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SLOVO STAROSTY
JUDR. FRANTIŠKA MIKEŠE

Jan Štindl s ředitelem divadla Janem Vozábalem a
fotografem Ladislavem Pouzarem, který z nepřeberného množství fotografií vybral a připravil exponáty, v pravo v rozhovoru s návštěvníky vernisáže,
vpravo S myšlenkou uspořádat Janu Štindlovi výstavu přišla Blanka Rožánková. "Nikdy jsem si nepomyslel, že bych někde vystavoval. Velmi mě to
potěšilo," řekl autor a dodal, že mu to dodalo
chuti do života. Prý ho ještě čeká spousta práce.

Českokrumlovský fotograf a Seidelův žák Jan Štindl se těší první výstavou
Zajímavá výstava, nazvaná Jan Štindl fotograf a sběratel, byla otevřená 2. února ve Fotogalerii v Městském divadle Č. Krumlov. Přibližuje práci 78letého
budějovického rodáka, obdivovatele a svým způsobem pokračovatele Františka Seidla, v jehož fotoateliéru pracoval od roku 1947 do nástupu na základní
vojenskou službu o dva roky později. Považoval ho za svého učitele, za velmi laskavého člověka, od něhož se naučil vše o výrobě fotografií. Po zabavení archívu
fotodesek ze Seidlova archívu sbíral mezi lidmi fotografie zhotovené Josefem a Františkem Seidlovými a pořizoval jejich kopie. Díky tomu a sběratelství starých
fotografií zachránil cenné svědectví o proměnách regionu a města Český Krumlov. Pro okresní vlastivědné muzeum a oba krumlovské archívy pořizoval Jan
Štindl fotokopie i velmi vzácných dokumentů. Výstava českokrumlovského fotografa je přístupná veřejnosti vždy od úterý do soboty mezi 14 a 22 h, a to do
konce března.
Foto Jana Zuziaková

Další změny v dopravě
kvůli skalní hrozbě
V souvislosti s částečnou uzavírkou českokrumlovské silnice Pod Kamenem došlo ke
změně nastavení světelné signalizace na křižovatce u Vošahlíkova mlýna a k uzavření
přechodu pro chodce pod kinem. Pro zvýšení
plynulosti silničního provozu a odstranění
vznikajících kolon ve směru jízdy od Špičáku
na Porákův most tudy vozidla projíždějí plynuleji − jen se sedmivteřinovým stáním u uzavřeného přechodu. Po dobu jeho uzavření přecházejí občané silnici I/39 na dalším přechodu
u zastávek autobusů, který leží 50 m směrem
k Jelence.
Další zlepšení dopravní situace přináší průjezd ulicí od Vyšehradu k Paraplíčku. Oficiální
značení objížRky tam ale vyznačeno není proto, aby průjezd sloužil jen místním občanům.
Krajský úřad Jihočeského kraje a Ředitelství
silnic a dálnic ČR připravují řešení na obousměrné zprůjezdnění komunikace Pod Kamenem pro vozy do 3,5 t, které nyní úsek objíždějí přes Růžek. V lokalitě umístění citybloků
by provoz vedl přes chodník. Pro chodce by
byl v tomto místě vybudován provizorní chodník se zábradlím vedle toho současného. Město Č. Krumlov ale s ohledem na nutný provoz
silniční dopravy ve městě požaduje po ŘSD
ČR zvážit možnost vybudování této provizorní

V lesích se dělá
na polomech
Před dvěma týdny skončil měsíční zákaz
vstupu do lesů na území správního obvodu
Český Krumlov, vyvolaný lámáním větví stromů, vyvracením a pády kmenů následkem
velkého množství sněhu.
Lesníci začínají intenzívně zpracovávat polomy způsobené mimořádnými klimatickými
podmínkami. Občané musí být v poškozených
lesních lokalitách ostražití, neboM lesní zákon
zakazuje vstup do porostů, kde se provádí
těžba, manipulace či doprava dříví. Pokud tedy uvidíte pracovníka s motorovou pilou, místu se raději vyhněte.
Zvýšená pracovní aktivita potrvá v lesích
do 30. června, do kdy musí být zpracována
nahodilá těžba, aby nedošlo k rozmnožení
kůrovce.

objížRky na silnici Pod Kamenem pro vozidla
o celkové hmotnosti do 20 − 25 tun, aby byl
zajištěn průjezd vozidel stavebních firem, zásobování, svozu domovního odpadu, vývoz
popela z kotelny v Domoradicích do Větřní,
ale i velkých zájezdových autobusů apod. Současnou objízdnou trasu po místních komunikacích (přes Růžek) lze v současné době využít pouze pro vozidla o celkové hmotnosti
do 7,5 tuny.
Řešení situace spojené s padající skálou by
mělo být záležitostí státu jako vlastníka komunikace.

Krumlovu se zima
už dost prodražila
Tuhá a sněhem požehnaná zima nebývá
radnicemi chválena, protože nehezky provětrá
jejich rozpočet. To platí i v našem městě.
Náklady na zimní údržbu jsou tuto zimu velmi
vysoké: zatímco v lednu 2005 zaplatilo město
za prosinec a leden 970 800 Kč, letošní lednová platba za prosinec a leden činila
2,6 mil. Kč, což představuje téměř stejnou
částku jako za celou zimu 2005/2006 (prosinec 2004 − březen 2005 to bylo 2,746 mil. Kč).

