zpravodaj
města
Č. Krumlov má schválený územní plán
Zastupitelé schválili nový územní plán města Č. Krumlov. Dokončit se ho podařilo až po devíti
letech za současného vedení radnice a úřadu, přestože předchozí vedení slibovala územní plán
urychleně změnit už od roku 1990.
Novým územním plánem byl nahrazen územní plán, který vznikl v roce 1987. Za tu dobu se
radikálně změnily požadavky na rozvoj území města a potřeby jeho obyvatel. Jedním z důvodů
dlouhého řešení územního plánu bylo ukončení spolupráce s projektantem územního plánu
zpracovávaného v letech 1997 - 2001 kvůli nedodržení smluvních podmínek ze strany
projektanta.
Ani schvalování územního plánu nebylo snadné. Současné právní předpisy totiž umožňují, aby
dotčený orgán státní správy mohl v průběhu pořizování územního plánu jakkoli a kdykoli měnit
svá stanoviska. Tato skutečnost se negativně dotkla i Č. Krumlova, když ministerstvo kultury
nečekaně 10. 3. 2006 zrušilo svůj souhlas s řešením návrhu ÚPO Č. Krumlov z 26. 9. 2005.
Následkem toho nadřízený orgán územního plánování, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje,
nemohl vydat své stanovisko k tomuto návrhu a městský úřad předložit návrh ÚP zastupitelům.
Po řadě jednání bylo dosaženo dohody s ministerstvem, tzn. jeho souhlasu s řešením ÚPO
za podmínky zrušení využití bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou jako rezervy pro
případné vymístění otáčivého hlediště. Lokalita je nyní využitelná jako krajinná zóna přírodní.
Do zámeckého parku bylo doplněno využití pro přírodní scénu s otáčivým hledištěm. Ke změně
názorů dotčených orgánů státní správy od 1. ledna 2007 už nebude docházet, nebo začne
platit nový stavební zákon, podle něhož už budou dotčené orgány státní správy vázány svými
předchozími stanovisky.
Schválený územní plán Č. Krumlova umožňuje rozvoj území města odpovídající současným
podmínkám, požadavkům a potřebám. Například díky novým plochám pro bydlení bude moci
mnoho občanů začít řešit svou bytovou otázku. Novými lokalitami pro bydlení v rodinných
domech jsou např. pole za areálem Služeb města, sad za bývalou MŠ ve Spolí - tzv. Třešňovka,
zahrádky nad fotbalovým stadionem, zahrádky podél ulice Na Svahu. Dokumentace řeší zcela
nové využití areálu bývalých kasáren pro potřeby obyvatel města, kde se nacházejí plochy pro
bydlení v rodinných i v bytových domech, plochy občanské vybavenosti a zeleně atd. Nové
využití dostaly také bývalé průmyslové areály Jitony či Liry pod Trojicí, kde je plánována
občanská vybavenost s důrazem na služby a zařízení pro sport a relaxaci.
Nahlédnout do územního plánu Č. Krumlov lze na odboru územního rozvoje, investic a
památkové péče na MÚ v Kaplické ulici. Od konce dubna bude dokumentace zveřejněna
na www.mu.ckrumlov.cz.
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INFORMACE Z RADNICE
●
OD 1. KVĚTNA BUDE PLATIT nová obecně závazná vyhláška č. 3/2006, jež mění a
doplňuje vyhlášku č.15/2003 o místních poplatcích. Týká se převážně podnikatelů
ve městě, kteří užívají veřejné prostranství
za účelem postavení letní hostinské zahrádky
a reklamních zařízení - cedulí i stojanů
(www.mu.ckrumlov - vyhlášky).
●
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ se provádí na
radnici na matrice v tyto dny:
PO a ST
7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
ÚT, ČT, PÁ
8.00 - 11.00
a rovněž v budově městského úřadu
v Kaplické ul. v 1. patře na evidenci obyvatel pí Evou Hruškovou v těchto termínech:
PO a ST
8.00 - 10.00 14.00 - 16.00
PÁ
8.00 - 10.00
●
INFORMACE K PTAČÍ CHŘIPCE pro
chovatele i obyvatele jsou k dispozici na
internetových stránkách Státní veterinární
správy - www.svscr.cz (odkaz Informace
k ptačí chřipce). Veškeré dostupné informace
k této problematice jsou vyvěšeny na chodbě
MÚ odboru životního prostředí a zemědělství
v Kaplické ul. Občané, kteří případně najdou
uhynulé ptáky, by měli nález hlásit na
bezplatné telefonní lince Městské policie
Český Krumlov - 156. Ve spolupráci s krajskou
veterinární správou - inspektorátem Č. Krumlov bude zajištěna náležitá likvidace, příp.
vyšetření.
●
AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN ještě ministerstvo obrany na město Č. Krumlov nepřevedlo. Řešením jeho využití se už ale zabývá
pracovní skupina složená z vedoucích pracovníků příslušných odborů MÚ a zástupců ČKRF.
●
VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO HLUCHOSLEPÉ
se uskuteční v Č. Krumlově 24. a 25. dubna.
Celonárodní sbírku pořádá Společnost pro
hluchoněmé LORM formou prodeje pohlednic
za 20 Kč. Příspěvky budou vkládány do
uzavřených pokladniček se symbolem sbírky panáčkem s červenobílou holí a zebrou.
●
INFORMACE O EU lze čerpat v Eurocentru Praha v Jungmannově ul. 24,
na www.euroskop.cz či získat na bezplatné
tel. lince Eurofon 800 200 200.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Foto Jana Zuziaková
Mezinárodní den Romů slavili občané společným setkáním plným hudby, tance, soutěží
a veselí. Orientální tance Dagmar Turnhoferové (na snímku) měly velký úspěch
a když po vystoupení vyzvala děti k pohybu, nadšeně se připojily.

Pod Kamenem se již jezdí
Minulou středu skončila uzavírka části silnice I/39 v úseku Pod Kamenem. Obnovení
obousměrného provozu asistovali zástupci Ředitelství silnic a dálnic, do jehož správy
komunikace spadá, kraje, stavební společnosti, města Č. Krumlov i poslanec Miroslav Kalousek.
Sanace skalního masivu ohrožujícího provoz na této silnici by podle něj mohla začít na přelomu
letošního a dalšího roku.
Přestože silnice I/39 není ve správě města, více než tříměsíční omezení provozu citelně zasáhlo
do rozpočtu města. Např. pouze opravy objížïkové trasy, po níž jezdila během uzavření sil.
Pod Kamenem vozidla do 7,5 t, již stály město 80 000 Kč. Kvůli většímu opotřebení vozovky
bude muset město investovat do povrchů této trasy ještě dalších 100 000 Kč. Město rovněž
hradilo provizorní chodník vedle silnice, nutný pro rozšíření vozovky k zobousměrnění provozu.

se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna v 16 h
v jednacím sále MÚ v Kaplické ulici.
Zastupitelé budou jednat např. o
●
rozdělení prostředků z ministerstva kultury
a města na program regenerace
●
grantový program Hudba a Č. Krumlov
●
projekty Škola za školou a Nízkoprahové
zařízení Bouda a Streetwork
●
prodej trafostanice v Domoradicích
●
odkoupení pozemku na stavbu autobusové zastávky Plevno
OBSAH:
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VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

2. a 3. června 2006
Informace pro voliče

Foto Jana Zuziaková

Dvoudenní návštěvu Č. Krumlova
podnikl minulý týden tajemník velvyslanectví USA Mark A. Canning.
Ve středu besedoval na gymnáziu se
studenty o americkém školském
systému, zahraniční politice - zvláště
v Iráku a o americkém způsobu
života. Na radnici se setkal se starostou JUDr. Františkem Mikešem.

