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města

Vážení spoluobčané,

rada města v březnu pode-

psala Programové prohlášení, 

kterým se bude řídit při sprá-

vě a vedení města. Prohlášení 

obsahuje 6 hlavních priorit a 12 oblastí. I když 

je toto prohlášení koncipováno na současné 

volební období do roku 2010, je jasné, že 

obsahuje i cíle a úkoly, které svým charakte-

rem a náročností přesahují do dalšího voleb-

ního období. Tímto prohlášením by vedení 

města rádo informovalo občany o záměrech a 

strategiích v nejbližších letech, s cílem zlepšit 

kvalitu života v Českém Krumlově.

Věřím, že si nyní každý občan v obsahu pro-

hlášení najde "to svoje  a svým námětem či 

radou přispěje k dalšímu rozvoji našeho 

města. Vždy� nám všem jde o společnou věc. 

"
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Vážení občané,

přijïte ve čtvrtek 26. dubna na jednání 

městského zastupitelstva, které začne    

v 16 h v jednacím sále MÚ v Kaplické ul. 

Zapojte se do diskuze k problémům, jež 

se týkají našeho města a nás všech.

Na programu zastupitelů budou například

   Udělení Ceny města Český Krumlov 2006

   Autobusové nádraží

   Vyhlášení grantového programu 15 let 

   v UNESCO

O tři týdny dříve skončily práce na sanaci skalního masivu podél Objížïkové silnice. Ve II. etapě, 

na straně nad chodníkem, zajistili horolezci společnosti Stavební geologie Geotechnika Havraní 

skálu tak, že podle nich už nespadne. Odstranili 130 kubíků horniny, tzn. zhruba 210 tun, tři 

místa skály podezdili a celý blok zajistili ochrannou sítí. Od 10. 4. začal v této části komunikace 

fungovat opět normální provoz. Firma se do Českého Krumlova vrátí v polovině září, aby do 

konce října dokončila zabezpečení skály na druhé straně komunikace.

V Českém Krumlově pokračuje o pár set metrů dále rekonstrukce Objížïkové silnice, která by 

podle dodavatele prací firmy Skanska DS a. s., závod Č. Budějovice měla oproti původnímu 

plánu skončit na území města o měsíc dříve, tedy na přelomu dubna a května. Nadále je tedy 

odkloněna  nákladní doprava nad 7,5 tun po objízdných trasách přes Kájov - Hořice na Šumavě 

- Černou v Pošumaví - Frymburk a přes Kaplici-nádraží - Dolní Dvořiště - Vyšší Brod. Osobní 

vozidla a autobusy projíždějí vždy po polovině vozovky, přes den provoz řídí proškolení 

pracovníci firmy, od 18 do 7 h semafory.

V rámci opravy Objížïkové komunikace v ČK bylo v dubnu Službami města Český Krumlov 

rekonstruováno za 530 700 Kč zhruba 395 m chodníku podél této komunikace. 

V tomto týdnu byla v plánu také 

výměna dřevěné mostovky na 

provizorním mostě přes Vltavu u 

pivovaru za 100 000 Kč, kterou 

prováděli pracovníci Služeb 

města Český Krumlov za pro-

vozu. 

Do června pokračuje oprava 

mostu u Domu dětí a mládeže, 

takže je stále aktuální objížïka 

přes provizorní most z Měst-

ského parku na silnici Po Vodě. 

V květnu by měly být zahájeny 

práce na stavbě provizorního 

mostu ze silnice Pod Kamenem 

do bývalého areálu Ambit a ulici 

Pod Skalkou, který bude sloužit 

po dobu opravy Porákova mostu 

(od června) k vyjetí z města od 

Větřní a Kaplice na České Budě-

jovice a Kájov.

SLOVO STAROSTYSLOVO STAROSTY

ING. LUBOŠE JEDLIČKYING. LUBOŠE JEDLIČKY

Po sídlišti Nádraží zadalo město ke zpracování 

projekt regenerace panelového sídliště Ple-

šivec, na jehož realizaci požádá o dotaci ze 

státního rozpočtu. I tentokrát mohou občané 

této městské části v anketě, kterou naleznou 

vloženou v tomto zpravodaji, vyjádřit své po-

třeby, představy o budoucím vzhledu a účel-

nosti prostředí, v němž žijí. Vyplněné anketní 

lístky je nutné vhodit do sběrné urny v pro-

dejně Jednoty na Plešivci do 29. dubna, aby 

názory mohly být využity pro zpracování pro-

jektu.

Připravovaný projekt regenerace sídliště bude 

zaměřen na všestranné zlepšení obytného 

prostředí, tzn. úpravu veřejných prostranství 

včetně sanace, doplnění ploch veřejné zeleně, 

sanace stávajících a zřizování nových dětských 

hřiš�, budování veřejných rekreačních ploch, 

výstavbu dopravní a technické infrastruktury 

včetně sanace spojek místních automobilových 

komunikací, pěších komunikací, sanace a do-

plnění veřejného osvětlení, přijetí místních 

protipovodňových opatření apod. 

OBČANÉ PLEŠIVCE SI ŘEKNOU, 

CO V SÍDLIŠTI POTŘEBUJÍ

OBČANÉ PLEŠIVCE SI ŘEKNOU, 

CO V SÍDLIŠTI POTŘEBUJÍ

Letos poprvé přivítala 30. března místostarostka Bc. Jitka Zikmundová 38 no-

vých občánků města.                                                                                 Foto Eva Filausová

ČILÝ STAVEBNÍ RUCH VE MĚSTĚ POKRAČUJEČILÝ STAVEBNÍ RUCH VE MĚSTĚ POKRAČUJE

Oprava Objížïkové silnice v Českém Krumlově 

pokračuje směrem na Větřní. Motoristé uvítají, že 

skončit by měla už na přelomu dubna a května.

                                                               Foto Jana Zuziaková
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VELVYSLANEC ESTONSKÉ REPUBLIKY    

J. E. Mati Vaarmann

ČK VELVYSLANEC KANADY J. E. MICHA-

EL A. CALCOTT

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ PETR GANDA-

LOVIČ

VELVYSLANKYNĚ FILIPÍNSKÉ REPUBLIKY 

J. E. Carmelita R. Salas

 navštívil starostu na 

radnici 30. března s tajemnicí estonské 

ambasády Ingrid Amerovou. Prohlédli si zá-

mek, Mezinárodní galerii současného umění, 

Egon Schiele Art Centrum, International Art 

Studio.

 pobýval ve městě od 5. do 

9. dubna. Na radnici ho přijal starosta            

s místostarostkou, prohlédl si zámek, zúčastnil 

se vernisáže výstavy v Egon Schiele Art Centru.

 se 6. dubna setkal se starostou a řešili 

záležitosti týkající se města.

 byla hostem na 

radnici a zámku 11. dubna.

v Kaplické ulici (kromě matriky, která je na 

náměstí Svornosti)