S jarem skončí
regenerace parku
Návštěvníci parku, kteří ho kromě individuální relaxace znají i z mnoha městských
akcí a slavností, jistě ocení pozitivní změny
týkající se úprav i bezpečnosti vzrostlé zeleně.
Na jaře tam přibude 84 stromů, 113 solitérních keřů, 654 keřů v živých plotech a 24
popínavých rostlin, které doplní původní kompozici. Tím bude dokončena regenerace parku
zahájená v roce 2001. Vloni na podzim začala
druhá etapa spočívající v ošetření 96 dřevin a
pokácení drobných stromů a keřů českobudějovickou firmou. Na loňské a letošní úpravy
za 833 000 Kč získalo město 75% dotaci, tzn.
624 750 Kč, od Státního fondu životního prostředí.

Světové vydavatele map a průvodců
potkáte v Českém Krumlově
V českokrumlovské zámecké Jízdárně se
24. a 25. února sejdou vydavatelé map a turistických průvodců z celého světa na mezinárodní konferenci IMTA (International Map
Trade Association) pro Evropu, Afriku a Střední Východ, jíž se zúčastní také zástupci Austrálie, USA a Kanady. Jednání IMTA, nad
nímž převzali záštitu JUDr. Fr. Mikeš a hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník,
se v ČR koná poprvé. Český Krumlov zvítězil
v obtížném výběrovém řízení zásluhou místních společností Unios Tourist Service a Hotel
U města Vídně. Tento hotel se stal oficiálním
partnerským hotelem kongresu.
Za týden se při odborných jednáních, seminářích a workshopech setká v našem městě
přes 200 odborníků ze všech kontinentů, včetně zástupců prestižních vydavatelství, jako např. Rough Guides, National Geographic Society, Freytag-Berndt, GeoClub, Collins a dalších.

Tématem jejich diskuzí budou např. novinky
při tvorbě a zpracování dat, výroba, prodej
map a průvodců, využívání navigačního systému GPS i navigace námořních lodí apod.
Odborný program doplní kontraktační výstava, která bude v sobotu 25. února přístupná
široké veřejnosti od 10 do 17 h. Občané se
za symbolických 50 Kč vstupného mohou seznámit s novinkami od 50 vystavovatelů z
celého světa v oblasti map, průvodců a využití
navigačních systémů a zakoupit si tam, případně si objednat, jejich aktuální vydání.
Účastníky konference IMTA čeká atraktivní
program v Č. Krumlově i ve vybraných lokalitách republiky. Každý z nich si odveze reprezentativní šedesátistránkový katalog, v němž
se prezentuje Č. Krumlov s nejdůležitějšími
kulturními institucemi, Jihočeský kraj, památky ČR na Seznamu UNESCO a ČR.

V souvislosti s mezinárodním kongresem IMTA, který v Č. Krumlově začíná za
týden, jsem si uvědomil, jak
moc se změnilo od dob, kdy
na mapách byla území
označovaná jako "HIC
SUNT LEONES". Dnes máme naší matku Zemi na
mapách velmi dobře popsánu a díky těm, kteří mapy tvoří, nezabloudíme, a5 putujeme kamkoliv.
Moc bych si přál, aby jednou existovaly mapy, které nám umožní najít lidem cesty nejenom mezi sebou po zemi, ale i k sobě navzájem bez ohledu na to, k jaké kulturní, náboženské či sociální skupině patříme. Proto
jsem rád, že se v našem městě schází tolik
lidí z tak různých míst, aby se radili o tom,
jak ještě srozumitelněji popsat planetu Zemi.
Jistě se najde i dost příležitostí k tomu, abychom hledali i cesty, jak na tomto, někdy docela nejistém světě, najít cestu k porozumění,
toleranci a klidnému soužití bez ohledu na
země či kontinenty. Jsem přesvědčen, že je to
naší povinností nejenom k sobě samým, ale i
k budoucím generacím.

MĚSTSKÁ POLICIE
V ROCE 2005 ŘEŠILI strážníci mimo jiné
i tyto záležitosti:
➤ celkem přestupků
4 013
➣ z toho dopravních
2 971
− z toho řešeno blokově
1 897
− postoupeno správnímu orgánu
621
− řešeno domluvou
453
➣ na blokových pokutách vybráno
1 090 200 Kč
➣ z toho přestupky ostatní
1 042
− z toho řešeno blokově
521
− postoupeno správnímu orgánu
138
− řešeno domluvou
383
➣ na blokových pokutách vybráno
204 200 Kč
➤ zadržení pachatelů trestné činnnosti
61
➤ zadržení hledaných osob
19
➤ předvedeno osob
248
➤ odchycení zvířat
47
➤ nalezeno vozidel v pátrání
11
TÍSŇOVÁ LINKA − 156 (BEZPLATNÁ)

INFORMACE Z RADNICE
NÁVRHY SMLUV, připravené na základě
usnesení prosincového zastupitelstva, týkající
se rekonstrukce autobusového nádraží Českobudějovickými pozemními stavbami, bude
schvalovat zastupitelstvo v únoru, nebo březnu. Po jejich podepsání by měl investor začít
s realizací úkolu − s výstavbou dopravně-turistického terminálu včetně podzemního parkovacího domu s 392 místy.
STŘECHY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ jsou
dle ředitele společnosti Pro-sport Martina
Tomky kontrolovány a občané se nemusejí v
souvislosti se sněhem obávat jejich zřícení.
171 BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ přišlo k
zápisu do osmi tříd čtyř krumlovských základních škol.
VÝSTAVA TŘÍ ZEMÍ, tedy regionu jižních
Čech, Horních Rakous a Dolního Bavorska,
se uskuteční od 18. do 26. března v Pasově a
návštěvníkům představí i Český Krumlov.