1. Voličské průkazy
Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat
o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tzn. do 26. 5. 2006, na Městském úřadu
v Kaplické ulici 439, oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dveří 114.
Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb - tzn. od 18. 5. 2006 - voličský průkaz
voliči buï osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu.
Konec lhůty pro osobní předání voličského průkazu je 31. 5. 2006.
2. Distribuce hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou v týdnu od 22. 5. do 28. 5. 2006 roznášet do poštovních schránek
studenti, kteří budou mít pro tuto roznášku pověření městského úřadu a bude se jím na
požádání prokazovat. Žádáme o umožnění přístupu těmto studentům do společných prostor
panelových domů, kde bývají umístěny poštovní schránky.
Kvůli zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům vyzýváme
občany, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách - a případně je doplnili
nebo aktuálně upravili. Tím se předejde případnému nedodání hlasovacích lístků některým
voličům.
Pokud přes tato opatření někteří voliči nedostanou hlasovací lístky do 28. 5., nech to
oznámí na odboru vnitřních věcí městského úřadu na telefon 380 766 203 a hlasovací lístky
jim budou dodány. Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese Český Krumlov,
náměstí Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně městské
policie v budově radnice.
(Ing. Pavel Novák, ved. odb.vnitřních věcí)

ZASTUPITELÉ Č. KRUMLOVA ROZHODOVALI
Na jednání 30. března byly mimo jiné řešeny tyto záležitosti:
●

ZM schválilo návrh územního plánu města Č. Krumlov, vymezilo závaznou část ÚP ve formě
regulativů, vyhovělo části námitek k návrhu ÚP a nesouhlasů s vyřízením námitek
ke konceptu řešení ÚP a části nevyhovělo, uložilo zpracovat návrh 1. změny ÚP

●

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašuje závazná část ÚP Č. Krumlov
včetně veřejně prospěšných staveb

●

ZM uplatnilo 4 námitky ke konceptu územního plánu Velkého územního celku Jihočeského
kraje:
1. město ČK požaduje, aby silnice II/157 s tunelem v úseku od kruhového objezdu U Trojice
ke křižovatce pod autobusovým nádražím v Č. Krumlově byla zařazena do závazné části
ÚPVÚC Jihočeský kraj a mezi veřejně prospěšné stavby z důvodu nadmístního významu
2. město ČK nesouhlasí s vedením trasy IV. tranzitního železničního koridoru v tzv.
krumlovské variantě a požaduje, aby do ÚPVÚC Jihočeský kraj bylo schváleno jeho vedení
v tzv. kaplické variantě
3. město ČK požaduje, aby do závazné části ÚPVÚC Jihočeský kraj byla jako veřejněprospěšná stavba navržena jednokolejná železniční tra pro rychlost 100 km/h Domoradice
Dolní Třebonín umožňující rychlé spojení Č. Krumlova s Č. Budějovicemi, a to připojením na
IV. tranzitní železniční koridor v jeho kaplické variantě a případně do jeho vybudování
na současnou tra Č. Budějovice Horní Dvořiště, a aby byla prověřena možnost vedení
této tratě přes vltavské údolí po společném mostě se silničním přivaděčem k dálnici D3
4. město ČK nesouhlasí se zařazením sportovně-rekreačního areálu Kvítkův Dvůr do ÚPVÚC
Jihočeský kraj, příp. požaduje, aby nebyl závazně specifikován způsob využití (golf) a aby
stanovení podmínek využití bylo ponecháno na územně-plánovací dokumentaci pořizované
městem Č. Krumlov

Foto Jana Zuziaková

Velvyslanec Ruské federace v ČR
Alexey L. Fedotov s manželkou přijeli
do Č. Krumlova minulý čtvrtek.
Po přijetí starostou si prohlédli zámek, galerii keramické tvorby a Egon
Schiele Art Centrum. Velvyslanec
potvrdil, že návštěva Č. Krumlova je
mezi ruskými občany považována za
prestižní záležitost.

POZOR ZMĚNA
občanské průkazy mění
i starší občané
Občané jsou povinni vyměnit si do
31. prosince 2006 občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů vydané do
31. prosince 1996 za občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji. Žádost o
výměnu dokladu je nutné předložit
nejpozději do 30. 11. 2006 na oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů v 1. patře Městského úřadu Č. Krumlov, Kaplická 439 v těchto časech:
PO a ST 7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
ÚT a ČT 7.30 - 8.30
PÁ
7.30 - 11.00 12.00 - 13.00
Ministerstvo vnitra změnilo náhled na výměnu
OP občanů narozených před 1. 1. 1936 a
upozorňuje, že výměna dokladů se jich týká
i v případě, že mají v OP vyznačenou dobu
platnosti "bez omezení" nebo "platnost
prodloužena bez omezení". Termín na výměnu
mají prodloužený - OP si musí vyměnit do
31. prosince 2008.
K výměně občanského průkazu je nutné
vyplnit žádost a přiložit jednu barevnou
fotografii předepsané velikosti, kterou je
možné pořídit v budově úřadu. Tato
výměna OP je bezplatná.
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●

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místních poplatcích

●

ZM revokovalo všechna přijatá usnesení o poskytnutí půjčky Nadaci Sabarsky-Sonnberger
a rozhodlo o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 mil. Kč ve prospěch Nadace
Sabarsky-Sonnberger

●

ZM schválilo poskytnutí úvěru ČKRF ve výši 5 mil. Kč

●

ZM schválilo prodej pozemku o výměře 1 200 m2 spol. Fronius ČR za 200 Kč/m2

Projekce k dálnici D3 na MÚ
O tom, jak by měla vypadat a jak se vyvíjí projekt budování komunikace D3, si mohou udělat
představu občané při návštěvě českokrumlovského městského úřadu v Kaplické ulici.
Ve vestibulu v přízemí je do konce května instalován panel s obrazovkou poskytující obrazovou
informaci s komentářem.
Na výstavbu dálnice D3 (Praha-České Budějovice) zatím není dostatek státních prostředků.
Z Č. Budějovic na ni naváže rychlostní komunikace R3 vedoucí na hraniční přechod Dolní
Dvořiště/Wullowitz, která se má již v roce 2010 propojit s chystanou rakouskou čtyřproudou
komunikací S10 z Wullowitz směrem k Linci.

Projekt parking
po dvou letech provozu
běžným hodinovým sazbám. Stále oblíbenější mezi obyvateli města, ale
taktéž i mezi podnikateli a institucemi, je tzv. BODOVÁ KARTA, která
umožňuje ve vymezených denních a nočních hodinách (dopoledne do
10 a odpoledne od 14.30 h) parkování na kterémkoliv parkovišti
(P1, P2, P3) za pouhé 2 Kč na hodinu (od 10 do 14.30 za 20 Kč za
hodinu). Pro vícedenní návštěvníky města jsou určeny tzv. DENNÍ
KARTY (1-7denní), které využívají zejména ubytovatelé pro své hosty a
které umožňují parkování na zvolený počet dnů na kterémkoliv
parkovišti (P1, P2, P3). Jednodenní parkování s touto kartou přijde
zákazníka na 140 Kč, třídenní na 390 Kč a týdenní na 840 Kč. Pro
zájemce o dlouhodobé parkování s trvalou garancí (zajištění) vjezdu na
vybrané parkoviště a vlastního parkování slouží parkovací KARTY
GARANT či KONGRES, které jsou nejkomfortnějšími, ale také nejdražšími produkty. Tyto karty jsou využívány zejména organizátory
hromadných akcí charakteru konferencí a kongresů a hoteliéry.
Prvního května uplynou dva roky od spuštění PROJEKTU PARKING.
Tento městem dlouhodobě připravovaný projekt měl zásadním
způsobem řešit nevyhovující stav parkování osobních vozidel a zájezdových autobusů na území širšího centra města. Jak se podařilo
tento cíl naplnit a jak se změnily možnosti parkování a dopravní
obslužnost centra města po dvou letech fungování nového parkovacího
systému, mohou nejlépe posoudit jeho zákazníci, obyvatelé
a návštěvníci města. Aktuální informace jsme získali od ing. Josefa
Hermanna z Českokrumlovském rozvojovém fondu, spol. s r. o.
(ČKRF). Tato největší městská obchodní společnost se významně
podílela na přípravě projektu, měla na starosti hlavní část realizační
fáze projektu včetně jejího financování a celý systém provozuje.