Po, St 7.30 - 11.00  12.00 - 16.30

Út, Čt 7.30 - 11.00  12.00 - 15.00

Pá 7.30 - 11.00  12.00 - 13.00

Po, St 7.30 - 11.00  12.00 - 17.00

Út, Čt 7.30 - 11.00  12.00 - 15.30

Pá 7.30 - 11.00  12.00 - 13.00

Po, St 7.30 - 11.00  12.00 - 17.00

Pá 7.30 - 12.00

Út,Čt 7.30 -   8.30

  - náměstí Svornosti

Po, St 7.30 - 11.00   12.00 - 17.00

Út, Čt, Pá 8.00 - 11.00

Po, St 7.30 - 11.00  12.00 - 17.00

Út, Čt, Pá 7.30 - 8.30

POKLADNA

PODATELNA

PASY, OBČANSKÉ PRŮKAZY,

REGISTRACE VOZIDEL, 

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY, 

REGISTR PODNIKATELŮ

MATRIKA

VŠECHNA OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ

Na posledním veřejném zasedání 29. března řešilo zastupitelstvo města kromě jiných i tyto 

záležitosti:

podpořilo investiční záměr výstavby golfového hřiště v lokalitě Kvítkův Dvůr skupiny České 

nemovitosti

zřídilo pětičlenný osadní výbor pro část obce Nové Dobrkovice, jehož předsedou je Ing. Josef 

Fousek a členy Ing. Ladislav Hrabě, Karel Linhart, Daniel Pilát, Ing. Jan Rosický

schválili poskytnutí neinvestičního příspěvku na opravu opěrné zdi a vyhlídkové terasy vedle 

bowlingu Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p.o. ve výši 418 264 Kč za podmínky 

schválení bezúplatného převodu tohoto pozemku z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví 

města Český Krumlov

schválili poskytnutí neinvestičních příspěvků sportovním klubům:

SK Badminton 300 000 Kč

Českokrumlovský plavecký klub   72 000 Kč

HC Slavoj 810 000 Kč

FK Slavoj         400 000 Kč

schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Český Krumlov a Česko-

krumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace 

Český Krumlov

l

l

l

l

l

Mezi četnými březnovými zásahy řešila městská 

policie i noční výtržnosti na diskotéce v klubu na 

náměstí, při nichž došlo k ublížení na zdraví. 

Pachatel hodlal prchnout, ale hlídka ho na útěku  

zadržela a předala policii. Hlídka musela před 

desátou večer vyvést z areálu nemocnice opilého 

bezdomovce. Choval se nepatřičně a dobýval se 

na pokoje. Byl předveden na policii, která ho 

odvezla na záchytku. Jindy večer strážníci zadr-

želi řidiče vozidla, který má vysloven zákaz řízení 

a navíc nevlastní řidičský průkaz. Necelé dvě 

hodiny po půlnoci vyjížděla hlídka na oznámení, 

že u vlakového nádraží leží muž a nehýbe se. 

Přestože zavolala záchrannou službu a pokusila 

se muže resuscitovat, nebylo mu už pomoci a 

lékař po příjezdu konstatoval smrt. Před pátou 

ranní vyrazili strážníci do baru na náměstí ke 

rvačce mezi hosty a zadrželi podezřelého. Proto-

že došlo ke škodě na majetku, přivolali policejní 

hlídku. Městské policii se podařilo ve tři hodiny 

ráno chytit pachatele vloupání do školy v Linecké 

ulici, odpoledne zadržet řidiče v zákazu vjezdu, 

přičemž zjistili, že nevlastní řidičský průkaz.

Každý víkend v březnu prováděli strážníci v noci 

kontroly nalévání alkoholu mladistvým, v jednom 

případě společně s policisty. Podle šéfa měst-

ských strážníků Jana Šítala se počet mladistvých 

pod vlivem alkoholu snižuje, přesto je nutné 

apelovat na rodiče, aby si více všímali, kde se 

jejich děti o víkendech pohybují - hlavně by měli 

mít přehled, co podnikají v nočních hodinách.

ZASTUPITELÉ Č. KRUMLOVA ROZHODOVALIZASTUPITELÉ Č. KRUMLOVA ROZHODOVALI

Zvláště v plné turistické sezóně ocení městská 

policie, že dění na náměstí Svornosti, u zá-

kladní školy v Linecké ulici a na lávce pod Pláš-

�ovým mostem může sledovat prostřednictvím 

kamer. Měsíční zkušební provoz prokázal, že  

s jejich pomocí lze dohledat ty, jejichž chování 

je v rozporu s dobrými mravy, či konce se 

zákony. Např. v Radniční ulici přimáčklo auto 

zahraničního turistu a řidič z místa nehody 

ujel. Podle záznamu identifikovali strážníci 

vozidlo patřící místnímu hotelu a záležitost 

předali k šetření policii. Ta si vyžádala              

i záznam zachycující loupežné přepadení.

Do konce roku přibudou ve městě s pomocí 

státní dotace další čtyři kamery a systém bude 

propojen i na Policii ČR. 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE SPIRÁLA

LUCAS 2007

 

oslavilo začátkem dubna desetiletí práce         

s dětmi a mládeží do 26 let, jimž pomáhá 

řešit problémy s chováním.

 je projekt Evropské komise Eu-

rostat, v jehož rámci budou pracovníci firmy 

Geodis Brno provádět terénní šetření v celé 

republice. V květnu a červnu se s nimi občané 

města setkají při průzkumu statisticky rozmís-

těných bodů a zjiš�ování způsobu využívání 

půdy a jejího krajinného krytu. Nebudou zjiš-

�ovány informace o vlastnících. Zeměměřiči 

budou disponovat příslušnou akreditací.

ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIEZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE PRVNÍ TŘI KAMERY SE OSVĚDČILYPRVNÍ TŘI KAMERY SE OSVĚDČILY

KRÁTCEKRÁTCE

Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města 

Český Krumlov - Krumlovský hastrman se uskuteční v sobotu 28. dubna od 11 h do 16 h se 

startem i cílem v Městském parku před hotelem Gold. Činit se budou závodníci od 15 do 

libovolně let členění do kategorií dle pohlaví a věku (mladší 18 let musí mít doprovod či 

písemný souhlas zákonného zástupce). Prezentace závodníků je od 12 do 12.45 h v ZŠ Linecká. 

Zájemci o ploutvové plavání na 1 500 m s hromadným startem ve 13 h musí být vybaveni 

celotělovým izolačním oblekem včetně pokrytí hlavy, ploutvemi, maskou a šnorchlem. V zimním 

plavání na 250 m (start ve 13.40 h) a 500 m (start ve 14.55 h) je povinná obuv do vody. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční od 16.30 h v restauraci kempu Vltavan.

V rámci závodu je připraven před hotelem Gold doprovodný program pro veřejnost. Od 12 do 

14 h budou k vidění ukázky výcviku pořádající krumlovské Vodní záchranné služby ČČK, 

rakouských vodních záchranářů, zdravotníků Českého červeného kříže, vodáků a kynologů. 