Jednání zastupitelů
Veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskuteční ve čtvrtek 23. února od
16 h v zasedací místnosti MÚ v Kaplické
ulici.
V programu se např. objeví tyto body:
➽ Informace o studii výstavby hromadných garáží na sídlišti Plešivec
➽ Půjčka Nadaci Sabarsky - Sonnberger
➽ Opravy bytového fondu
➽ Prodeje pozemků a parcel
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Dům spojený ze dvou v 19. století
Budova číslo popisné 6 vznikla na konci
Z archívní dokumentace je patrné, že ná- Oba domy pocházely ze 14. století a prošly
19. století spojením dvou gotických domů č. rožní dům č. 5 měl tři podlaží a byl spojen v různými přestavbami.
5 a 6. Stavba pochází z let 1886 − 1887. Jeho Horní ulici prampouchem (spojovací krček) s
K dílčím rekonstrukcím v budově došlo v
současná fasáda má neorenesanční průčelí. domem č. 4. Fasáda měla klasicistní vzhled a letech 1992, projekt zpracovala kancelář ing.
René Zána z Č. Budějovic. V roce 1993 byl
zpracován stavebně-historický průzkum společností ARTECO − B.M. spol. s r.o. z Č. Krumlova. V roce 1996 došlo k dalším dílčím opravám ve sklepích pod vedením projektantů spoPo stranách hlavního průčelí jsou dva histori- volutový štít s ozdobami. Svým vzhledem se
zující sloupové portály. Svou hmotou příliš podobal větším domům na druhé straně nánezapadá do fronty domů na náměstí. V té městí. Naopak dům čp. 6 měl podlaží pouze
době novostavby bank a záložen byly proje- dvě a jeho fasáda byla renesanční, štít byl
vem síly a ukazují mentalitu konce 19. století. zdobený. V přízemí jsou patrné zbytky loubí.

SERIÁL O KRUMLOVSKÝCH PAMÁTKÁCH − 4.

lečnosti VYKOS spol. s r.o. z Č. Budějovic.
Poslední úpravy týkající se označení provozovny a udržovacích pracích proběhly v roce
2001. Nyní zde sídlí Česká spořitelna.
Markéta Tošovská, DiS.

Dražší plyn ovlivňuje cenu tepla

Mezinárodní hudební festival potěší popatnácté
Studii ekonomických přínosů Mezinárodního hudebního festivalu v Č. Krumlově, dopady na místní podnikatele a profil návštěvníka představil ředitel společnosti Auviex Jaromír Boháč a její zpracovatelé z
Jihočeské univerzity. Výsledky studie, která podle J. Boháče ještě nebyla v rámci ČR zpracována, vzešly z
dotazování 292 návštěvníků festivalu, z nich 25 přijelo ze zahraničí. Z šetření vyplývá, že MHF nejvíce
navštěvují české posluchačky mezi 40 a 50 lety, absolvují jeden až dva koncerty, pobývají ve městě až tři
dny a uvítaly by slevnění vstupného do dalších kulturních a historických objektů. Z dotázaných návštěvníků
uvedlo 68 %, že si nenechají ujít ani letošní festivalový ročník. Místní podnikatelé vnímají MHF z
hlediska jejich tržeb jako nejvýznamnější kulturně-společenskou akci ve městě. Podle studie přináší
MHF městu mezi 6,3 až 9,9 mil. Kč a celkový přínos je vyčíslen na 27,9 mil. Kč. Největší efekt přináší
festival státu, který se dosud k této akci choval macešsky. Podle prezidenta festivalu J. Boháče činí
příspěvky MHF od roku 2000 do 2005 od státu 190 000 Kč, z kraje 270 000 Kč a města Č. Krumlov
1,59 mil. Kč. Na druhé straně festival věnoval 400 000 Kč prostřednictvím města občanům Parkánu
postiženým povodněmi.
Letošní 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (21. 7. − 26. 8.) se tradičně vyznačuje atraktivním
programem s vystoupením umělců z celého světa. Pořadatelská společnost opět přichystala výhody pro
občany Českokrumlovska. V místním tisku budou opět vycházet 50procentní slevové kupóny, navíc začne
platit tzv. rodinné stupné, kdy 1. dítě do 15 let zhlédne koncert zdarma a 2. se slevou 50 %.
Na snímku vlevo 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje ing. arch. Robin Schinko, ve výřezu zastupitelé
města, kteří projevili zájem o prezentaci výsledků studie, již financovalo město prostřednictvím svým
dceřiných společností.
Foto Jana Zuziaková

To dřív nebylo. . .
Na nedávné schůzce voličů s předsedou
lidovců Miroslavem Kalouskem si jeden z přítomných postěžoval, že když z nedaleké obce
přiveze dítě do školy na Špičáku, musí zaplatit
5 Kč do parkovacího automatu. Na to mu
bylo někým z místních "politiků" sděleno, že
to tady opravdu dřív nebylo.
Když pomineme skutečnost, že do 8 hodin
takové krátkodobé stání nic nestojí, je daleko
podstatnější to, že v ulici T. G. Masaryka se
krátkodobě a za výhodné ceny parkovat dnes
konečně dá. V parkování totiž v Č. Krumlově
toho dřív nebylo víc. Nebyla čtyři kapacitní
parkoviště v komfortní docházkové vzdálenosti od centra města, nefungoval velmi propracovaný systém parkování, nebyl k dispozici moderní terminál pro zájezdové autobusy
nebo třeba výhodný předplatný systém pro
parkování místních občanů. Na druhé straně
tady dřív parkovalo na náměstí 43 aut, turisté
a procházející občané se potkávali s daleko
větším počtem projíždějících aut a tam, kde
dřív stála auta, je dnes opravdu hezké a navíc
potřebné dětské hřiště nebo park s nádhernou
vyhlídkou.
Věci se zkrátka mění a stále se zvyšujícímu
počtu aut se musí přizpůsobovat i organizace
a systém jejich provozu ve městě. To se netýká
jenom historické části města. Analýza parkovacích míst v sídlištích ukázala, co je třeba
udělat. Částečně budou informováni zastupitelé už na zasedání příští týden.
František Mikeš, starosta