Městský parkovací systém dnes
V současné době nabízí městský parkovací systém zajišující dopravní
obslužnost centra města zhruba 775 parkovacích míst pro osobní
vozidla na pěti odstavných parkovištích a dalších téměř 125 parkovacích míst v tzv. zónách placeného stání na místních
komunikacích. Součástí parkovacího systému je rovněž odstavné
parkoviště pro zájezdové autobusy s kapacitou 40 stání a výstupní a
nástupní terminál s osmi stáními.

Parkování osobních vozidel
Sí odstavných parkoviš
Tři hlavní odstavná parkoviště v těsné blízkosti historického centra,
P1-Jelenka I, P2-Pod poštou a P3-Městský park, která prošla zásadní technologickou modernizací, nabízejí dnes parkování pro 590
osobních vozidel. Parkoviště jsou opatřena monitorovacím kamerovým systémem a vzájemně propojena v centrálním dispečinku, což
umožňuje trvalý kontakt se zákazníky parkoviš 24 hodin denně.
Součástí celého systému je elektronické navádění vozidel na jednotlivá
parkoviště poskytující prostřednictvím tzv. proměnných dopravních
značek aktuální informace o jejich obsazenosti, což přispívá ke zlepšení
plynulosti dopravy, zvláště v období špiček letní turistické sezóny.
Vybavení parkoviš moderními samoobslužnými technologiemi
umožňuje zákazníkům pohodlné placení parkovného v Kč i eurech
nebo prostřednictvím magnetických parkovacích karet. Největší
odstavná parkoviště - Jelenka a Městský park - mají zcela nová veřejná
WC nabízející služby bez poplatků jako součást placeného parkování.
Kromě těchto tří odstavných parkoviš je součástí systému ještě
parkoviště Pr-Jelenka II s 95 místy, které je přednostně vyhrazeno
pro parkování majitelů vozidel bydlících a podnikajících v oblasti pěší
zóny centra města, kde je parkování významně omezeno, a rovněž
sezónní parkoviště P4-Zámecká zahrada s 90 stáními zpoplatněnými pouze v letních měsících.

Možnosti parkování
- nabídka parkovacích produktů a služeb
Technologická modernizace hlavních parkoviš umožnila podstatně
rozšířit nabídku možností a způsobů parkování širokému spektru
zákaznických skupin. Jejich kompletní přehled ukazuje Ceník produktů a služeb otištěný na další straně.

Běžné parkování
Základem celkové nabídky je tzv. běžné parkování za stanovenou
hodinovou sazbu (15 Kč na P2, 20 Kč na P3 a 25 Kč na P1), které je
určeno pro krátkodobé návštěvníky města a je hlavním zdrojem příjmů
parkovacího systému. Letošní novinkou běžného parkování je
zavedení zvýhodněné hodinové sazby pro zákazníky parkující
nepřetržitě déle než 5 hodin. Tím jsou běžní návštěvníci z řad turistů
motivováni k prodloužení doby návštěvy města, aniž by si museli
obstarávat zvláštní parkovací produkty (parkovací karty).

Magnetické parkovací karty
Nejvýraznějším přínosem nové technologie parkoviš je možnost
vydávání magnetických parkovacích karet. Široká škála různých typů
parkovacích karet nabízí různým skupinám zákazníků podle jejich
potřeb různé možnosti a parametry parkování a významné slevy oproti

Parkovací karty
pro rezidenty a abonenty z pěší zóny
Mezi produkty tohoto druhu zajišující garantované parkování patří
i parkovací KARTY REZIDENT a ABONENT, které byly vytvořeny
speciálně pro zákaznickou skupinu trvale bydlících občanů (rezidentů) a
podnikatelů (abonentů) s bydlištěm, resp. sídlem či provozovnou v pěší
zóně a jeho nejbližším okolí, a to v souvislosti s výrazným omezením
možností parkovat v pěší zóně. Této skupině zákazníků jsou poskytovány výrazné slevy oproti běžným sazbám. Obyvatele z pěší zóny tak
přijde parkování na vybraném parkovišti měsíčně na 100 Kč, spoluobčané starší 60 let zaplatí polovinu této částky. Podnikatele z centra
města stojí roční parkování prvého vozidla od 3 600 Kč vč. DPH (na P2Pod poštou) do 10 000 Kč (Pr-Jelenka II a P3-Městský park).

Novinka - zaměstnanecká karta
Letos nově zavedeným produktem je tzv. ZAMĚSTNANECKÁ KARTA,
která je už podle svého názvu určena zejména pro zákaznickou skupinu
zaměstnanců, pro něž parkovací systém donedávna nenabízel prakticky
žádnou cenově přijatelnou možnost parkování na odstavných
parkovištích. Umožňuje jejich držitelům parkování na parkovišti P2-Pod
poštou s výraznou slevou deset měsíců v roce. Kromě dvou
exponovaných měsíců - července a srpna - přijde parkování s touto
kartou na 150 Kč měsíčně, v prázdninových měsících platí letos cena
900 Kč za měsíc. Přestože karta je určena především pro zaměstnance,
mohou ji využívat i další zájemci. Karta je vydávána na konkrétní SPZ
(RZ) a celkový počet vydávaných karet je omezený v závislosti na
aktuálně volné kapacitě parkoviště. Kartu mohou nakupovat pro své
zaměstnance i jejich zaměstnavatelé.

Dvacet minut zdarma
Parkování na odstavných parkovištích P1 až P3 nabízí díky moderní
technologii všem zákazníkům ještě jednu drobnou výhodu. Krátkodobé
stání do 20 minut je zcela bez poplatku. Tuto možnost mohou využívat
jak běžní zákazníci, tak držitelé bodové parkovací karty.

Placené stání na místních komunikacích
- parkovací automaty
Vedle odstavných parkoviš nabízí městský parkovací systém možnost
stání v tzv. zónách placeného stání (ZPS), které je upraveno městskou
vyhláškou (Nařízení města 9/2003, aktualizované Nařízením 3/2004).
ZPS jsou vyčleněné části místních komunikací, na kterých je v souladu
s výše uvedeným nařízením města umožněno parkování osobních
vozidel ve dvou rozdílných režimech podle způsobu placení
parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo zakoupením
parkovací karty na městském úřadě, který karty vydává a má celou tuto
agendu ve správě (podrobněji v příštím čísle zpravodaje).
Oblast parkování placeného prostřednictvím parkovacích automatů je
ve správě ČKRF, který všech šest automatů pořídil a který pro město
zajišuje jejich provoz včetně vybírání parkovného. Přestože zavedení
tohoto typu placeného stání bylo provázeno jistými výhradami, ukázalo
se, že se jedná o velmi účinný způsob regulace parkování vozidel v
místech jejich vysoké koncentrace, který podstatně zvyšuje možnost
krátkodobého parkování, čímž plní svoji základní funkci. Současný tarif
5 Kč za 45 minut stání, resp. 10 Kč za 90 minut stání, je možno při
pohledu na obsazenost těchto parkovacích míst v průběhu celého roku
označit jako veřejností plně akceptovaný. Za velmi příznivou lze
považovat také platební disciplínu zákazníků, a to i ve srovnání s jinými
městy regionu. Na tom se nepochybně podílí i důsledná práce městské
policie, které je kontrola placení parkovného svěřena. Podrobnější
informace o cenách - viz tabulka.

