka. Práce
skončí Služby města Č. Krumlov za 130 000
Kč nejpozději 5. srpna.
OPRAVU FIALKOVÉ ULICE, jež slouží také
jako cyklostezka, zahájila firma Swietelsky
Kájov, která práce za 874 620 Kč dokončí do
šesti týdnů.
OPRAVA MOSTU NA CHVALŠINSKÉ silnici, kterou hradí Ředitelství silnic a dálnic
(16,8 mil. Kč), bude pokračovat do konce října. V půli srpna by měl být provoz převeden
do druhé části mostu. V průběhu rekonstrukce
by neměl být most uzavřen.
V ZAHRADNÍ ULICI začala v úterý rekonstrukce komunikace inženýrských sítí. Práce
za 1,09 mil. Kč, které zajišují Služby města
Č. Krumlov, zahrnují vybudování nového vo-

TELEKONTAKTNÍ PÉČE
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ telekontaktní sociální služby snížili radní z navrhovaných 150
(v listopadu 2004) na 50 Kč měsíčně. Klienti
je budou platit od srpna, nebo do července
jsou všechny náklady hrazeny z prostředků
Phare EU.
ROZŠÍŘENÍ TELEKONTAKTNÍ PÉČE

Veřejný park skýtající úžasnou vyhlídku na město buduje Českokrumlovský rozvojový fond v prostoru
bývalého parkoviště proti Hotelu Růže, v místě někdejší zahrady Jezuitského semináře. Foto: J. Zuziaková

pro
obce v regionu Č. Krumlova, jež budou využívat pouze centrálního dispečinku v Domech s pečovatelskou službou, o. p. s. (telefonické zajištění), schválili radní. Tisíc korun
zaplatí obce, které budou mít napojeno nejvýše pět klientů, 2 000 Kč od šesti připojených
občanů. V případě výjezdu do obcí v bezprostřední blízkosti Č. Krumlova bude příslušnému obecnímu úřadu účtováno 10 Kč/km.

dovodního řadu, opravu kanalizace a pokládku asfaltového povrchu v délce 131 m. Skončit
by měly do dvou měsíců.

OSLAVILI DEVADESÁTKU
MNOHO ZDRAVÍ, POHODY A ELÁNU

přejeme devadesátníkům z Č. Krumlova − Marii Vobrové z Nemocniční 429 (4. 7.), Martě
Štěpánové z Havraní ulice 517 (19. 7.). Na
oslavy devadesáti let se chystají Vlasta Klobouková z Nového Spolí 29 (12. 8.) a Marie
Moravcová z ulice 5. května 237 (4. 9.).

Druhé kolo grantového programu města ČK
v oblasti sportu a tělovýchovy pro mládež
V 1. kole výběrového řízení na projekty v
rámci grantového programu města − Sport a
tělovýchova pro děti a mládež do 18 let v
roce 2005 (400 000 Kč) − s uzávěrkou 15.
května došlo na městský úřad 20 žádostí (do
tří podprogramů). Deset z nich ale komise
pro sport a tělovýchovu vyřadila, nebo nevyhovovaly podmínkám.
Radní koncem června schválili podporu
těchto projektů:
V podprogramu I - neinvestiční dotace na nájem - uspěli oba žadatelé:
- SKK kuželkářů
4 200 Kč
- VSK Č. Krumlov
57 260 Kč
Podprogram II - pořádání sport. akcí mládeže
do 18 let:
- BCW - turnaj kadetek a juniorek započítávaný
do republik. žebříčku
20 000 Kč
− BCW - sport. den pro mentálně a zdrav.
postižené děti zvláštní školy
22 000 Kč
- FK Slavoj - fotbal. turnaj mladších žáků memoriál Vl. Janouška
16 500 Kč
- SK Vltava - českokrumlovský vodácký maratón
4 000 Kč
- SK Badminton - 20. ročník Mezinárodního
turnaje mládeže do 15 let
23 400 Kč
- Vodní záchranná služba - veřejný závod v
plavání na otevřené vodě
13 300 Kč
- SKK kužekářů - vánoční turnaj mládeže v
kuželkách
700 Kč
- VSK Č. Krumlov - minivolejbalové a satelitní
série pro mladší žactvo
14 000 Kč
Do podprogramu III - dotace na reprezentaci
města ČK - přišla jedna žádost, ale nebyla doporučena.
Celkem bylo v prvním kole rozděleno
175 360 korun.
❄ ❄ ❄
Rada města také schválila vyhlášení II. kola
výběrového řízení k rozdělení zbývajících