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

Společnost Energo CK, s. r. o. , provozuje v
Českém Krumlově od 1. ledna 2005 lokální
energetická zařízení − plynové kotelny Špičák,
Plešivec, Kostelní a Linecká včetně připojených teplovodních soustav. Ve městě se dělí
o dodávku tepla občanům s firmou CENTROPOL CZ, a. s.
Hovořili jsme s ředitelem společnosti Energo
CK Lubomírem Hemmerem.
Provedla vaše společnost nějaké úpravy
na tepelném zařízení během doby, kdy je
energetické hospodářství v Č. Krumlově
rozděleno mezi vaši firmu a Centropol CZ?
Během roku 2005 došlo k rozdělení dispečinku, a tím i k operativnějšímu ovládání kotelen, zejména ke sladění provozu jednotlivých kotlů v závislosti na velikosti odběru
tepla a v zimním období na venkovní teplotě.
Operativní regulací teploty topné vody a provozu kotlů takto vylepšujeme účinnost provozu jednotlivých tepelných soustav. Tím se zároveň snížila výkonová potřeba a kotelny Špičák a Plešivec I přešly z velkých zdrojů znečiš?ování ovzduší do středních a autorizované
měření emisí se provádí jednou za tři roky
místo každoročně, což je to i z ekonomického
hlediska výhodnější.
Vyskytly se nějaké problémy?
V loňském roce došlo k poruše teplovodního
potrubí vedoucího ke staré poliklinice Salvia
na Špičáku. Po skončení topného období připravujeme přepojení této teplovodní přípojky.
Další větší poruchu jsme řešili na Plešivci u
č. p. 243. Opravářské práce byly prováděny
tak, aby co nejméně narušily dodávky tepla
odběratelům.
Kolik letos zaplatí občané za gigajoul tepla
dodaného vaší společností oproti loňské-

mu a předloňskému roku?
V roce 2004 zaplatili občané na Špičáku,
Plešivci a v Kostelní ulici 429,53 Kč/GJ (bez
DPH), vloni se cena pohybovala, takže od ledna do konce března 2005 to bylo 432,34 Kč/GJ,
do konce června 424,74 Kč/GJ, další čtvrtletí
437,93 Kč/GJ a poslední čtvrtrok 491,37 Kč/GJ
(bez DPH). Kalkulace letošní ceny je bez 5 %
DPH 532,78 Kč.
To je docela hodně. . . Čím je tato cena
ovlivněna?
U cen tepla roku 2005 jsme vycházeli z
ceny přislíbené v roce 2004. Výkyv v ceně
tepla v roce 2005 byl způsoben pouze změnou
vstupních cen plynu. Nárůst ceny tepla IV.
čtvrtletí 2005 proti IV. čtvrtletí 2004 o 61,84
Kč/GJ byl způsoben výhradně zvýšením cen
zemního plynu. Totéž se týká roku 2006. Rozhoduje opět cena zemního plynu, který byl
na rok 2006 opět až nehorázně zdražen. S
tím souvisí i zvýšení ceny tepla. Do ceny tepla
Energo CK se v malé míře promítlo rovněž
zvýšení cen elektrické energie a vody. Ceny
tepelné energie jsou regulované. Po účetní
uzávěrce, v závislosti na počtu prodaných gigajoulů, se provede přepočet ceny tepla a jakýkoli přeplatek se musí vrátit odběratelům.
Bude možné "stlačit" ji dolů?
Cenu tepla by mohlo rozhodujícím způsobem ovlivnit snížení cen zemního plynu, což
jde mimo nás. Dále je možné teplo zlevnit
zvýšením účinnosti výroby tepla, snížením
ztrát v rozvodech tepla, zvýšeným prodejem
tepla atd. Rádi bychom cenu snížili, proto na
výměnu páteřních rozvodů tepla akumulujeme finanční prostředky. Občany jistě potěší,
že dálkové teplo pravděpodobně zůstává i po
roce 2007 v pětiprocentní sazbě DPH.

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na prvním letošním zasedání 26. ledna jednali členové zastupitelstva města Český Krumlov o těchto záležitostech:
❛ ZM s o u h l a s í s uzavřením smlouvy s ČSAD AUTOBUSY
České Budějovice a. s. o zajištění bezplatné přepravy občanů města
starších 70 let na lince 330 150 pro rok 2006
❛ 1) ZM r e v o k u j e usnesení 173/11/2005 v odstavci 4)
2) ZM s c h v a l u j e nové znění usnesení 173/11/2005 v odst. 4)
ZM u k l á d á RM, aby do návrhu rozdělení hospodářského výsledku
města za rok 2005 zapracovala fin. příspěvek Nadaci Sabarsky −
Sonnberger na dofinancování výtahu ve výši minimálně 1,5 mil.
Kč. Pokud výsledek hospodaření roku 2005 neumožní plné vykrytí
výdajové částky, navrhnout dofinancování formou půjčky Nadaci
Sabarsky − Sonnberger
3) ZM s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření č. 1 − navýšení kapitálových výdajů odboru
financí za účelem poskytnutí investiční půjčky Nadaci Sabarsky −
Sonnberger ve výši 1,5 mil. Kč a navýšení rozpočtu příjmů ze splátky
této půjčky ve stejné výši
b) Uzavření smlouvy o půjčce s Nadací Sabarsky − Sonnberger
dle předloženého návrhu
❛ ZM s c h v a l u j e vyhlášení grantového programu
a) Podpora projektů a aktivit v oblasti kultury pro rok 2006
b) Hudba a Český Krumlov
❛ ZM s c h v a l u j e
1) Pořízení nového regulačního plánu:
*RP Domoradice (lokalita Padělky + Za Matouškovic)
2) Pořízení změn platných regulačních plánů:
*Změna RP Vyšný
*Změna RP Ambit
3) Pokračování v pořizování RP Slupenec
❛ 1) ZM b e r e n a v ě d o m í informaci RM o nabídkách na
odkup obchodního podílu ve Službách města Český Krumlov, s. r. o. ,
tak, jak byly získány od oslovených firem - k nahlédnutí jsou v
kanceláři tajemníka
2) ZM u k l á d á RM předložit podklady o ekonomickém a technickém
stavu společnosti Služby města Český Krumlov, s. r. o. a zpracovat