Podrobnější informace k dané problematice
lze získat na internetových stránkách OIS
www.ckrumlov.cz/parking či na telefonním
čísle provozovatele parkoviš 380 711 429.
(Pokračování v příštím čísle)
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CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB

PARKING
ČESKÝ KRUMLOV
NONSTOP PARKOVIŠTĚ
pro osobní vozidla a motocykly:

parkování do 20 minut
každá započatá hodina parkování *
25 Kč
Minimální sankční poplatek za ztrátu parkovacího lístku

A.1.b. běžné parkování

zdarma*
15 Kč
250 Kč

20 Kč

P3

parkování do 20 minut
celková cena za nepřetržité parkování v časové délce:
25 Kč
15 Kč
20 Kč
1 hodina
50 Kč
30 Kč
40 Kč
2 hodiny
75 Kč
45 Kč
60 Kč
3 hodiny
4 hodiny
100 Kč
60 Kč
80 Kč
120 Kč
75 Kč
95 Kč
5 hodin
140 Kč
90 Kč
110 Kč
6 hodin
150 Kč
100 Kč
120 Kč
7 hodin
160 Kč
110 Kč
130 Kč
8 hodin
170 Kč
120 Kč
140 Kč
9 hodin
180 Kč
130 Kč
150 Kč
10 hodin
11 hodin
180 Kč
140 Kč
160 Kč
180 Kč
150 Kč
165 Kč
12 až 24 hodin
360 Kč
300 Kč
330 Kč
25 až 48 hodin
a za každý dalších započatých 24 hodin
180 Kč
150 Kč
165 Kč
*opustí-li zákazník parkoviště do 20 minut od vjezdu není mu účtován žádný poplatek

B. GARANTOVANÉ PARKOVÁNÍ
na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem je držiteli vydána parkovací karta, která mu zaručuje parkování
na jednom konkrétním parkovišti P1, resp. Pr (Jelenka2), P2 nebo P3 po 24 hodin denně

roční parkovací karta GARANT

P2

28 000

Poplatek za vydání karty (cena média)

*opustí-li zákazník parkoviště do 20 minut od vjezdu, není kredit odečítán (stání zdarma)

6 000

P1

parkovací karta KONGRES

1 DENní

140 Kč

2 DENní

270 Kč

3 DENní

390 Kč

4 DENní

500 Kč

5 DENní

600 Kč

6 DENní

720 Kč

7 DENní

840 Kč

P3

Prodejní místa parkovacích karet: INFOCENTRUM - Náměstí Svornosti 2 a P-BUS - Chvalšinská 242
A.4. parkování se ZAMĚSTNANECKOU
parkovací kartou

P1

P2

měsíčně

zaměstnanecká parkovací karta
všechny kalendářní měsíce kromě července a srpna
červenec a srpen

ne
ne

150 Kč
900 Kč
0 Kč

Poplatek za vydání karty (cena média)

B.3. parkování se zárukou
pro REZIDENTY* a ABONENTY**

P1

P2

P3

ročně
1 200 Kč
600 Kč
100 Kč
200 Kč
ročně

roční parkovací karta REZIDENT
rezidenti do 60 let

Cena za vydání duplikátu parkovací karty

PRVNÍ vozidlo abonenta

10 000 Kč
28 000 Kč

Poplatek za vydání karty (cena média)
Cena za vydání duplikátu parkovací karty

denně 180 Kč

ne
ne

Prodejní místa zaměstnaneckých parkovacích karet: v sídle provozovatele - Masná 131

roční parkovací karta ABONENT

P3

P3

umožňuje parkování pouze na parkovišti P2 - POD POŠTOU na základě smlouvy
uzavřené s provozovatelem, karta je nepřenosná a je vydávána na konkrétní SPZ
(RVZ) vozidla zákazníka a požadovaný počet měsíců

Poplatek za vydání karty (cena média)

18 000

P2

3 600 Kč
3 600 Kč
100 Kč
200 Kč

10 000 Kč
18 000 Kč

* Rezident - fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu v pěší zóně centra města a jeho nejbližším okolí a na Špičáku
(blíže upřesňují vnitřní pravidla provozovatele)
** Abonent - právnická nebo fyzická osoba provozující vozidlo za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu
v pěší zóně centra města a jeho nejbližším okolí a na Špičáku (blíže upřesňují vnitřní pravidla provozovatele)

vydávána v minimálním počtu 10 kusů na požadovaný počet dnů
Poplatek za vydání karty (cena média)

P2

denní parkovací karta

DRUHÉ A DALŠÍ vozidlo abonenta

B.2. hromadné parkování
se zárukou

P1

rezidenti nad 60 let

P3

100 Kč
200 Kč

Cena za vydání duplikátu parkovací karty při její ztrátě

20 Kč
2 Kč

umožňuje parkování na všech parkovištích P1 - P2 - P3 dle volby zákazníka

P2

P1

zdarma*

A.3. parkování s DENNÍ
parkovací kartou

P3

zdarma*

B.1. parkování se zárukou

se základním kreditem ve výši 100 bodů (=100 Kč), který je možno trvale "dobíjet"
libovolnou částkou v automatických pokladnách na parkovištích P1 - P2 - P3 a včetně
poplatku za vydání karty (cena média) ve výši 100 Kč

uvedené částky se odečítají při výjezdu z parkoviště z kreditu

P2

P1

200 Kč

bodová parkovací karta

v době od 14.30 do 10.00 hodin

*opustí-li zákazník parkoviště do 20 minut od vjezdu není mu účtován žádný poplatek

- při nepřetržitém stání delším než 5 hodin

P3

umožňuje parkování na všech parkovištích P1 - P2 - P3 dle volby zákazníka

v době

A. NEGARANTOVANÉ PARKOVÁNÍ
P1

P2

každá započatá hodina parkování

v případě, že požadované parkoviště je plně obsazené či mimo provoz, může zákazník využít jiné parkoviště - P1, P2, P3

A.1.a. běžné parkování

P1

parkování do 20 minut

P1 - JELENKA 1(2=Pr)
P2 - POD POŠTOU
P3 - MĚSTSKÝ PARK

- při nepřetržitém stání kratším než 5 hodin

A.2. parkování s BODOVOU
parkovací kartou

0 Kč

Prodej garantovaných parkovacích karet na ČKRF, Masná 131

PARKOVACÍ AUTOMATY - CENÍK
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AUTOMAT

Linecká

U Luny

Pivovarská

lokalita

u Hotelu Gold

parkoviště

za poštou

Roosveltova T.G.Masaryka
na výjezdu

poliklinika

H.Brána

počet stání

16

30

16

12

13

38

zóna

zelená

žlutá

zelená

zelená

zelená

žlutá

u ČS Agip

pondělí až sobota 8.00 - 19.00, neděle 8.00 - 14.00

PROVOZNÍ DOBA:
CENY
prvních 45 minut
prvních 90 minut
každá další započatá hodina