Závodníci si mohou sjet Vltavu na raftech, navštívit medvědy v zámeckém příkopu, bazén či 

diskotéku v kempu Vltavan v Českém Krumlově.

Podrobnosti o akci, pořádané Vodní záchrannou službou ČČK MS Český Krumlov a společností 

Pro-sport ČK, najdete na www.zachranari.com.

OD 14. DO 18. KVĚTNA je možné podávat žádosti o přijetí dětí  

k předškolnímu vzdělávání na rok 2007/2008 v příslušných 

školkách.

ZÁVODY KRUMLOVSKÝCH HASTRMANŮZÁVODY KRUMLOVSKÝCH HASTRMANŮ

NAVŠTÍVILI 

ČESKÝ KRUMLOV

NAVŠTÍVILI 

ČESKÝ KRUMLOV

KDY NA MĚSTSKÝ ÚŘADKDY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOLZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Tématem setkání se starostou České-

ho Krumlova Ing. Lubošem Jedličkou 

na Dni Českokrumlovského deníku     

v pátek 6. dubna na parkovišti u Lidlu 

byly pozemky mezi tímto marketem a 

sídlištěm Mír. Zatímco dvě krajní části 

patří městu, o prostřední se vede 

restituční spor. Starosta přislíbil, že k 

využití pozemku po jeho zcelení se 

budou moci vyjádřit občané města. 

Na snímku zleva Dan Moravec z Čes-

kého rozhlasu ČB a šéfredaktor Čk 

deníku František Lippl, který se 

starostou diskutoval. Občané měli 

možnost zeptat se na cokoli předsta-

vitele města, ale příležitosti nevyužili.

                                               Foto Jana Zuziaková
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ING. ARCH. ROBIN SCHINKO  ING. ARCH. ROBIN SCHINKO  

(48 let)(48 let)

PETR ŠANDERA (56 let)PETR ŠANDERA (56 let) POZOR! POZOR! 

ZMĚNA V PROVOZNÍM ŘÁDU ZMĚNA V PROVOZNÍM ŘÁDU 

HŘIŠTĚ ZŠ PLEŠIVECHŘIŠTĚ ZŠ PLEŠIVEC

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V ČESKÉ KRUMLOVĚ 

- VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ VÝZVY

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V ČESKÉ KRUMLOVĚ 

- VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ VÝZVY

Povolání: architekt, nyní     

1. náměstek hejtmana jiho-

českého kraje

Polit. příslušnost: ODS

Tel. spojení: 386 720 463

e-mail: schinko@kraj-jihocesky.cz

Není mi lhostejné, co se děje v místě, kde naše 

rodina žije již v sedmé generaci. Proto  jsem 

členem zastupitelstva města, považuji to za 

vhodný způsob, jak ovlivňovat chod našeho 

města.

Svými zkušenostmi z komunální a regionální 

politiky a také svými odbornými znalostmi 

zejména v oblasti městského inženýrství, 

regionálního rozvoje, památek a dopravy.

Mohou se na mě obrátit s jakýmkoli problé-

mem.

Nevyhovuje mi atmosféra předsudků, zbyteč-

ných střetů a pomluv. Snažím se nepodléhat   

a doporučuji to i ostatním. 

Toho, co chybí, je pořád dost, ale myslím si, že 

většině měst toho chybí mnohem více. Celkově 

jsem spokojen a také pyšný na to, že žiji v Čes-

kém Krumlově.

Stále méně sportuji a stále více se věnuji 

přírodě a pokud mám čas, tak krátkodobým 

výletům po kraji i v zahraničí.

Raději poslouchám, než vyprávím.

Proč se angažujete v komunální politice?

Čím chcete městu prospět?

S jakými záležitostmi se mohou na vás 

občané obracet?

Co vám ve městě nevyhovuje a rád byste 

to změnil?

Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?

Jak relaxujete?

Který vtip rád vyprávíte?

Povolání: vedoucí provozu 

a.s. LIRA

Polit. příslušnost: KSČM

Tel. spojení: 602 278 843

e-mail: sanderap@lira.cz

Možná překvapivě nikoliv v důsledku vní-

maného vyššího poslání či svých nejčistších 

úmyslů, ale v symbióze svého celoživotního 

zájmu o veřejné dění a znalosti městské 

společnosti, v níž se pohybuji přes 35 let.

Korektním přístupem k řešení potřeb života 

našeho města a jeho dalšího rozvoje, prostým 

osobních mocenských ambicí a majetkových 

zájmů na jeho úkor.  

Se všemi, které souvisejí s životem občanů 

našeho města, v nichž mohu svým osobním 

vstupem doplnit fungující systém městské 

samosprávy, popř. napomoci řešení připo-

mínek či námětů veřejnosti.

Hlavně pokračující umrtvování života ve vnitř-

ním městě na zdárně vykročené cestě k tu-

ristickému skanzenu, dále zaznamenávané a 

veřejností oprávněně kritizované projevy smě-

šování osobního a obecního některých aktérů 

městské politické scény.

Nedomnívám se, že by nějaká zásadnější 

potřeba zůstávala nezformulována, spíše jde o 

to najít její podobu a čas realizace přiměřený 

našemu městu.  

Půjčováním si vnoučat, chalupařením v Novo-

hradských horách, četbou literatury faktu.

V podstatě nevyprávím, spíše příležitostně 

poslouchám; nicméně  ze soudku těch laska-

vějších:

Žák v první třídě tykal panu učiteli. Překvapený 

učitel ho potrestal zvláštním domácím úkolem  

napsat 100x větu „Nemám tykat svému 

učiteli.“ Druhý den se pan učitel udiveně ptá, 

proč chlapec zadanou větu opsal 200x. Hříšník 

se na něj lišácky podíval a odvětil: „Když já 

jsem ti chtěl udělat radost…“

Proč se angažujete v ko-

munální politice?

Čím chcete městu prospět?

S jakými záležitostmi se mohou na vás 

občané obracet?

Co vám ve městě nevyhovuje a rád byste 

to změnil?

Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?

Jak relaxujete?

Který vtip rád vyprávíte?

Vzhledem k tomu, že děti a mládež ničí školní 

hřiště a neudržují v jeho okolí pořádek, byli 

jsme nuceni od 1. dubna změnit provozní řád:

  8.00 - 16.30 pro školu

16.30 - 20.00 pro veřejnost

po domluvě s vedením školy

Klíče jsou k vyzvednutí v ředitelně školy.

Objekt je střežen městskou policií.

Mrzí nás, že jsme byli donuceni k tomuto 

kroku, protože sport podporujeme a myslíme 

si, že je to jedna z nejvhodnějších náplní 

volného času dětí a mládeže. Není ale možné, 

abychom dvakrát až třikrát do roka z rozpočtu 

školy platili opravu plotu nebo dávali plot 

nový. Není v našich silách opravovat neustále 

to, co se vandalstvím zničí, a uklízeli odpadky 

po těch, kteří na hřiště nejdou jen sportovat. 

Věříme, že tento krok neodradí ty, kteří mají 

zájem o sportování, a přijdou se s námi 

domluvit.