podklady pro zadání VŘ včetně harmonogramu dalších kroků a
popisu finančních dopadů před tím, než bude materiál předložen k
projednání ZM
❛ ZM s c h v a l u j e prodej části p. p. č. 493/72 v k. ú. Vyšný o
výměře cca 130 m2 do spoluvlastnictví manž. Jitky a Vlastislava
Smolkových, manž. Jiřiny a Petra Vachtových, manž. Heleny a
Jana Švandových a manž. Márii a Jaroslava Kratochvílových - všem
do SJM podílem 1/4 za kupní cenu 300 Kč/m2
❛ ZM s c h v a l u j e prodej části poz. parc. č. 1288/16 v k. ú. Č.
Krumlov o výměře cca 8 m2 pro přístavbu k rodinnému domu čp.
189 na Plešivci za kupní cenu 500 Kč/m2 manželům Milošovi a
Ludmile Mazancovým
❛ ZM n e s c h v a l u j e prodej části p. p. č. 789/75 v k. ú. Č.
Krumlov manželů Perzlovým
❛ ZM s c h v a l u j e prodej následujících pozemků pod garážemi:
1) st. p. č. 1465/1 o výměře 45 m2 v k. ú. Č. Krumlov MUDr.
Věroslavu a Haničce Pelzovým za kupní cenu 500 Kč/m2
2) st. p. č. 1465/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Č. Krumlov manželům
MUDr. Miladě a MUDr. Janu Filipovým za kupní cenu 500 Kč/m2
3) ZM z ř i z u j e věcné břemeno práva předkupního ve prospěch
města Český Krumlov k předmětným pozemkům a to za cenu kupní,
tj. 500 Kč/m2 pro případ předmětného výkupu
❛ ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p. p. č. 490/9 v k. ú. Český
Krumlov o výměře 434 m2 společnosti SYMA spol. s r. o. za kupní
cenu 160 580 Kč (t.j. 370 Kč/m2). Spolu s kupní smlouvou bude
uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení věcných břemen uložení
sítí v prodávaném pozemku ve prospěch prodávajícího
❛ ZM s c h v a l u j e prodej pozemků části p. p. č. 1348/3 o
výměře cca 80 m2 a části p. p. č. 1103/19 o výměře cca 150 m2 v
k. ú. Český Krumlov za kupní cenu 50 Kč/m2 SK Vltava Český Krumlov, a to po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým
bude povoleno užívání stavby na uvedených pozemcích
❛ a) ZM s c h v a l u j e Zásady činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
b) ZM b e r e n a v ě d o m í plán činnosti kontrolního výboru na
rok 2006
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Krumlovští žáci nejlépe vědí, jak informovat
Evropskou unii o regionu a region o EU
V celostátní soutěži Tajemná komnata Evropské unie s převahou zvítězili osmáci a devááci Základní školy Za Nádražím v Č. Krumlově. Obdiv komise sklidil jejich výborně zpracovaný projekt Jihočeský dům v Bruselu, zaměřující se na přiblížení Jihočeského kraje a
jeho propagaci v zemích EU a na předávání
aktuálních informací o Unii Jihočechům, do
škol a dalších regionálních organizací.
Komise ve finále zaslouženě ocenila scénku
přibližující činnosti Jihočeského domu, kterou
děti sehrály v kostýmech zdarma zapůjčených
Městským divadlem Č. Krumlov. Domem prostřednictvím počítačové animace provázeli Filip Faschinbauer jako Petr Vok, Petra Brabcová
coby muzikant, Alena Pekařová jako servírka
v baště, Veronika Bednaříková v roli turistky
a Kateřina Brtnová hrála průvodkyni. "Vše měli propracované do detailu," chválí kantorka
Anežka Lipplová i jejich krásný a hlasitý mluvený projev.
Na projektu pracovalo pod vedením učitelek
Anežky Lipplové a Markéty Novákové dvanáct
žáků druhého stupně v listopadu a v prosinci,
kdy se scházeli v sedm před vyučováním (Petra
dojíždí z Hořic, takže vstávala opravdu brzo)
a odpoledne po jeho skončení do 17 h. Každý
z nich zpracovával určenou oblast projektu,
který řešil oboustranný tok informací, představení jednotlivých částí domu se zaměřením
na místnosti prezentující Český Krumlov, expozici přírody a životního prostředí, rybníků
a turistiky v kraji, či průmysl a zemědělství