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

5
10
30

5
10
30

5
10
30

5
10
30

5
10
30

5
10
15

minimální sazba

5

5

5

5

5

5

Pozn.:
1) mimo výše uvedenou provozní dobu parkovacích automatů je na parkovacích místech v zelené zóně umožněno placené stání pouze držitelům
rezidentních a abonentních parkovacích karet vydávaných odborem dopravy MÚ Č. Krumlov, ve žluté zóně je v této době umožněno stání bezplatné
bez jakýchkoliv omezení
2) více v zónách placeného stání na místních komunikacích podmínkách parkování viz. Nařízení města č. 9/2003, aktualizované Nařízením města č.3/2004

Nejlepšího čeká Cena města Český Krumlov
Do 3. května mohou nejen krumlovští občané nominovat osobnosti na udělení Ceny
města Č. Krumlov za rok 2005. Toto ocenění je určeno fyzickým osobám, seskupením
fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v uplynulém kalendářním
roce. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou má odrážet jejich přínos
k rozvoji či prezentaci města, obohacení života jeho obyvatel v oblastech kulturní,
sociální, podnikatelské či sportovní činnosti i v oblasti oprav památek. Cena města
Č. Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou
v těchto směrech.
Návrh na udělení Ceny města Č. Krumlov je nutné podat
písemně na radnici na náměstí Svornosti na oddělení kultury
nebo e-mailem na adresu simona.ptackova@mu.ckrumlov.cz.
Lze použít elektronický formulář na www.ckrumlov.cz/cena mesta.
V nominaci na udělení ceny musí být uvedeno:
- jméno a adresa kandidáta
- zdůvodnění návrhu
- jméno a adresa navrhovatele.
Po projednání a návrhu postupujících nominací radou města rozhodnou o udělení ceny
zastupitelé na veřejném jednání 25. května. Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva a
zaměstnanci města i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají
v rámci svých pracovních povinností.
Veřejné předání ceny města bude tradičně součástí Slavností pětilisté růže. Vloni se držitelem
tohoto prestižního uznání stal Smyčcový orchestr Český Krumlov za více než 20leté úspěšné
působení v kulturním životě, za reprezentaci města a výchovu mladých hudebníků.

Někteří z "modrých baretů" odešli s medailí

NENECHTE
SI UJÍT
V EGON SCHIELE ART CENTRU budou v pátek 28. dubna v 19 h zahájeny tři výstavy za
účasti ministra kultury, švýcarského velvyslance, starosty města. Návštěvníci vernisáže
se seznámí s grafickým cyklem Paříž bez konce
a ukázkami sochařského díla švýcarského
výtvarníka Alberta Giacomettiho, s fotografiemi z ateliéru Giacomettiho Ernsta
Scheideggera, který se zúčastní zahájení stejně
jako Eva Prokopcová, rodačka z Č. Krumlova,
jež představí své obrazy, kresby a instalace.
JIHOČESKÁ LEGENDA OTTA SEPP vystavuje
ve fotogalerii v Městském divadle Č. Krumlov
do 30. dubna.
TANEČNÍ VEČERY nejen pro dříve narozené,
které se konají v úterky od 18 do 22 h:
●
11. dubna v restauraci Vyšehrad
●
25. dubna v restauraci Slavie ve Větřní
●
2. května v restauraci Plešivec
●
9. května v restauraci Vyšehrad

Konzultační dny
s památkáři jsou
v Č. Krumlově
dočasně přerušeny

Na druhém setkání modrých baretů v Č. Krumlově, tedy účastníků mírových misí, se udělovaly
Pamětní medaile Sdružení válečných veteránů ČR (SVVČR). K jejich získání blahopřáli starosta
Č. Krumlova JUDr. Fr. Mikeš a příslušník RAF Jan Horal. Pamětní medaile potěšily tyto krumlovské
vojáky či vojáky ve výslužbě: kpt. v. z. ing. Milan Mojžíš, pplk. v. z. ing. Milan Bukáček,
mjr. ing. Karel Trněný, npor. ing. Marian Varga, pprap. Radim Šnorych, mjr. v. z. ing. Tibor Horvát.

Krumlovským hastrmanem se stal domácí Jan Fyrbach
Putovní pohár starosty Č. Krumlova si z veřejného závodu v ploutvovém plavání Krumlovský
hastrman odnesl 25letý Jan Fyrbach z Vodní záchranné služby ČČK MS Č. Krumlov. Zkusit štěstí
a svou fyzičku mohli ve Vltavě odvážní od 15 let v neoprenu s ploutvemi, maskou, šnorchlem se
startem i cílem v Městském parku. Kromě českých vodních záchranářů se soutěže zúčastnili
i jejich kolegové z Rakouska a Německa, celkem 28 závodníků v pěti kategoriích. Dívky a
chlapce od 15 do 18 let čekalo 500 m, muži a ženy do 40 a muži nad 40 let zdolávali trasu
1,5 km, přičemž prvních několik desítek metrů vedlo proti dravému proudu, jehož překonání
některé stálo mnoho sil. Vůbec nešlo o příjemné koupání - voda měla jen 3°C, vzdali ale jen tři
chlapci a plavec do 40 let.
Mezi chlapci do 18 let byl nejúspěšnější Jiří Sváček z VZS ČK, mezi dívkami soběslavská Barbora
Zemanová, v mužích do 40 let absolutní vítěz závodu Jan Fyrbach, v ženách českokrumlovská
Veronika Šimečková a v kategorii mužů nad 40 let Pavel Pípal - pracovník krumlovské městské
policie.
Součástí odpoledne se záchranáři, které přilákalo hodně diváků, byla i ukázka vyhledávání
utonulého psem, možnost zastřílet si na trenažeru či prosvištět na závěsu po laně z Hotelu
Růže přes Vltavu do parku. Kdo přišel, odnesl si hodně poznatků a informací např. od
zakladatele a bývalého předsedy místní vodní záchran-né služby MUDr. Alexandra Jegorova.
Akci pořádala Vodní záchranná služba ČCK MS Č. Krumlov a Pro-sport ČK v rámci Setkání
modrých baretů.

Foto Jana Zuziaková
Vlevo letošní držitel putovního poháru starosty Č. Krumlova Jan Fyrbach,
vpravo Jiří Sváček, který je první v kat. do 18 let a 3. v absolutním pořadí.
Na dalším snímku boxer Cruise s Hedvikou Češkovou hledají utonulého.

Národní památkový ústav v Č. Budějovicích
dočasně pozastavil metodickou pomoc vlastníkům nemovitostí a projektantům, kterou
poskytoval na konzultačních dnech na svém
pracovišti na krumlovském zámku každé úterý
od 10 do 12 h. K tomuto kroku vedly ústav
racionalizační důvody - neúměrný pokles
zájemců o konzultace.
Poradit se o svých záměrech s odborníky ale
mohou investoři či občané i nadále, a to
individuálně v Č. Budějovicích na Senovážném
náměstí 6 po telefonické dohodě na tel. č. 38
731 21 40, linka 123 nebo 128). Schůzku je
možné domluvit si na tomto čísle i v Č. Krumlově. Dle informací odboru stavebních
památek a památkových území budějovického
národního památkového ústavu by mělo být
další zajišování metodické pomoci stavebníkům a projektantům zřejmé do konce června.

STRUČNĚ
●
Členem Vědecké rady pro památkovou péči jmenoval ministr kultury
krumlov-ského dr. Martina Šeráka, člena
Památkářské obce Českokrumlovské.
Rada je desetičlenná.
●
Nový zákon o sociálních službách
začne platit od 1. ledna 2007 a dotkne
se téměř každého zdravotně postiženého
občana. O změnách, které tento zákon
přinese, se lze informovat na bezplatné
telefonní lince poradny Paragrafík
- 800 100 250
- nebo na www.ligavozic.cz.