            Vedení ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Pondělí až pátek

Sobota a neděle 

Koncem března schválila rada města vyhlášení 

Grantové výzvy č. 2 - dofinancování projektů   

z externích zdrojů naplňujících 1. KPSS. Je ur-

čena všem obyvatelům města a organizacím, 

které realizují nebo budou realizovat projekty 

naplňující 1. KPSS ve městě Český Krumlov.  

Na projekty, které budou realizovány v rámci 

této výzvy, město vyčlenilo 350 000 Kč. Další 

podrobnosti týkající se koncepce čerpání a 

formulářů naleznete na

www.komunitniplan.krumlov.cz 

v sekci Čerpání financí v roce 2007. 

Projekty je možné podat do 21. květ-

na 2007.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1. ledna 

2007, upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální 

situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. 

Platností uvedeného zákona došlo k velkému nárůstu práce na oddělení sociální péče odboru 

školství, sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov. O změnách spojených   

s tímto zákonem jsme hovořili s pracovníky tohoto oddělení Gabrielou Vagnerovou, Pavlem 

Valachem a Zdeňkou Pavlykovou.

Zvýšení důchodů pro bezmocnost vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení Praha do     

31. 12. 2006. Toto zvýšení důchodů pro bezmocnost bylo od 1. 1. 2007 automaticky 

"překlopeno" do příspěvku na péči, a to bez nutnosti podání žádosti o příspěvek na péči.          

A tento příspěvek nyní vyplácí městský úřad. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí         

od letošního roku pouze samotné důchody.

Částečné zvýšení důchodu pro bezmocnost ve výši 480 Kč nyní jako příspěvek na péči I. stupně 

vzrostlo na 2 000 Kč měsíčně. Místo převážného zvýšení důchodu pro bezmocnost ve výši    

960 Kč dostávají nyní klienti příspěvek na péči II. stupně ve výši 4 000 Kč měsíčně a z úplného 

zvýšení důchodu pro bezmocnost ve výši 1 800 Kč se stal příspěvek na péči III. stupně                

s 8 000 Kč měsíčně. Od 1. 1. 2007 platí navíc IV. stupeň závislosti na péči druhé osoby. Jeho 

uživatelé dostávají měsíčně 11 000 Kč. U dítěte do 18 let, které má statut dlouhodobě těžce 

zdravotně postiženého vyžadující mimořádnou péči, byl automaticky překlopen do III. stupně 

závislosti s příspěvkem 9 000 Kč měsíčně. Pokud občané neměli toto zvýšení důchodu pro 

bezmocnost či statut dlouhodobě těžce zdravotně postiženého vyžadujícího mimořádnou péči, 

mohou zažádat o příspěvek na péči na Městském úřadu Český Krumlov.

 

Ve správním obvodu Český Krumlov, pod který spadají také obce Vyššího Brodu a Horní Plané, 

pobírá v současné době příspěvek na péči 850 občanů. Dalších zhruba 300 má požádáno         

o příspěvek na péči nebo jeho zvýšení. 

Ke každé nové žádosti na příspěvek na péči je nezbytně nutné v souladu s platnými předpisy 

provést sociální šetření v domácím sociálním prostředí žadatele, proto dochází k časovým 

Okresní správa sociálního zabezpečení Český Krumlov předala vašemu oddělení 

sociální péče přes 600 nových klientů. Proč?

Změnila se výše sociálních příspěvků?

Kolik příjemců tyto příspěvky čerpá v Českém Krumlově a dalších obcích?

prodlevám pro vydání konečného rozhodnutí 

o dávce. 

Sociální služby můžeme rozdělit na pobytové, 

ambulantní nebo terénní. Pobytové služby 

jsou spojené s ubytování v zařízeních sociál-

ních služeb, ambulantní služby jsou takové,  

za kterými osoba dochází nebo je doprová-

zena či dopravována do zařízení sociálních 

služeb a součástí této služby není ubytování. 

Terénními službami se rozumí služby posky-

tované občanu v jeho přirozeném sociálním 

prostředí.

V současné době máme ve správním obvodu 

Domov důchodců Horní Planá a Domov pro 

seniory Kaplice s detašovaným pracovištěm     

v areálu Nemocnice v Českém Krumlově.        

O umístění do těchto zařízení rozhodují nyní 

tyto domovy samostatně. V samosprávě města 

Český Krumlov jsou domy s pečovatelskou 

službou na Vyšehradě a Za Soudem. O přidě-

lení bytu v těchto domech rozhoduje na návrh 

odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví 

rada města, tzn. že žádosti je třeba podávat 

na našem odboru. Nyní evidujeme 180 žá-

dostí o umístění do domu s pečovatelskou 

službou.

Na jaké sociální služby lze tyto prostřed-

ky využít?

Kdo nyní rozhoduje o umístění občanů   

v sociálních zařízeních?

ZÁKON PŘINESL ZMĚNY V ŽIVOTĚ SENIORŮZÁKON PŘINESL ZMĚNY V ŽIVOTĚ SENIORŮ
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První květnový víkend se v našem městě opět sejde soutěžácká elita na tradiční již 35. Rallye 

Český Krumlov. Soutěž, která byla vyhodnocena jako jedna ze tří nejlepších rallye bez určení 

pořadí, je opět zařazena do seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky.

V období vrcholících příprav jsme položili několik otázek zástupci ředitele rallye Ing. Jindři-

chu Kuncovi.

Mohu konstatovat, že závod je plně připraven. Dolaïujeme poslední detaily na tratích 

rychlostních zkoušek, probíhají školení stovek pořadatelů, spojařských skupin, policistů, záchra-

nářů, hasičů a všech, kteří se na uspořádání tak náročného podniku podílejí. Trasa rallye dostala 

definitivní podobu zhruba před dvěma měsíci. Museli jsme řešit spoustu nečekaných komplikací, 

ale i známých skutečností. Opravy hlavních tahů a mostů Českým Krumlovem nás donutily 

přejezdové trasy směřovat mimo město, což mělo nemalý vliv na stavbu a časový harmonogram 

soutěže. Díky vstřícné spolupráci s úředníky města se nám podařilo najít optimální kompromis   

ve stavbě jejího itineráře. Rád bych poděkoval novému vedení města za spolupráci a podporu při 

organizaci rallye, i finanční příspěvek.

Vedle známých rychlostních zkoušek jako Zátoň, Přídolí, Svatý Jan, Malonty, Kohout, Větrná byla 

do itineráře zařazena i úplná novinka. V areálu výstaviště v Českých Budějovicích, kde je po celou 

dobu soutěže zřízena servisní zóna, se v pátek i v sobotu uskuteční divácká superspeciální 

rychlostní zkouška. Byla postavena na obslužných komunikacích výstaviště a diváci i jezdci si tam 

zcela určitě přijdou na své. Navíc je tam po celý víkend připraven bohatý doprovodný program. 

Pro diváky rallye začíná už ve čtvrtek  3. května, kdy po technických přejímkách bude ve večerních 

hodinách v Pivovaru Eggenberg představení předních posádek včetně jejich závodních vozů. 