jižních Čech. Objekt Jihočeského domu žáci bašta. I tuto skutečnost komise kvitovala s ními nástroji, některými již nepoužívanými,
navrhli ve stylu selského baroka. Autorkou uznáním − zvláště při ochutnávce jihočeských jim ze sluchátek hrály tyto nástroje, čůrající
půdorysu i vzhledu domu je Pavla Ondrášková. zelňáků i jihočeského mléka. Z Prahy se děti chlapeček a holčička, historické centrum.
Vrcholem prý byla návštěva Pražského domu
a Evropského parlamentu, kam se ale podívali
jen ti, kterým už bylo 14 − Filip a Veronika
měli smůlu, Alena zapomněla pas v hotelu. V
těchto institucích je čekalo jak zklamání, tak
hrdost z vlastního díla po zjištění, že zatímco
oni přišli s projektem informačního toku pro
lidi, tato zařízení podle nich na občany moc
nemyslí − informace jsou zaměřeny výlučně
politicky. "V Pražském domě říkali, že možná
využijí některých našich nápadů," potvrzuje
Markéta Nováková. Po návratu z Bruselu si
žáci ještě užili s ředitelem školy Mgr. Daliborem Cardou zahájení výstavy nejlepších projektů v Praze.
Na otázku, zda by se do projektu pustili
znovu, kdyby nevěděli, že vyhrají, odpověděla
šikovná pětka jednohlasně a nadšeně. Společná a úspěšná práce je obohatila nejen o spoustu zážitků, ale dozvěděli se mnoho nových
věcí a poznali se vzájemně. "Již jsme se zúčastňovali projektu Já, občan, takže víme, že
metoda projektového vyučování je výborná, i
když zabere hodně času, zejména volného.
Ale baví to děti i nás, získáme hodně nových
Projektanti nezapomněli ani na jihočeská jídla, vrátily s cenami pro školu a třídenní návštěvou poznatků," shrnula Anežka Lipplová. "Naše
poděkování si zaslouží vedení školy, vedení
která prostřednictvím smyslů velmi zdařile na- Bruselu, v němž se jim nejvíce líbilo Atomium,
radnice za dopravu do Prahy a propagační
stíní, na co se mohou návštěvníci našeho re- památky jako muzeum čokolády s ochutnáv- materiály použité při prezentaci, městské digionu těšit. Součástí domu je totiž Jihočeská kami, muzeum hudby, kde u vitrín s hudeb- vadlo za půjčení kostýmů."

Dubrovník by chtěl Nenechte si ujít
Krumlov za partnera obdivuhodné

Město přispěje čtyřmi sty tisíci
místním sportovcům do 18 let
I letos vyčlenilo město z rozpočtu 400 000
Kč na grantový program Sport a tělovýchova
pro děti a mládež do 18 let. Zájemci si mohou
vybrat ze tří podprogramů.
Podprogram I
Neinvestiční dotace na nájmy
Tento podprogram na nájmy sportovních zařízení disponuje 150 000 Kč.
Termín odevzdání žádostí:
do 15. 7. 2006 (za I. pol.)
do 15. 11. 2006 (za II. pol.)
Žádost bude zařazena do výběrového řízení
při splnění těchto podmínek:
1) Dotaci bude možno čerpat na úhradu nájmů
ve sportovních zařízeních na území města
(sportovní hala, zimní stadión, plavecký bazén, školní tělocvičny aj.)
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
stanoveném ve smlouvě na odbor školství vyúčtování poskytnuté dotace na základě prvotních dokladů, odsouhlasené provozovatelem
sportovního zařízení.
Podprogram II
Pořádání sportovních akcí mládeže
K rozdělení je 200 000 Kč.
Termín odevzdání žádostí:
do 31. 3. 2006
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), MČR,
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 musí do termínu stanoveného
ve smlouvě předložit na odbor školství vyúčtování celé akce, včetně poskytnuté dotace
formou fotokopií účetních dokladů, včetně doložení finanční spoluúčasti dalších subjektů.
Podprogram III
Dotace na reprezentaci města Č. Krumlov
K dispozici je 50 000 Kč
Termín odevzdání žádostí:
do 31. 3. 2006
do 30. 9. 2006
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 České republiky
O odměnu mohou žádat sportovní oddíly a
sportovci za umístění od 1. 9. 2005 do 31. 8.
2006
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.
● ● ●
Jednotlivé projekty bude posuzovat a vybírat komise rady města pro sport a tělovýchovu,
výsledky výběrového řízení bude schvalovat
rada města. Výše požadované částky není limitovaná - dotace bude přiznána do max. 70
% skutečných nákladů na akci či aktivitu. Příjemce je povinen vyúčtovat 70 % nákladů a
doložit celkové skutečné náklady.
Podrobné informace a formuláře žádostí naleznete na www.mu.ckrumlov.cz - granty
města. Info podá ing. Věra Koželuhová na
tel. 380 766 400.
Žádosti zasílejte na adresu Městský úřad,
Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov nebo doručte
na podatelnu úřadu na stejné adrese či zašlete
prostřednictvím e-podatelny.

Starosta František Mikeš, zástupci městského úřadu Aleš Mik a Luboš Jedlička, radní
Rudolf Vejskrab a Jiří Glowacz navštívili na
pozvání starostky Dubrovníku toto historické
město během Slavností svatého Vlacha (foto).
Zúčastnil se jich i chorvatský prezident Stipe
Mesič, který v hovoru s dr. Mikešem vzpomínal na návštěvu Č. Krumlova v březnu 2001
a zajímal se, jak se město vypořádalo s následky povodní.
Během třídenního pobytu si zástupci Č.
Krumlova a Dubrovníku předávali zkušenosti
v oblasti kultury a rozvoje turistického ruchu.
Společně budou hledat nejvhodnější možnosti
pro spolupráci a případné oficiální uzavření
smlouvy o partnerství.

ruské umění
V březnu se poprvé v České republice uskuteční v rámci Dnů ruské kultury Slovanské
jaro 2006. Projekt který představí pestrý program divadelní, hudební a výtvarné tvorby
mladých umělců Ruské federace v jejich zemi
a ve státech Evropy. Jeho součástí se stane i
Český Krumlov.
V Městském divadle uvidíte ve čtvrtek 16.
března v 19.30 h Veselý kolovrátek v podání
divadla tance a choreografie Artformu z Ťumeňské státní univerzity. O dva dny později,
18. března v 17 h, potěší rovněž v divadle
soubory lidového tance Ruská čtverylka ze
Sankt-Petěrburku a Volžanka z Jaroslavli. Jde
o soubory proslulé daleko za hranicemi Ruska,
při jejichž vystoupení se budete chtít přidat.
Tři dobročinné akce se uskuteční v Psychiatrické léčebně v Červeném Dvoře.