Zpravodaj města Český Krumlov,
evid. č. MK ČR E 14614;
vydavatel Městský úřad Český Krumlov,
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov,
IČO 245 836;
odpovědný redaktor: Jana Zuziaková,
tel. 380 766 328,
mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz;
tiskne Výpočetní služba a tiskárna Šumava,
spol. s r. o., Kaplická 327, Český Krumlov.
Zpravodaj je samostatně neprodejný.
V případě jeho nedodání volejte
na č. 380 711 700 Mgr. Otakar Veselý.
Vyšlo 21. dubna 2006, příští vydání 19. května.
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Příspěvky města na místní kulturní aktivity

Na co v květnu

Zastupitelé schválili rozdělení 1 548 000 Kč z grantového programu Podpora projektů a aktivit
oblasti kultury pro rok 2006:
➨ Auviex, s.r.o. - na technické zabezpečení MHF
100 000 Kč
➨ Auviex, s.r.o. - na úhradu nájmů v rámci festivalu
100 000 Kč
➨ Auviex, s.r.o. - na propagaci festivalu a města
150 000 Kč
➨ Divadelní centrum Č. Krumlov, obč. sdružení
- na 2. ročník mezinárodního divadelního festivalu Miraculum
60 000 Kč
➨ Miroslav Páral, Agentura českého keram. designu
- na úhradu nájmů při zajištění 13. ročníku mezinár. výstavy
International Art Gallery Č. Krumlov 2006 - Václavské sklepy
150 000 Kč
➨ Arteco - B.M. s.r.o.
- na zajištění 15. ročníku festivalu Staré hudby Č. Krumlov 2006
100 000 Kč
➨ Nadační fond Festival komorní hudby
- na zajištění 20. ročníku Festivalu komorní hudby
160 000 Kč
➨ Srdce Vltavy, občanské sdružení
- na zajištění festivalu Jazz na konci léta 2006
100 000 Kč
➨ Art Echo, občanské sdružení
- na projekt Slavnost volné tvorby - město duchů 2006
50 000 Kč
➨ Jiří Bloch, fyzická osoba
- na propagaci a ediční činnost v rámci projektu Muzeum stavebních dějin
110 000 Kč
➨ Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.
- na podporu výstavy jihočeské malířky Evy Prokopcové
50 000 Kč
➨ Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. - na projekt výstavy Alberto Giacometti
- příspěvek na náklady spojené s transportem
100 000 Kč
➨ Egon Schiele Art Centrum o.p.s. - na tisk katalogu k výstavě A. Giacometti
150 000 Kč
➨ Informační centrum obč. sektoru - ICOS Č. Krumlov
- na projekt Svět bez hranic
10 000 Kč
➨ International Art Studio, obč. sdružení
- na projekt Umění nad městem Č. Krumlov 2006
40 000 Kč
➨ Městská knihovna v Č. Krumlově - na projekt Můj domov
- nejkrásnější místo na světě
5 000 Kč
➨ Dům dětí a mládeže Č. Krumlov - na projekt Pohádkový park
10 000 Kč
➨ Dům dětí a mládeže Č. Krumlov
- na projekt Krumlovská porta a Krumlovský medvěd 2006
10 000 Kč
➨ Dům dětí a mládeže Č. Krumlov - na krojové vybavení souboru Jitřenka
5 000 Kč
➨ Dům dětí a mládeže Č. Krumlov - na přípravu CD Jitřenka
20 000 Kč
➨ Arteco - B.M. s.r.o. - na koncert pro veřejnost o adventu
10 000 Kč
➨ CPDM o.p.s. Č. Krumlov - na projekt Cihelna - vystupovat (červen 2006)
10 000 Kč
➨ CPDM o.p.s. Č. Krumlov
- na projekt Sochy a děti a na projekt Výtvarný podzim v Boudě
15 000 Kč
➨ Divadelní centrum Č. Krumlov, obč. sdružení
- na úhradu nájmů v rámci festivalu Miraculum
15 000 Kč
➨ Divadelní centrum Č. Krumlov, obč. sdružení - na pořízení materiálu
pro soutěžící studenty v I. ročníku výtvarné soutěže Figura 06
15 000 Kč
➨ Nadační fond Festival komorní hudby
- na první cenu skladatelské soutěže v rámci 20. ročníku festivalu
3 000 Kč

do Městského divadla
Český Krumlov
4. května ve 20 h
HURÁ DO DIVADLA
Českokrumlovský písničkář Roman Špilda
Špilínek a host Petr Bende v Divadelní kavárně

8. května v 15 h
Pohádka ČERT A KÁČA
Divadlo Polná

9. května v 19.30 h
Oldřich Daněk
DVA NA KONI, JEDEN NA OSLU
v podání Divadelního klub Českokrumlovská
scéna

11. května v 19.30 h
HK BAND+ HE BAND
zahradní hudební párty v Divadelní zahradě

13. května v 19.30 h
Vlastimil Peška
JEPPE A PÁNBŮH V KRAŤASECH
Ořechovské divadlo Ořechov

17. května v 19.30 h
ZATMĚNÍ
Divadlo Continuo Malovice
v cyklu pro fajnšmekry
Od zhruba 17 hodin se na nám. Svornosti
uskuteční Malé Balábile spojené s průvodem
k divadlu (zdarma)

19. května 13 h
DĚTSKÁ PORTA
10. ročník Krumlovské dětské porty

19. května 19 h
9. ročník folkového koncertu
KRUMLOVSKÝ MEDVĚD
Vystoupí kapela Nezmaři a vítězové Krumlovské dětské porty

26. května ve 20 h
VEČER AUTORSKÉ POEZIE

Josef Seidel zřejmě vytvořil
první barevnou pohlednici

básníci KRB v Divadelní kavárně

Přínosný školicí program
k úsporám energie
a využití
obnovitelných zdrojů
V rámci Pilotního projektu využití solární
energie v budově Městského úřadu Č. Krumlov se uskuteční od května do srpna školicí
program na téma obnovitelné zdroje energie,
určený zástupcům veřejné správy, firem,
projektantům i zainteresované veřejnosti.
Účastníci školicího programu Energetické
poradenství pro multiplikátory se seznámí se
způsoby využití jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů (sluneční energie, biomasy,
vodní a větrné energie), dále s energetickou
politikou a legislativou v ČR, se systémem
podpor a dotací v této oblasti, poznají rovněž
principy nízkoenergetické výstavby a rekonstrukce budov. Program tvoří šest seminářů
v zasedací místnosti Městského úřadu v
Č. Krumlově v Kaplické ulici a šest exkurzí do
vybraných lokalit Jihočeského kraje a Horních
Rakous.
Pilotní projekt využití solární energie v budově
MÚ Č. Krumlově realizuje město ve spolupráci
s občanským sdružením Energy Centre Č. Budějovice a Energiesparverband Linz za podpory Evropské unie v rámci programu Phare
GS CBC 2003.
Bližší informace a přihlášku na školicí
program Energetické poradenství pro
multiplikátory na: www.eccb.cz.
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Napínavému detektivnímu příběhu se podle ing. Petra Hudičáka z Českokrumlovského
rozvojového fondu podobalo stěhování desetitisíců skleněných desek, negativů a dalších
vzácných památek z pozůstalosti slavných krumlovských fotografů Josefa a Františka Seidlových
z bývalého fotoateliéru v Linecké ulici do nového depozitáře v areálu parkoviště autobusů na
Chvalšinské silnici. Vlastník fotoateliéru a jeho vybavení - ČKRF - má v plánu vytvořit kromě
klimatizovaného depozitáře s regulovatelnou vlhkostí vzduchu také odborné pracoviště pro
digitalizaci fotografického díla. Náročné stěhování začalo ve druhé části studeného března.
V první fázi se zabalilo, popsalo a přemístilo na 200 000 desek a negativů ve velmi zachovalém
stavu. Šlo o materiály z ateliéru a chodby rozčleněné do 1 668 krabiček. V minulých dnech bylo
zaevidováno a převezeno dalších zhruba 3 000 krabiček materiálu uloženého na půdě.
Je zřejmé, že prozkoumání celého fotografického a písemného odkazu si vyžádá řadu let.
O zajímavá a potěšující překvapení prý nebyla nouze - byly např. objeveny podklady pro
barevnou fotografii z let 1910 - 12. Jde o třikrát nasnímaný obraz zámku na jedné skleněné
desce. Po složení těchto snímků na sebe a úpravách je na světě zámek v barvě. Lze se
domnívat, že se jedná o první pokusy o barevnou fotografii, která se oficiálně zrodila mnohem
později.
T