224 640 Kč, a to do 31. srpna ve stejných
podprogramech.
I. PODPROGRAM − Neinvestiční dotace na
nájmy je určen na podporu sportovních aktivit
dětí a mládeže do 18 let formou neinvestiční
dotace na nájmy sportovních zařízení. Ve II.
kole letošního roku je dotován částkou
38 540 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výběrového řízení:
1) Dotaci bude možno čerpat na úhradu nájmů
ve sportovních zařízeních města (sportovní
hala, zimní stadión, plavecký bazén, školní
tělocvičny a pod.)
2) Dotace bude poskytována na podkladě skutečných nákladů vynaložených ve sportovních
zařízeních na přípravu dětí a mládeže
3) Žádost o dotaci na nájmy nemohou podávat
subjekty, které již pro letošní rok obdržely,
nebo obdrží dotaci z rozpočtu města
Sportovní organizace předloží do termínu
stanoveného ve smlouvě na odbor školství MÚ
vyúčtování poskytnuté dotace na základě
prvotních dokladů, odsouhlasené provozovatelem sportovního zařízení.
II. PODPROGRAM − Pořádání sportovních
akcí mládeže do 18 let je určen na podporu
sportovních aktivit formou neinvestiční dotace
na pořádání sportovních akcí. Ve II. kole je k
dispozici 136 100 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výběrového řízení:
1) Na každou akci musí být podána písemná
žádost splňující požadované náležitosti (popis
akce, rozpočet . . .)
2) Dotace bude poskytována na pořádání veřejně přístupných sportovních akcí dětí a mládeže reprezentující město (turnaje), na mistrovství ČR, krajské a okresní přebory

3) Dotaci bude možno čerpat na nákup spotřebního materiálu, poháry, medaile a diplomy
4) Pořadatelem akce musí být subjekt se sídlem na území města
Organizace má povinnost do termínu stanoveného ve smlouvě předložit na odbor školství vyúčtování celé akce včetně poskytnuté
dotace formou fotokopií účetních dokladů a s
doložením finanční spoluúčasti dalších subjektů.

III. PODPROGRAM − Dotace na reprezentaci
města Český Krumlov je určen na podporu
sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let
formou neinvestiční dotace na reprezentaci
města. Jeho II. kolo je dotováno částkou
50 000 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výběrového řízení:
1) Dotace bude poskytnuta členům sportovních klubů a organizací formou odměny za
umístění do 3. místa na oficiálních soutěžích
v rámci
a) státní reprezentace
b) mistrovství ČR
O odměnu mohou žádat sportovní oddíly a
sportovci za umístění v období od 1. 9. 2004
do 31. 8. 2005
2) Příjemce dotace musí být registrovaným
členem sportovního klubu sídlícího na území
města a musí za tento klub i startovat
Současně se žádostí předloží žadatel oficiální výsledkovou listinu dané soutěže. Organizace má povinnost do termínu stanoveného
ve smlouvě předložit na odbor školství MÚ
vyúčtování poskytnuté dotace.
❆ ❆ ❆
Všeobecné podmínky pro poskytování dotací v této oblasti podpory:
▲ Grantových řízení se mohou zúčastnit