V badmintonu je
Krumlov nejlepší

Nahoře nejlepší junior ČR Pavel Florián, dole zleva
při zahájení prvního mistrovství ČR dospělých v Č.
Krumlově místostarosta Miloš Michálek a ředitel
mistrovství Karel Kotyza.
Foto Jana Zuziaková

Pořadatelé prvního mistrovství ČR dospělých v badmintonu v nové všesportovní
hale v Č. Krumlově připravili soutěžícím i
divákům velmi kvalitní sportovní zážitky.
Jak přiznal ředitel soutěže Karel Kotyza,
organizace a přípravy stály dost sil, ale průběh a výsledky domácích borců jsou nejlepší odměnou.
Mistrovství republiky přineslo Českokrumlovským pět medailí. Ještě junior Pavel Florián získal se Stanislavem Kohoutkem zlato a titul mistrů republiky ve čtyřhře. Stříbro vybojovala ve dvouhře Martina
Benešová, bronz Pavel Florián a Hana Kollarová ve dvouhře a Hana Kollarová s Martinou Benešovou ve čtyřhře. Také odchovanci českokrumlovského badmintonu potvrdili, že naše město má v tomto sportu
důležité slovo − Eva Brožová, současná
hráčka Meteoru Radotín Praha, se stala nejlepší hráčkou republiky se zlatem z dvouhry, čtyřhry (spolu s další krumlovskou odchovankyní Hanou Milisovou) a ze smíšené
čtyřhry.
Nespornou kvalitu krumlovského badmintonu podtrhlo vyhlášení výsledků ankety Badmintonista roku 2005 - nejlepším
juniorem v ČR se stal 19letý Pavel Florián
a nejlepším trenérem Radek Votava.
Vedení města a úřadu gratuluje a děkuje
všem, kteří se na tomto republikovém úspěchu podíleli.
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Jak můžeme zkvalitnit
život našich seniorů
Přesně rok funguje automatický systém tísňového volání určený seniorům a zdravotně
postiženým. Na 24hodinovou službu je napojeno 59 občanů Č. Krumlova, takže podle Bc.
Ivany Ambrusové, ředitelky společnosti Domy
s pečovatelskou službou provozující telekontaktní sociální péči, je možné ve městě připojit
ještě třicítku zájemců. Zatím zdarma, nebo<
náklady spojené se zavedením této služby −
nákupem a instalací zařízení − jsou ještě hrazeny z grantu EU. Občan platí pouhých 50 Kč
měsíčně za užívání.
Napojení klienti i jejich rodinní příslušníci
jsou velmi spokojeni s touto formou nepřetržitého dohledu zdravotně školeného personálu DPS. Občan má jistotu, že při zhoršení zdravotního stavu, při upadnutí a podobných pří-

hodách zmáčknutím tlačítka bezdrátového
ovladače, který nosí u sebe, upozorní pracovnice dispečinku. Ty se s nimi spojí přes hlasitý
telefon, zjistí, co se děje a bezprostředně zajistí
potřebnou pomoc. V případě zájmu je možné
volat na telefon 380 712 067.
● ● ●
V Domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě lze využít velmi se osvědčujícího pobytu
v Domovince, tedy v jakési školce pro seniory.
Starší občané tu mohou pod dohledem strávit
dobu, po kterou je jejich rodina v zaměstnání,
tzn. od rána do podvečera, nebo několik dnů,
když jejich pečovatelé jedou na dovolenou a
pod. - a sami si užít změnu prostředí. Informace na telefonu 380 712 370.

Před týdnem zahájilo činnost Centrum sociálních služeb doplňující nabídku těchto služeb podle požadavků
I. komlunitního plánu sociálních služeb města Č. Krumlov. Na náměstí Svornosti 2 mohou občané kromě
jiných potřebných služeb využít bezplatného právního poradenství. Na snímku rovněž koordinátorka centra
Ingrid Jakubcová, s níž je možné spojit se na č. 380 712 202.
Foto Jana Zuziaková

Kolik se zaplatí za kočku
a psa ve stanici pro psy
V loňském roce se do nové Stanice pro psy
v Č. Krumlově dostalo 179 psů a 32 koček.
Zvířata pocházela také z Kaplice a Kamenného
Újezdu, tedy měst, která finančně přispěla na
stavbu, a z dalších 10 obcí Českokrumlovska.
Vzhledem k tomu, že současná platba za pobyt
psa ve výši 105 Kč na den byla stanovena
podle nákladů provizorního zařízení ve Vyšném, je nutné ji změnit. Od 1. března zaplatí
majitel odchyceného a v útulku umístěného

psa o 40 Kč více, tzn. 145 Kč za den, přičemž
skutečné náklady jsou vyšší. I nadále majitel
uhradí výdaje na veterinární péči. Poplatek se
týká i radnic obcí, které o tuto službu požádaly.
Současně město Český Krumlov stanoví cenu za pobyt koček, u nichž se dosud účtovala
jen veterinární péče. Cena za denní pobyt kočky bude od března 36 Kč.