Projekt Muzeum Fotoatelier Seidel Č. Krumlov je spolufinancován z programu EU. Podílejí se na
něm čeští, rakouští a němečtí partneři. Dosud se na záchranu tohoto jedinečného
fotografického zdroje informací o vývoji
Šumavy, regionu a životě prostých lidí podařilo
získat 15 miliónů korun - např. koncem března
navštívili fotoateliér, depozitáře a radnici
členové bavorského krajanského sdružení
Glaube und Heimat s příspěvkem 10 000 eur.
Stejnou částku by měl přinést "Pilotní projekt
na zpracování 1 000 skleněných desek s negativy" podaný bavorskými sousedy.
Letos se má konat šest výstav prezentujících
Seidlovo dílo - tři v ČR (na konci roku i v
Č. Krumlově), další v Linci, v Rakousku.
Otevření Seidlova muzea je po opravě domu,
restaurování interiérů, mobiliáře a vybavení
ateliéru plánováno na rok 2008.

Ing. Petra Hudičáka projekt záchrany
Seidlova fotoateliéru zcela pohltil.
Foto Jana Zuziaková

Umění nad městem a Kouzelný Krumlov
Nechte se okouzlit (májovým) Krumlovem...
Sobota 29. dubna
Náměstí Svornosti Č. Krumlov
UMĚNÍ NAD MĚSTEM
14.00
- umělecký happening s vypuštěním 2 000 balónků s osobním přáním od 100 umělců
U příležitosti tohoto happeningu budou otevřeny výstavy:
13. ročník mezinárodní výstavy
- Mezinárodní galerie současného výtvarného umění
- Václavské sklepy (IV. zámecké nádvoří)
Umění nad městem - Galerie české kultury - Máselnice (II. zámecké nádvoří)
Zastavení času, autor Český Krumlov - Městská galerie - Prelatura v Horní ulici
Umění ve městě - International Art Studio - Na Fortně

Neděle 30. dubna
Pivovar Eggenberg - pivovarské zahrady
DĚTSKÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE, moderuje Miroslav Valha
16.00
výroba kostýmních doplňků, čarodějnické líčení, čarodějnické hry, výroba píšalek,
opékání buřtů, společné malování, čarodějnický rej, soutěž o cenu Hadr number one
a další zábava pro děti i dospělé
ZAHÁJENÍ MÁJOVÉ GARDEN PARTY A SLETU ČARODĚJNIC
18.00
Hraje mladá alternativní studentská kapela THE DARK BLUE ELEPHANT
hry, tanec, soutěž o nejlepší čarodějnický outfit - cenu Hadr number one
moderuje Miroslav Valha
Společné zdobení máje
18.30
STAVĚNÍ MÁJE
19.00
Folklórní soubor Růže
BEELEE BEAT Z DEELEE písecká kapela hraje českou i světovou
19.30
bigbeatovou klasiku
ČARODĚJNICKÝ REJ
Vyhlášení tří nejzdařilejších čarodějnic - cena Hadr number one
22.00
Pálení čarodějnic
Ohňostroj
Organizátoři akcí:
Kouzelný Krumlov - město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.,
Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.
Umění nad městem - Agentura českého keramického designu, Cultural Exchange and
Investigation, International Art Studio, Wolfgang Luh, město Český Krumlov
Partneři:
Pivovar Eggenberg, Základní umělecká škola v Č. Krumlově, Divadelní klub Českokrumlovská
scéna, Pionýrský oddíl Luna a Medvídci z Horní Plané, Schwan Cosmetics CR, s.r.o.,

Foto Věra Hanzalíková

Pištci a Kvinterna z Č. Krumlova
zahráli v pražském Anenském kostele
na slavnostním setkání po předání
cen THALIE 2006 v Národním divadle
asi 800 hercům, zpěvákům, tanečníkům a dalším celebritám včetně
bývalého prezidenta Havla. Členky
Pištců (na snímku) velmi potěšilo, že
na každém kroku potkávaly tváře
známé z obrazovky.

Od konce války
uplyne již 61 let
Vojenské sdružení rehabilitovaných
Č. Krumlov připravuje připomenutí
61. výročí osvobození města od fašismu.
Křížový vrch s památníkem osvobození a
lípou svobody bude od 5. do 9. května
vždy mezi 20. a 5. hodinou slavnostně
osvětlen. Slavnostního vztyčení státních
vlajek ČR a USA se zúčastní obec
baráčnická Vitoraz a školáci.

Pohár města Český Krumlov
patří krumlovským florbalistům
V prvním ročníku florbalového turnaje O pohár města Český Krumlov zvítězil bez jediné porážky
pořádající tým FBC Č. Krumlov. Ve sportovní hale se utkalo téměř 70 florbalistů ze šesti týmů FBC TBC Velešín, Lakos Pakos, FBC Větřní, FBC Frymburk, FBC Kaplice. Hráči FBC Č. Krumlov byli
v systému "každý s každým" nejúspěšnější a odnesli si putovní pohár. Za nimi se umístil FBC
Velešín, Frymburk, Kaplice, Lakos Pakos a Větřní. O pohár nejlepšího střelce turnaje v závěru
turnaje bojovali tři adepti: J. Trestr, M. Fisher (oba Č.K.) a J. Krtek (Kaplice). Protože nastříleli
stejně gólů, rozhodly nájezdy, v nichž zvítězil krumlovský M. Fisher.
O program o přestávkách se postarali dívčí taneční soubor ZUŠ Č. Krumlov Flash vedený
M. Begovičovou, mini miss aerobik 2003 a 2. vicemistryně ČR ve sport. aerobiku 2005 Jana
Jeřábková a skupina aerobiku žen z Č. Krumlova vedená L. Pavcovou. Diváci a soutěžící ocenili
vydařenou akci organizovanou FBC Č. Krumlov a spol. Dík patří sponzorům za dary, zejména
Pro-sportu ČK za poháry.
Všichni přislíbili účast na dalším ročníku.

Foto Jana Zuziaková

V rámci připravovaného projektu rekonstrukce kašny s morovým sloupem
na náměstí a fasády radnice se
uskutečnilo zkušební osvětlení těchto
objektů pracovníky firmy ERCO, které
tato společnost provedla zdarma.

NÁZOR OBČANA
Rozdělení příspěvku města
na místní kulturní aktivity

Foto Jana Zuziaková
Koncem března zahrozila voda i Č. Krumlovu a na Polečnici byl vyhlášen III. stupeň
povodňové aktivity. V noci na 29. března voda vystoupila až do výšky 180 cm,
v Dobrkovicích došlo k podemletí vozovky. Pracovníci Služeb města Č. Krumlov rozvezli
v době zvýšení hladin téměř 600 pytlů s pískem na Chvalšinskou silnici, starou
dobrkovickou silnici, k VaKu, do Krásného údolí i Nového Spolí, dalších 250 měli
připraveno (na snímcích). Situaci se podařilo dobře zvládnout i díky precizně zpracované
směrnici k činnosti povodňové komise a výborné spolupráci všech složek.