pouze neziskové organizace působící v oblasti
tělovýchovy a sportu se sídlem na území ČK
▲ U jednorázových akcí bude skutečnost, že
se jedná o akci pro děti a mládež do 18 let,
doložena propozicemi akce a výsledkovou listinou s uvedením věku.
▲ Pro účely tohoto programu se bude posuzovat členská základna sportovních organizací
podle toho, zda jsou členové registrováni u
sportovních organizací, které působí na území
města.
▲ Sportem se pro účely tohoto projektu rozumí aktivita, která je za sport považována
ČKTSS. Všechny tyto aktivity budou při posuzování brány jako rovnocenné.
▲ Jednotlivé projekty bude posuzovat komise
rady města pro sport a tělovýchovu.
▲ Výsledky výběrového řízení bude schvalovat rada města.
▲ Výše požadované částky není limitovaná.
Dotace bude činit nejvýše 70 % skutečných
nákladů na akci či aktivitu. Příjemce je povinen
vyúčtovat 70 % nákladů a doložit celkové skutečné náklady.
▲ Součástí vyúčtování bude i závěrečná zpráva podle předepsané osnovy.
▲ Součástí žádosti bude i předpokládaná výše
dalších finančních zdrojů. Součástí vyúčtování
bude i uvedení dalších finančních zdrojů.
▲ Prostředky na jednotlivé aktivity budou
uvolňovány na základě smlouvy mezi realizátorem a městem Český Krumlov.
Žádost je nutné poslat do 31. srpna 2005
na Městský úřad Č. Krumlov, odbor školství,
sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická
439, 381 01 Č. Krumlov, nebo podat prostřednictvím podatelny. Informace lze získat
u vedoucí odboru ing. Věry Koželuhové, tel.
380 766 400,e−mail:
vera.kozeluhova@mu.ckrumlov.cz, formuláře jsou k dispozici na www.mu.ckrumlov.cz.
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Za kolik se bude od srpna
parkovat v centru města

Těžko uvěřit, že tímto zátiším jsme se mohli spolu
s návštěvníky "kochat" minulý pátek v nedávno
zpřístupněné části Hradební ulice. Komentář je
zbytečný, nebo& názor na ty, kdož místo do kontejneru umis&ují pytle s odpadem mimo, si každý umí
udělat sám. Díky kamerovému systému ČKRF jsou
autoři tohoto naturalistického díla známi. Foto MP

O tom, že parkování v centru Českého
Krumlova věnuje radnice velkou pozornost,
svědčí skutečnost, že změnu podmínek k získání vyhrazeného trvalého parkovacího místa
v historické části města i mimo ni zastupitelé
schválili až napočtvrté.
Na červnovém jednání zastupitelé schválili
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, jež mění
a doplňuje vyhl. č. 15/2003 o místních poplatcích. Podle nové vyhlášky je od 1. srpna
v historické části města měsíční paušální poplatek v historické části města
a) 1 000 Kč za vozidlo taxislužby
b) 1 000 Kč za vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem mimo pěší zónu
c) 750 Kč za vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem v pěší zóně
d) 250 Kč za vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem v pěší zóně staršího 60 let
e) 3 000 Kč za vozidlo provozovatele ubytovacího zařízení v pěší zóně s kapacitou ubytování 45 a více lůžek

Mimo historickou část Č. Krumlova se platí
měsíčně 300 Kč za osobní automobil a 800 Kč
za parkovací místo pro nákladní automobil
nebo autobus.
Změna vyhlášky, po vyhodnocení zkušeností provozu a připomínek občanů a podnikatelů, přináší pro trvale žijící v centru snížení
měsíčního poplatku za parkovací místo o 250
Kč (na 750). U stejné kategorie obyvatel, ale
starší 60 let, snížení dokonce o 750 Kč (na
250), přičemž dochází i ke snížení ceny pro
tuto skupinu na parkovištích ČKRF ze 100 na
50 Kč za měsíc.
Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu
vozidel do pěší zóny, tedy příloha č. 6 vyhlášky, nově stanoví, že v jednorázovém povolení
musí být vyznačeno místo opravy nebo číslo
popisné objektu, kde oprava probíhá, a předpokládaná doba opravy (začátek a konec
opravy).

DNY A HODINY
NA MĚST. ÚŘADĚ
PRO VEŘEJNOST
Pokladna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

8.00 − 16.30
7.30 − 15.00
7.30 − 13.00

Podatelna
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

7.00 − 16.30
7.00 − 15.00
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

KRÁTCE
DVA NOVÉ OBORY SUPŠ sv. Anežky České
- scénická technika a užitá fotografie - které
se budou po rekonstrukci kláštera vyučovat v
prostorách tzv. velkého konventu (přemístí
se tam i část Alšovy jihočeské galerie), se do
ukončení prací nastěhují od září do budovy
ZUŠ v Kostelní ul.