KRÁTCE
NA HVĚZDÁRNĚ NA KLETI byla minulý
týden uvedena do plného provozu nová kopule o průměru 8 m, která nahradila 50 let
starou předchůdkyni. Spolehlivě ochrání nejmodernější a druhý v ČR největší teleskop
Klenot s průměrem zrcadla 106 cm. Rekonstrukce observatoře Kle<, jež patří ve sledování
blízkozemních planetek k nejlepším na světě,
stála Jihočeský kraj 4,5 mil. Kč.
Do Domovinky se vždy těší Anna Matějčková, která zde pobývá přes den dva po týdny v měsíci. "Líbí se
mi tu, mám tu známé holky," vysvětluje a dodává, že by do domu s pečovatelskou službou chtěla
nastálo. Na snímku s ředitelkou DPS Bc. Ivanou Ambrusovou.
Foto Jana Zuziaková

U dveří některých domácností
zazvoní dotazovatelé
Speciálně vyškolení tazatelé navštíví mezi
25. únorem až 23. dubnem některé krumlovské domácnosti, aby získali údaje o sociální a
ekonomické situaci českých domácností, např.
o jejich pracovní aktivitě, příjmech, nákladech
na bydlení, životních podmínkách apod. Prokáží se speciálním průkazem a pověřením Čes-

kého statistického úřadu, který zjiš<ování organizuje a garantuje anonymitu údajů.
Šetření je povinné pro všechny členské země EU, v ČR zahrne 10 000 domácností. Na
základě zjištěných dat se může formovat sociální politika země, poslouží ke srovnání v
rámci EU.

ODBORNÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ a místostarostů Jihočeského kraje se uskutečnilo 31.
ledna v Jezuitském sále Hotelu Růže. Krajská
konference byla zaměřena na financování obcí, města a krajů, kontrolu dotací a správu
daní atd. Záštitu nad ní převzal starosta JUDr.
František Mikeš.
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU Č. KRUMLOV přejmenoval Krajský úřad Jihočeského kraje od začátku roku na Základní školu, Český Krumlov,
Kaplická 151. Škola má dvě části − praktickou
zaměřenou na pracovní dovednosti, která odpovídá zvláštní škole, a speciální se třemi pomocnými třídami. Třídy mohou mít více žáků
a od 6. třídy se bude na praktické škole povinně vyučovat cizí jazyk. Žáci mohou nastupovat po celý školní rok.

PRIMA MODA − specialista na kalhoty
se nám vyplatilo zařadit takový požadavek do
našeho programu. Naše denní produkce představuje 600 hotových kalhot. Abychom mohli
O činnosti společnosti založené 2. února vyhovět případnému zájemci z ČR, musela by
1991 jsme hovořili s jejím jednatelem Ing. Jakolekce čítat minimálně stovku kalhot od jednem Šalamounem.
noho druhu. Doposud se žádný zájemce o
Jak jste v Č. Krumlově začínali?
spolupráci s naší firmou nenašel, proto jsme
Zahajovali jsme s 12 zaměstnanci v Přídolí.
V r. 1992 začala firma s výstavbou nové haly
na zelené louce v Domoradicích, o rok později
ke stávající hale přistavěla ještě jednu halu, a
tím zvedla kapacitu na 110 lidí.
Jaký máte výrobní sortiment a kam vaše
výrobky směřují?
Firma PRIMA MODA je česko−německá firma, která se výlučně specializuje na výrobu
dámských vycházkových kalhot. Veškerou
produkci vyvážíme zpět do Německa k firmám
jako je ROSNER nebo QUI, se kterými máme
uzavřené kontrakty na sortiment a množství.
nuceni veškerou produkci vyvážet, což nám
Proč nedodáváte do obchodní sítě i v Če- způsobuje určité problémy zejména v poslední
chách?
době, kdy česká měna neustále posiluje, a tím
Rádi bychom o naše výrobky obohatili i způsobuje značné problémy firmám zaměřečeský trh, ale bohužel v našem regionu, ani ným na export. Z těchto důvodů i naše firma
ve státě není nikdo schopen odebírat od naší musela přijmout určitá úsporná opatření, aby
firmy takové množství hotových kalhot, aby dokázala čelit dvěma faktorům − silné koruně
Jednou z firem působících v průmyslové zóně je
PRIMA MODA spol. s r. o.

a dovozu levného čínského textilního zboží
do Evropy. Jsme nuceni se nadále zaměřovat
jen na vysokou kvalitu dámských kalhot ve
velmi širokém sortimentu, velice pružně reagovat na poptávku trhu a nadále snižovat vlastní náklady tak, abychom byli konkurenceschopní.

Nyní pečují pracovníci krumlovské stanice o deset
psů a tři kočky.
Foto Jana Zuziaková

Do "Egona" zdarma
žáci a studenti
Krumlov po otevření hranic je název mezinárodního výtvarného sympózia, jež se s podtitulem Vzpomínka na Serge Sabarského koná
v únoru v prostorách Egon Schiele Art Centra
za účasti umělců z ČR, Rakouska, Německa,
Jamaiky a Moldavska. Pohledy umělců na
město a umělecké práce sympózia budou prezentovány v Egon Schiele Art Centru od 17 h
ve čtvrtek 23. února, v den 10. výročí smrti
spoluzakladatele centra Serge Sabarského. "V
souvislosti se vzpomínkou na pana Sabarského bychom rádi udělali něco pro místní školy.
Od 24. února do konce března budou mít
všichni žáci a studenti místních škol u nás
volný vstup," zve na prohlídku galerie vedoucí
centra Hana Jirmusová.

Distribuci Zpravodaje města
Český Krumlov

Nemusí se vaši zaměstnanci z Českého
Krumlova a okolí obávat o práci?
Věříme, že i přes veškeré problémy bude
firma i nadále schopna se rozvíjet a zaměstnávat maximální počet zájemců o práci u naší
firmy.

do každé rodiny a firmy ve městě zajiš<uje
Česká pošta, s. p. Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poštovní schránce vždy v pátek před posledním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 24. března), obracejte se prosím
na pí Dohnalovou, 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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