Soutěž startuje v pátek 4. května v podvečer v Jelení zahradě a do půlnoci absolvují posádky 

sedm rychlostních zkoušek. Sobotní etapa má rovněž sedm rychlostních testů. Vše vyvrcholí 

slavnostním vyhlášením vítězů na rampě v Jelení zahradě.

Máme potvrzenou účast kompletní české soutěžácké špičky v čele s absolutním mistrem republiky 

Václavem Pechem. Přihlášeno je také několik velmi kvalitních zahraničních posádek. Láká je k nám 

skutečnost, že naše rallye je letos zařazena mezi kandidátské soutěže tzv. Mitropa Cupu, což je 

jakési neoficiální mistrovství Evropy soukromých posádek v rallye. Můžu též prozradit, že se nám 

povedlo dojednat start Romana Kresty. Vítěz Rallye Český Krumlov z let 2000 a 2004 a poté 

tovární pilot Fordu také jistě pozvedne sportovní úroveň našeho podniku.

Ano, a dokonce na dvou odlišných úrovních. V rámci startovního pole jsme vypsali volný podnik 

historických automobilů. Na našich náročných rychlostních zkouškách si zazávodí kompletní česká 

špička v této kategorii. Na co jsme ale velmi pyšní, je takový malý bonbónek, který je ale vlastně 

ohromnou rallyovou bombou. Již vloni jsme prostřednictvím Rally Clubu Sandro Munari z Itálie 

navázali kontakt s majiteli soutěžáckých klenotů ze 70. a 80. let minulého století v celé Evropě.   

A zrodila se z toho fantastická událost v podobě předváděcích jízd více než desítky soutěžních 

speciálů nepředstavitelné hodnoty. Na vybraných rychlostních zkouškách a v rámci superspeciálky 

na výstavišti v Českých Budějovicích se představí velké legendy jako například Lancia Stratos HF, 

Lancia 037 Rally, Porsche 911 Gr. B, Audi Quattro A2 a další...

Výstava těchto klenotů je v plánu v rámci doprovodného programu rallye v Krumlově a 

Budějovicích.

Příznivce rychlých kol chci pozvat na tra� 35. Rallye Český Krumlov a popřát jim spoustu 

sportovních zážitků. Myslím, že letos bude z čeho vybírat.

Do startu rallye zbývají dva týdny a přípravy vašeho organizačního týmu 

zřejmě vrcholí…

Kam všude se závodní auta vydají?

Jak je nyní, kdy spolu mluvíme, zaplněná startovní listina?

Před nějakou dobou jste naznačil cosi o možnosti startu historických soutěžních 

speciálů. Povedlo se vám tuto myšlenku dotáhnout do cíle?

2. a 3. 5. v 19 h 

  - komedie USA

4. a 5. 5. v 19 h 

 - drama USA

7. 5. v 19 h 

    

- nová česká komedie

8. 5. v 18 a 20 h 

   

- hořká česká komedie

9. a 11. 5 v 19 h, 12. 5. v 18 a 20 h

 - muzikál USA

10. 5. v 19 h - představení Artfilmu CK:

  - dokumentární USA

14. a 15. 5. v 19 h 

  - akční USA

16. a 17. 5. v 19 h 

   - krimi USA

18. a 19. 5. v 17 h 

   - rodinný anim. USA

18. a 19. 5. v 19 h 

    - válečný USA

21., 22. a 23. 5. v 19 h 

    

- komedie USA

24., 25. a 26. 5. v 17 h 

  - akční USA

24. 5. v 19 h - představení Artfilmu CK:

 - USA

25. a 26. 5. v 19 h 

 - drama USA

28., 29. a 30. 5. v 18 a 20 h 

 - nová česká komedie

31. 5. v 17 h 

   - rodinný Fr., USA

31. 5. v 19 h 

    - horor USA

DOBRÝ ROČNÍK

BABEL

PO HLAVĚ DO PRDELE

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

DREAMGIRLS

BESTIE BOYS

SKRYTÁ IDENTITA

JAKO MALÉ DĚTI

PAST NA ŽRALOKA

DOPISY Z IWO JIMY

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

SPIDER-MAN 3

SHORTBUS

FONTANA

BESTIÁŘ

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

HORY MAJÍ OČI 2

KINO J & K V KVĚTNU KINO J & K V KVĚTNU 

Úterý 1. května v 15 h

Úterý 1. května v 19.30 h

Voskovec-Werich:   

Úterý 8. května v 19.30 h

Patrick Ryan -    

Pondělí 14. května v 19.30 h

David Drábek - 

Úterý 15. května v 19.30 h

   

Pátek 18. května - celý den

    (pořádá DDM)

Úterý 22. května v 19.30 h 

Ingmar Villqist -  

Středa 23. května v 19.30 h

Tirso de Molina -   

  

Čtvrtek 24. května v 19.30 h

   

Pátek 25. května v 19.30 h 

   - pěvec. soubo-

ry krumlovské ZUŠ a řada dalších sborů z ČR

Divadelní kavárna ANTRÉ

  - live (5. 5. ve 20 h)

 - live (10. 5. ve  20 h)         

 - poslech nového DVD 

                  (12. 5. ve 20 h)  

 - live (18. 5. ve 20 h) 

 - poslech DVD (26. 5. ve 20 h)

  - poslech DVD  

                                  (30. 5. ve 20 h)  

VÝSTAVA  FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV

 

- vernisáž 2. května v 18 h

BRUMPOHÁDKA

NEBE NA ZEMI

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

AKVABELA

LENKA FILIPOVÁ s kapelou

KRUMLOV. DĚTSKÁ PORTA

HELVEROVA NOC

SEVILLSKÝ SVŮDCE

ANEB KAMENNÝ ŠKLEB

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ

VLTAVSKÉ CANTARE 2007

HK BAND

LONGITAL

RADŮZA

FISCHBACHER

STOMP

SILJE NERGAARD

KAREL SKALICKÝ

NA CO V KVĚTNU DO DIVADLA NA CO V KVĚTNU DO DIVADLA 

Zpravodaj města Český Krumlov, evid. č. MK ČR E 14614; 

vydavatel Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, 

IČO 245 836; odpovědný redaktor: Jana Zuziaková, 

tel. 380 766 328, e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz; 

tiskne Výpočetní služba a tiskárna Šumava, spol. s r. o., 

Kaplická 327, Český Krumlov. 

V případě jeho nedodání volejte na č. 380 711 700 Mgr. Otakar Veselý. 

Vyšlo 20. dubna 2007, příští vydání 18. května 2007.

ZA DVA TÝDNY V ČESKÉM KRUMLOVĚ I RALLYE LEGENDY  ZA DVA TÝDNY V ČESKÉM KRUMLOVĚ I RALLYE LEGENDY  

Roman Kresta se pokusí o třetí vítězství v Rallye Český Krumlov. V rámci 

programu se představí i tato soutěžácká legenda - Lancia Stratos HF. 