HUDBA PO 22. HODINĚ
RADA MĚSTA SCHVÁLILA společnosti Auviex pořádání koncertů v rámci Mezinárodního hudebního festivalu po 22. h v exteriérech
Č. Krumlova, a to 29. července, 30. července.
6. srpna, 12. srpna a 13. srpna. Koncerty potrvají zhruba do 23 h. Konat se může i ohňostroj - 12. srpna.

V SEIDELOVĚ FOTOATELIÉRU natáčela
minulý týden rakouská televize, jež se chce
stát mediálním partnerem projektu otevření
této unikátní památky v roce 2009. V reportáži
vysílané v pondělí hovořil i starosta Č. Krumlova JUDr. František Mikeš.

ČESKOKRUMLOVSKÉ HUDEBNÍ SKUPINY

ALCHYMIE A KRUMLOV

mohou z rozhodnutí rady města vystupovat
po 22. h (do půlnoci) na letním parketu u
Restaurace Jelenka s podmínkou, že nepřekročí hranici hlučnosti a nebudou rušit noční
klid. Hrát budou v tyto pátky: 29. července,
5. 12., 19. a 26. srpna, 2. a 9. září.

Kdo pečuje o zeleň
Komplexní údržbu veřejné zeleně v Č.
Krumlově provádějí tyto tři firmy:
1. Nádražní předměstí - Jiří Slovák − Zelená
architektura
2. Vyšný, Domoradice, Horní Brána, Nové
Spolí, Nové Dobrkovice a Nádražní předměstí, Latrán, Vnitřní Město - Služby města
Č. Krumlov, s. r. o.
3. Plešivec, část Vnitřního města a Latránu
− Irena Dunková

Minulou sobotu se na náměstí Svornosti konalo jedno ze čtyř vystoupení 180 dětí z uměleckých souborů
z Ruska, Ukrajiny, Tatarstanu a dalších zemí v rámci Mezinárodního hudebního festivalu dětí a mládeže
v Jihočeském kraji. Četní diváci obdivovali i tento soubor z Jekatěrinburku.
Foto Jana Zuziaková

INFORMACE Z RADNICE
ČTYŘ MATEŘSKÝCH ŠKOL

se týkají výjimky z počtu dětí zapsaných do jednotlivých
tříd na školní rok 2005/2006. Školský zákon
stanoví počet dětí ve tříde od 19 do 24, přičemž
zřizovatel může povolit výjimku - minimálně
15 a maximálně 28 dětí. V MŠ T. G. Masaryka
budou mít obě třídy 27 dětí, v MŠ Tavírna
obě 28, v MŠ Za Nádražím 2. a 3. tř. 28 dětí
(1. tř. - 22) a ve školce Plešivec II naplní obě
třídy po 15 dětech.

VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE

Městského úřadu ČK je projekt, který je možné
realizovat v rámci programu Phare CBC 2003,
schválený radou města. Město připraví ve spolupráci s Energy centrem Č. Budějovice žádost
o dotaci, která by mohla dosáhnout 75 % z
dvou až třímiliónové investice, jež by měla
přinést až 65procentní úsporu spotřeby energií
v objektu v Kaplické ulici.

KANADSKÁ UNIVERZITA z Halifaxu přesunula výuku letního semestru oboru divadelní historie do Č. Krumlov. Červen tu strávilo na základě nabídky Nadace barokního
divadla 30 studentů a profesorů - a mají v
plánu vracet se sem do roku 2010.
MEZINÁRODNÍ KURZY pro studenty skladby se v Č. Krumlově uskuteční už podesáté
pod vedením prof. Marka Kopelenta od 21.
do 28. srpna.

ČTYŘI DESÍTKY FELICIÍ

projedou v sobotu
6. srpna mezi 11. a 12. h městem přes nám.
Svornosti v rámci srazu těchto vozidel v Plev budově šovicích.