Jsme asi velmi bohaté město, když můžeme poskytovat finanční dary různým
subjektům na jejich výdělečnou činnost.
Jsem přesvědčen, že finanční dary ze
státní kasy mají dostávat zájmové spolky
a organizace, které se nezabývají komerční činností a nemají proto jinou
možnost. V seznamu zveřejněném
v minulém čísle zpravodaje jsem jich
mnoho nenašel. Jsem samozřejmě pro
jakoukoli podporu kulturní činnosti, ale
asi bych při rozdělování peněz podrobněji hodnotil činnosti žadatelů.
Josef Dvořák
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ZAMYŠLENÍ MÍSTOSTAROSTY

MILOŠE MICHÁLKA
"To bile mokre svinstvo nam
pul roku pada za limec a
pak velka voda, no to je
teda blazinec," dovolil jsem
si použít kousek z písničky
Jaromíra Nohavici na úvod
malého zamyšlení před
jarem. Letošní zima a poté
voda nám opět ukázaly, že
budeme-li se k přírodě dále
chovat jako dosud, budeme si muset zvyknout
na podobné katastrofy!
Chci se ale podělit o něco příjemného. Měl
jsem tu čest a potěšení od začátku roku
přivítat již přes šedesát nových občánků
našeho města. Mám velikou radost, že se tato
obnovená tradice setkává s takovým zájmem a
ohlasem
a opět chci poděkovat maminkám,
které k tomu přispěly svojí iniciativou. Myslím,
že právě v této době bychom měli místo
zavedeného "nemám čas" raději si najít
kousíček toho času na své děti, rodinu,
příbuzné a přátele a podělit se vzájemně o
radosti i starosti, které každý máme, protože
jak se píše v Talmudu: "Když se přátelé rok
nesetkají, v Nebi zemře anděl." Tak nám všem
přeji krásné a ještě hezčí jaro a těším se na
setkávání!

Foto Jana Zuziaková
Na další vítání občánků bylo na minulý pátek pozváno 24 dětí.
Kromě miminek přivítal do veřejného života místostarosta Miloš Michálek spolu s malým
Štěpánem také jeho tříletého brášku Samuela Schwarze i šestiletou Ivu Jedličkovou.
Na snímku dvojčátka Barborka a Honzík Nepivodovi.

Na pevné
základy stavby je
odborníkem
Kámen a písek
Kámen a písek, spol. s r.o. se sídlem v Linecké ulici je českorakouská firma zabývající se těžbou a zpracováním kamene. Je
dceřinou společností skupiny Kirchdorfer Industries.
Hlavně o současnosti a budoucnosti jsme hovořili s generálním
ředitelem ing. Otakarem Veselým.

Je rozdíl mezi společností založenou v roce 1991
a současnou?
Od té doby prošla razantním vývojem zejména z hlediska masivních
investic do zkvalitnění výroby a ekologických programů. V současnosti
vlastníme sedm kamenolomů. Lomy Plešovice, Ševětín, Kobylí Hora, Krty
a Zrcadlová Hu a v roce 2004 jsme akvizicí získali lomy Kamenné Doly
v Písku a Rejta u Trhových Svinů, čímž jsme naši prodejní oblast doplnili
o další regiony a stali jsme se dodavatelem kameniva pokrývajícím celý
jihočeský region. Naše produkce se pohybuje okolo 1,6 miliónu tun
ročně, přičemž kapacita výroby našich kamenolomů je dvojnásobná a
patříme k největším výrobcům drceného kameniva v Jihočeském kraji.

Co dodáváte na trh?
Kompletní sortiment drceného kameniva v nejvyšší jakosti, a to jak do
obalovaných asfaltových směsí, tak do betonu, pro výrobu betonových
prefabrikátů, kamenivo pro kolejová lože, pro konstrukční a spodní
stavby vozovek, na lesní a nezpevněné cesty, kamenivo pro obsypy
plynovodů a vodovodů, zimní posypy komunikací a rovněž pobřežní
zpevňovací kámen pro vodní stavby.
Od roku 1998 jsme držiteli certifikátu systému řízení jakosti ČSN ISO
9001:2001 a všechny naše výrobky odpovídají evropským normám na
kamenivo a splňují ty nejpřísnější požadavky na kvalitu. Naši zákazníci
tak své výrobky, zejména prefabrikáty, uplatňují i na náročném
evropském trhu.

Jaké jsou cíle společnosti?
Naší prioritou je jednoznačná orientace na neustálý rozvoj a investování
do nových technologií a směřujeme až k úplné automatizaci výrobního
procesu.
Jako novinku jsme v našich kamenolomech realizovali míchací linky, kde
vyrábíme minerální směsi kameniva (MZK) s přesně určenou křivkou
zrnitosti s předepsanou vlhkostí. Tato moderní technologie jistě přispěje
ke zkvalitnění našich služeb a potažmo i ke zkvalitnění používaného
kameniva na stavbu silnic. Zejména by se tato technologie měla uplatnit
při výstavbě dálnic a silnic 1. třídy.

Vaše výrobní činnost by možná nebyla v některých
místech vítaná...
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Velký důraz klademe i na ekologické programy a spolupráci se
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používaného kameniva na stavbu silnic. Zejména by se tato technologie
měla uplatnit při výstavbě dálnic a silnic 1. třídy.

Vaše výrobní činnost by možná nebyla v některých
místech vítaná...
Velký důraz klademe i na ekologické programy a spolupráci se
zastupitelstvy, a to jak v Č. Krumlově, tak i v místech našich provozoven.
Podporujeme zde činnost kulturních, sportovních a neziskových
organizací i opravy komunikací či stavební akce.
Důsledně dbáme na ekologii provozu a současně vytváříme fond pro
následnou rekultivaci krajiny. Dáváme tím budoucí generaci záruku, že
odhalená místa v krajině, která již vydala své bohatství pro rozvoj kraje,
předáme pod kobercem zeleně a vrátíme tak krajině její původní tvář.
Zabraňujeme prašnosti při výrobě i dopravě pomocí odsávání a skrápění
či mlžení vodou, omezujeme hlučnost našich provozů budováním
protihlukových bariér. Do těchto programů vkládáme ročně nemalou
část investičních prostředků a viditelně tak zmírňujeme negativní
dopady těžby na životní prostředí a život obyvatel.

A jak se staráte o zaměstnance?
Mít spokojené zaměstnance, to je naše další priorita. V současnosti
máme 120 zaměstnanců a neustále zlepšujeme jejich pracovní prostředí
a realizujeme pro ně sociální výhody v maximální výši, jako jsou např.
penzijní a životní připojištění, podporujeme sportovní a ozdravné
programy. Při naší náročné a těžké práci v kamenolomech klademe
důraz i na bezpečnost práce a používání ochranných pomůcek, o čemž
svědčí i fakt, že již několik let nedošlo u naší společnosti k žádnému
závažnému pracovnímu úrazu. Za to děkuji i naší patronce svaté
Barboře, jejíž svátek každoročně slavíme 4. prosince - drží nad námi
ochrannou ruku a věrně nás provází po celý rok.
A městu Český Krumlov přeji, aby i nadále rostlo do krásy
a mělo dost síly a prostředků na další rozvoj, a jeho občanům,
aby se v něm dobře a spokojeně žilo.