                                                                                                                                                Foto Dalibor Benych

Velikonoční nadílka občanů občanům sídliště Mír...                        Foto Jana Zuziaková
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NOVĚ POPLATKY ZA PSY 

Motto: 

Hlavní priority:

1. Rada města zaktualizuje strategický plán rozvoje města a předloží jej 

ke schválení zastupitelstvu města. Strategický plán bude používán jako 

základní dokument definující cíle a vize města, harmonogram a 

prostředky k jejich naplnění a bude nástrojem pro řízení a chod všech 

orgánů města.

2. Rada města se zaměří na ozdravění finanční situace města, zvýšení 

vlastních příjmů města, na úspory provozních nákladů a na získávání 

dotací ze zdrojů EU, ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje i z jiných 

zdrojů, a to se zvláštním zaměřením na využití zdrojů EU v plánovacím 

období 2007 - 2013. 

3. Rada města se bude přednostně orientovat na  řešení problémů života 

občanů na celém území města. 

4. Rada města bude vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání a pro vznik 

pracovních příležitostí při respektování faktu, že cestovní ruch je ve 

městě odvětvím s největším rozvojovým potenciálem.

5. Rada města bude usilovat o zastavení trendu vylidňování historického 

centra města, o zvýšení počtu občanů trvale žijících ve městě a připra-

ví plochy pro bytovou výstavbu.

6. Rada města se zaměří na dodržování principů udržitelného rozvoje 

města.

Hlavními cíli a úkoly rady města jsou: 

1. v oblasti územního rozvoje

a) zaktualizovat územní plán města

b) zpracovat regulační plány a zastavovací studie pro všechny zóny, kde 

jsou zapotřebí, zejména kvalitní podklady pro klíčové rozvojové území 

bývalých kasáren Vyšný

c) nepřipustit živelnou výstavbu narušující vzhled města nebo ohrožující 

jeho další rozvoj podle strategického plánu

d) vytvořit podmínky, aby soukromé subjekty mohly na území města 

uskutečnit významné obecně prospěšné investice 

e) dbát na uchování, kultivaci a rozšíření zeleně ve městě a krajiny v jeho 

okolí

2. v oblasti financí

a) vytvořit efektivní systém přípravy projektů pro čerpání dotací a grantů 

ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a zejména fondů EU

b) nepřipustit neúčelné zadlužování města

c) optimalizovat příjmy z majetku města a z místních poplatků a zefek-

tivnit jejich výběr

d) provést ekonomickou optimalizaci činností zajiš�ovaných městem a jím 

zřizovanými organizacemi

e) uplatňovat  systém průhledného zadávání veřejných zakázek

f) vytvořit transparentní grantové systémy na podporu místních aktivit    

v oblastech sportu, tělovýchovy, kultury, cestovního ruchu, péče o ži-

votní prostředí, sociální péče a péče o památky

g)vytvořit efektivní systém spolupráce se sponzory pro financování 

sportovních a kulturních aktivit z externích zdrojů

3. v oblasti hospodaření s majetkem a správy městem zřizova-

ných organizací

a) zpracovat strategii nakládání s majetkem města

b) usilovat o získání areálu bývalých kasáren ve Vyšném do majetku 

města

c) zpracovat variantní analýzu činnosti Služeb města Český Krumlov a na 

jejím základě transparentně rozhodnout o dalším postupu

d)využít Českokrumlovského rozvojového fondu jako významného 

realizátora rozvojových projektů investičního charakteru ve městě a 

Lesy města Český Krumlov jako správce přírodního bohatství a spolu-

tvůrce životního prostředí

e) připravit kvalitní projekty využití areálu kláštera, budovy kina a areálu 

letního kina

4. v oblasti životního prostředí

a) prosadit realizaci  protipovodňových opatření na celém území města,  

zejména na Polečnici

b) revitalizovat městský park, jižní terasy pod synagogou, Jelení zahradu 

a odpočinkové zóny zejména na sídlištích

c) zpracovat novou koncepci nakládání s odpady a rozhodnout o bu-

doucnosti městské skládky Pinskrův Dvůr

d)zavést nový systém svozu komunálního odpadu v historické části 

města

e) zahájit proces revitalizace panelových sídliš�

f) pokračovat v budování moderních dětských hřiš� 

g) zaměřit se na energetické úspory u budov v majetku města a podpořit 

tento proces ve stávající i budoucí bytové výstavbě

h) zaktualizovat energetický audit města a jeho energetickou koncepci

Český Krumlov - město s úctyhodnou minulostí, dynamickou 

přítomností a nadějnou budoucností

5. v oblasti školství a péče o mládež

a) zrekonstruovat školní kuchyni a jídelnu v základní škole Plešivec

b) dobudovat sportovní zařízení u základních škol 

c) umožnit alternativní výuku na úrovni mateřské a základní školy           

v některých z dosavadních školských zařízení

d) udržet rozsah středoškolského vzdělávání

e) usilovat o vznik vysokoškolského pracoviště na území města

f) podporovat mimoškolní aktivity mládeže

6. v oblasti sociální a zdravotnictví

a) naplňovat komunitní plán sociálních služeb a průběžně ho realizovat

b)podporovat rozvoj zařízení pro bydlení sociálně potřebných osob 

(domy s pečovatelskou službou, dům na půli cesty, azylový dům, 

bezbariérové byty, startovací byty)