Sezóna je opět nabitá, všichni
by měli být ohleduplnější
Ve středu 20. července se uskutečnila schůzka zástupců města Č. Krumlov a městského
úřadu s podnikateli v cestovním ruchu a pořadateli kulturních akcí ve městě. Sledovala
dva cíle − zlepšení organizace akcí v hlavní
turistické sezóně tak, aby se vzájemně nerušily, a aby při jejich konání nedocházelo k rušení
nočního klidu obyvatel města. Podle starosty
JUDr. Fr. Mikeše, který setkání inicioval, se
město snaží koordinovat akce pořádané městem, ale jiná situace nastává v případě aktivit
podnikatelského sektoru. K omezení vzájemného ovlivňování souběžně konaných akcí může významně přispět internetový plánovač akcí
(www.mu.ckrumlov/planovac), do něhož by
měli pořadatelé ukládat informace o jejich konání. Jeho prostřednictvím se tak další zájemci
dozvědí, nedojde−li ke kolizi s jinou plánovanou akcí.
V souvislosti s nadměrným hlukem má město na základě vyhlášky města č. 16/2001, o
zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, možnost prostřednictvím rady města rozhodnout o zvláštním režimu konkrétní problémové provozovny
rušící hlukem okolí. K této krajní možnosti
by město sáhlo nerado, věří, že podnikatelé
dokáží akceptovat stížnosti občanů na hluč-

bude v srpnu
náplní natáčení reportáže v Č. Krumlově pro
cyklus Toulavá kamera vysílaný každou neděli na ČT 1.

nost jejich produkce a brát ohled na jejich
zákonné potřeby a práva. Krajská hygienická
stanice bude provádět měření hluku v chráněných prostorách, a to nejen v případě hudební produkce, ale i hlučnosti např. různých
technických zařízení, a to bez vědomí provozovatelů. Při porušení zákona o ochraně ve-

řejného zdraví hrozí podle jejich pracovníků
vysoké pokuty.
Podle stavebního úřadu se podnikatelům
vyplatí oznámit záměr provozovat hudební
produkce v předstihu, a to nejlépe v průběhu
řízení o povolení stavby, nebo změny užívání
stavby. Spolu s dalšími doklady předloží hlukovou studii, která obsahuje i návrh nezbytně
nutných opatření tak, aby pozdější užívání
stavby splnilo mimo jiné i příslušné limity
hluku. V případě zjištění užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, tedy i v
případě pořádání hudebních produkcí, hrozí

provozovateli značné sankce podle stavebního
zákona.
Českokrumlovští občané budou i nadále informování o kulturních akcích konaných po
22. h, které povolila rada města, a to prostřednictvím úřední desky, internetových stránek úřadu (www.mu.ckrumlov.cz), Českokrumlovských listů, Zpravodaje města Č.
Krumlov. Ale ani v tom případě nesmí hudební
produkce překročit právními předpisy předepsanou hranici hlučnosti, musí být koordinována s městskou policií tak, aby nedocházelo
k rušení nočního klidu, a musí být sladěna s
dalšími případnými akcemi tak, aby se vzájemně nerušily.
✦ ✦ ✦
Starosta města obdržel v pondělí dopis od
účastníka schůzky MUDr. Jaroslava Loskota:
"Rád bych vyzdvihl koncert skupiny Spiritual
kvintet ze soboty 23. 7. jako příklad skvělé
kulturní akce v centru našeho města. Akce
byla dokonalá jak po stránce samotného koncertu, tak po stránce organizační. Po skončení
koncertu procházely pod našimi okny stovky
jeho návštěvníků a téměř jsme o tom nevěděli.
Naše poděkování patří všem, kdo se o toto
vystoupení zasloužili. Kéž by byly v Č. Krumlově jen takovéto pořady."

Zahájení 14. Mezinárodního hudebního festivalu si
15. července opět vychutnal i prezident Václav
Klaus, významné osobnosti veřejného života, např.
premiér Jiří Paroubek, Vladimír Špidla, řada zahraničních osobností. Starosta JUDr. František Mikeš
využil slavnostních chvil také k setkáním ve prospěch města.
Festival má včetně dnešního večera připraveno do
27. srpna ještě 18 koncertů rozmanitých žánrů. Ve
čtvrtek 18. srpna se na nám. Svornosti uskuteční
koncert britského dětského symfonického orchestru
Encore, na který je vstup volný. Pod vedením Stephena McDade zaznějí skladby Brahmse, Dvořáka,
Čajkovského a McCunna. V této době, tedy od 18
do 20 h, bude uzavřen průjezd z Latránu na náměstí
i z Horní ul. na náměstí. (zz), foto Zuzana Kyselová

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajišRuje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poštovní schránce vždy v pátek před posledním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 23.
září 2005), obracejte se prosím na Evu Jarešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.
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