c) udržet dostupnost zdravotní péče

d) řešit problematiku bezdomovců

7. v oblasti dopravy

a) vybudovat nové autobusové nádraží jako moderní dopravní terminál 

b) sanovat a stabilizovat skalní masivy a opěrné zdi podél komunikací

c) pokračovat ve výstavbě kruhových křižovatek

d) opravit všechny mosty a lávky na území města, které jsou ve špatném 

technickém stavu, a usilovat o vybudování otočného mostu u pivovaru

e) dobudovat chybějící cesty pro pěší

f) rozšířit plochy pro parkování na sídlištích, pro občany bydlící v centru 

města zlepšit podmínky pro jejich parkování

8. v oblasti sportu a tělovýchovy

a) zpracovat koncepci podpory sportu a sportovních aktivit na území 

města

b)zpřístupnit široké veřejnosti městská sportoviště včetně sportoviš�       

u škol, komplexně dořešit využití území při Chvalšinské silnici  pro 

sportovní a volnočasový areál s aquaparkem a možností letního 

venkovního koupání

c) dobudovat v přírodě okolí města turistické a vycházkové stezky a 

souvisící zařízení pro volnočasové aktivity občanů

d) podporovat mladé sportovce - reprezentanty z řad obyvatel města

e) vytvářet podmínky pro pořádání akcí republikového a mezinárodního 

významu na území města

9. v oblasti kultury

a) aktualizovat  koncepci podpory kultury a kulturních aktivit na území 

města

b) udržet provoz otáčivého hlediště ve městě

c) zabezpečit důstojný a budoucím nárokům odpovídající prostor pro 

knihovnu

d) zajistit efektivní využití prostor Prelatury, městského divadla a kina 

e) vytvářet podmínky pro kulturní akce republikového a mezinárodního 

významu spoluvytvářející image města i místní kulturu jako přirozenou 

součást života moderního člověka

f) podporovat mladé talentované umělce z řad obyvatel města

10. v oblasti cestovního ruchu

a) zvýšit počet přenocování návštěvníků ve městě orientací na vícedenní 

turistiku

b) ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravit a otevřít 

novou "zimní" expozici zámku Český Krumlov 

c) prosadit internet jako základní marketingový nástroj cestovního ruchu 

ve městě

d) zajistit, aby městská policie plnila též funkci informačně-poradenskou 

ve vztahu k návštěvníkům města

e) podporovat výstavbu golfového hřiště

f) využívat propagačního potenciálu návštěv významných osobností

g) zavést  cenu města v oblasti cestovního ruchu

11. v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

a) zkvalitnit činnost městské policie ve prospěch občanů města 

prosazením hesla "chraň a služ" jako základního principu její činnosti

b) zlepšit spolupráci s Policií ČR

c) zavést efektivní kamerový systém na území města

d)podpořit systém prevence sociálně-patologických jevů zejména           

u skupiny mládeže s vyšším stupněm ohrožení

e) pokračovat v politice udržování města bez hracích automatů

12. v oblasti práce městského úřadu a dalších orgánů města

a) občany města vhodným způsobem informovat o práci orgánů města  

a městského úřadu

b) optimalizovat počet městských vyhlášek a aktualizovat jejich obsah

c) pokračovat v zavádění principů manažerského řízení zaměřeného     

na výkon a výsledky do práce městského úřadu 

d) zavést program dalšího vzdělávání a tréninku úředníků i v oblasti 

cizích jazyků

e) rozšířit využívání moderních technologií pro styk občana s úřadem, 

zejména internetových stránek a elektronické pošty

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍPROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

rady města Český Krumlov

na volební období 2006 až 2010

rady města Český Krumlov

na volební období 2006 až 2010
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VÝSTAVA UMĚLCŮ LEGENDA

SOCHY STANISLAVA ZADRAŽILA,

KONCERT SINGING MEN OF TEXAS

DEN ZEMĚ V MĚSTSKÉM PARKU

EKOHRÁTKY U BOUDY NA ŠPIČÁKU,

HRAD A ZÁMEK 

POCHOD BLANSKÝM LESEM

SLAVNOSTNÍ KONCERT K VÝROČÍ KON-

CE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

PLANÉ ROSTLINY V KUCHYNI, BYLINY

ZÁVOD MISTROVSTVÍ ČR V BIKETRIALU

JARNÍ BOTANICKÁ VYCHÁZKA

VÝSTAVA DŘEVĚNÝCH HRAČEK NA ŠU-

MAVĚ

KE DNI MUZEÍ

 v Městské 

galerii na Prelatuře plánovaná do konce 

dubna se neuskutečnila z technických důvodů 

na straně vystavovatelů. 

 který žil 

a tvořil od roku 1962 v našem městě, předsta-

vuje od 18. dubna do 25. května Regionální 

muzeum v Českém Krumlově. Jde o výstavu    

k umělcovým nedožitým 75. narozeninám. 

 

duchovní hudby a písní se uskuteční dnes       

v pátek 20. dubna od 19 h v Městském di-

vadle Český Krumlov. V rámci turné po střední 

Evropě vystoupí 60členný mužský pěvecký 

sbor s hudebním doprovodem třikrát i v Česku 

- dvakrát v Praze a jednou v našem městě. 

Účinkující jsou profesionálními dirigenty a 

sbormistry z amerického Texasu.

 v pátek 

20. dubna pro děti 1. stupně ZŠ.

 

pořádané ve spolupráci Ekocentra Šípek a 

Mateřského centra MÍŠA, se uskuteční v so-

botu 21. dubna od 15 do 17 h. Rodinné 

vstupné 10 Kč.

v rámci Dne památek    

(18. 4.) otevře o víkendu 21. a 22. dubna od 

10 do 16 h zdarma lapidárium na 1. nádvoří, 

přes volnou vstupenku mohou děti do 15 let 

navštívit věž a všichni zájemci renesanční 

dům. 

 se uskuteční 

posedmnácté v sobotu 28. dubna. Sraz na že-

lezniční zastávce Hradce v 8.40 h (z ČK vyjíždí 

vlak v 8.09), kde účastníci dostanou itinerář 

výšlapu. Tempo chůze je individuální, diplomy 

a medaile budou předány v hospodě v Křemži.  

 začíná v úterý       

1. května v 19 h v zámecké Jízdárně. Na pro-

gramu Jihočeské komorní filharmonie České 

Budějovice se sólisty houslistou Luïkem 

Volkem, violoncellistou Šimonem Veisem a 

dirigentem Stanislavem Vavřínkem jsou sklad-

by Smetany, Dvořáka, Čajkovského a Men-

delssohn-Bartholdyho.

   

je přednáška Gaudí (Radmily Malinovské) a 

Hanky Laukové nejen o zdravých potravinách  

v Ekocentru Šípek, která začíná od 17.30 h   

ve středu 9. května.

 

se uskuteční od 11. do 13. května v bývalém 

lomu ve Vyšném.

 do okolí 

Českého Krumlova pod vedením botaničky 

PhD. Boženy Šeré v sobotu 12. května, sraz    

v 9 h na vlakovém nádraží. Přihlášky do 5. 5.    

v Šípku.

 začíná 15. května v regionálním mu-

zeu. K vidění budou na fotografiích poří-

zených z originálních desek Josefa Seidla         

i repliky těchto hraček - kočárků, koloběžek, 

tříkolek - které z dochovaných materiálů 

nechal zhotovit Českokrumlovský rozvojový 

fond.

 chystá regionální muzeum 

na pátek 18. května Den otevřených dveří pro 

školy. Totéž může absolvovat veřejnost v so-

botu a v neděli 19. a 20. května. V sobotu  se 

uskuteční Festival muzejních nocí s večerní 

prohlídkou a kulturním programem, naposle-

dy bude k vidění výstava Musejní jubilejní...

NENECHTE SI UJÍTNENECHTE SI UJÍT

Po dobu téměř jednoho roku řeší vedení města otázku budoucnosti Služeb města Český 

Krumlov, obchodní společnosti ve stoprocentním vlastnictví města, která se stará o letní a zimní 

údržbu komunikací, veřejného osvětlení, veřejnou zeleň, svoz odpadu a další záležitosti 

související s denním provozem města. Rada města zadala ekonomické posouzení této záležitosti 

ekonomické komisi, poradnímu orgánu rady města, která dospěla k rozhodnutí o 100% 

privatizaci této pro občany města klíčové organizace. Toto své přesvědčení ekonomická komise 

zakládá především na okamžité potřebě obnovy strojového parku.

Zanedbání obnovy strojového parku „služeb města“ mělo své příčiny v minulosti, které byly 

důsledkem nezodpovědného přístupu minulého vedení města z let 2002 až 2006 k této 

organizaci. Po nezdůvodněném a nesmyslném odvolání bývalého ředitele „služeb města“ Ing. 

Jaroslava Kopačky vedením města, bylo „službám“ odejmuto vysoce ziskové parkoviště v Jelení 

zahradě poté, co bylo zrekonstruováno těmito službami, a předáno k podnikatelské činnosti 

Českokrumlovskému rozvojovému fondu. Další likvidační činností vedení města v neprospěch 

„služeb“ došlo v roce 2005 upřednostněním privátních firem na opravách komunikací města. 

Toto nesporně vedlo k zanedbání obnovy strojového parku, přestože bylo na údržbu strojového 

parku v minulosti dbáno, což dokládají výroční zprávy společnosti z období do roku 2003. 

Přesto  „služby“ dokázaly v roce 2006 dosáhnout zisku 2,4 mil. Kč. 

Odhlédneme-li od obchodní činnosti města, pak je patrný význam „služeb města“ v řešení 

romské otázky. Byly to právě „služby města“, které pomáhaly romským firmám při úklidu města 

a to prostřednictvím své techniky.  Byly to právě „služby města“, které řešily problémy města na 

pokyn vedoucích odborů, aniž by čekaly na objednávku od vedení města. „Služby města“ byly 

také nástrojem starosty města, který ve spolupráci s vedením města zajiš�oval okamžité řešení 

vzniklých problémů a závad na majetku města. Proto direktivní řízení „služeb města“ starostou, 

který byl často v pozici jednatele této obchodní společnosti, přinášelo, zejména v období 

starostování Ing. Jana Vondrouše, významné úspěchy. Jak budou tyto problémy města řešeny 

privátní firmou? Bude privátní firma pomáhat Romům v úklidu města? Bude privátní firma řešit 

denní problémy města bez objednávek na její služby? Jaká bude pozice starosty v očích občanů, 

když nebude schopen bezprostředně nic řešit? 

Privatizace „služeb města“, která sníží vliv vedení města v této obchodní organizaci pod 50 %, 

bude mít pro občany města nedozírné následky, které se projeví v nekontrolovaném růstu cen 

za služby poskytované dosud „službami města“. Občané města Český Krumlov se stanou 

rukojmími privátního kapitálu. Privátní společnost získá takové výsadní monopolní výhody 

podnikání, které nemají v tržním hospodářství obdoby - stálého solventního odběratele jeho 

služeb a monopolního diktátu cen a totální ovládnutí města v této oblasti. Navíc navržená 

prodejní cena za „služby města“ bude hluboko pod její skutečnou hodnotu, která odpovídá 

součtu diskontovaných budoucích příjmů této obchodní společnosti. Tak se stane, že zastupitelé 

města budou podle § 158 Trestního zákona a jeho odstavců (1) a (2) vyšetřováni za zneužití 

pravomoci veřejného činitele, a to proto, jak dovozuje citovaný zákon, že úmyslně způsobili 

nepřetržitý sled škod občanům a na druhé straně opatřili sobě a nebo jinému, v tomto případě 

kupci „služeb města“, neoprávněný prospěch. A nebude-li tento zákon stačit, tak bude použit  

§ 255 Trestního zákona - Porušování povinnosti při správě cizího majetku. Zastupitelé města si 

musí uvědomit, že majetek města není jejich soukromý majetek, ani majetek orgánů města, ale 

jde o majetek všech občanů města Českého Krumlova. 

                                                                                                Miroslav Máče - zastupitel za ČSSD

Občané našeho města sledovali v minulém roce příběh chystaného prodeje Služeb města Český 

Krumlov. Celá příprava a navržený způsob prodeje vzbuzoval u řady občanů, a zejména 

ekonomicky uvažujících odborníků, mnoho dohadů, pochybností a nutno říci i podezření o pra-

vém důvodu prodeje. Zveřejnění navržené smlouvy o prodeji ve zpravodaji města (květen 2006) 

tyto pochybnosti dále prohloubilo. Celá řada občanů vyjádřila různými způsoby svůj zásadní 

nesouhlas, a proto odstoupení od záměru chápala veřejnost jako svůj podíl na řešení a přínos 

demokratické diskuze.

Od zvoleného zastupitelstva a rady města očekávali občané rázná opatření k efektivnímu rozvoji 

podniku služeb. I já jako nově zvolený zastupitel jsem takto uvažoval. Proto jsem přivítal úkol pro 

ekonomickou komisi, která má za úkol o b j e k t i v n ě zvážit stav podniku a navrhnout řešení 

se všemi dopady. Trochu mne zaráželo, že při pracovním jednání někteří členové rady a 

ekonomické komise používali nevědomky výrazy "připravit prodej, po prodeji" a podobně, jakoby 

předjímali záměr. Nicméně věřil jsem a stále zatím věřím, že členové komise a zastupitelé pracují 

objektivně.

Proto mne překvapilo, že v poměrně krátké době dostala rada města k dispozici materiál, který 

má sice daleko k důkladné analýze (není zde obsah prodeje, jaký majetek, cena, vazba na minulé 

smlouvy, dotace na skládku apod.), ale závěr předkládá jasný - prodat. Vážím si práce kolegů,    

z dlouhodobé praxe ve vrcholovém vedení podniků zejména práce ekonomů, dále se musím 

usmívat např. nad argumentem uvedeným na straně minusové ve variantě prodat služby              

v majetku města, který cituji: "starost o řízení, chod a celkové hospodaření firmy" - to� vskutku 

problém!!! A protože starosti mít nechceme, tak se jich zbavíme prodejem?!!

Určitá známka o objektivitě a snaze najít řešení ve prospěch občanů, musím přiznat, zde také je. 

Velmi stručně je zde zmíněna forma prodeje části obchodního podílu. Samozřejmě předpo-

kládám, že město si podrží alespoň 51 % kapitálové účasti. Toto řešení nám podle mého názoru 

umožní vstup jiné formy řízení (když je námi dosazený management nenašel, nebo mu nebyl 

umožněn??), získají se dostatečné finanční prostředky na obnovu strojního parku. Mimochodem, 

o úrovni přípravy prodeje hovoří mj. i fakt, že v roce 2006 byl uváděn argument potřeby investic 

do strojů ve výši 37 mil. Kč, letos ve výši 20 mil. Kč, informace o tak významném poklesu cen mi 

zřejmě unikla…

Stále je pro občany našeho města lépe, když rada, odborné útvary úřadu a zastupitelstvo budou 

řešit problém zmíněný u tohoto řešení části obchodního podílu jako zásadní - tj. střet zájmů 

města v dvojjediné roli dodavatele a odběratele, než se plně odevzdat na pospas cenového 

diktátu firmy, která by podnik zakoupila ve 100% podílu. Skutečně bychom se zbavili starostí, jak 

je uvedeno v důvodové zprávě pro radu, ale vlastně ani nelze odhadnout, kolik by za to občané 

města zaplatili. Neznám ze své celoživotní praxe způsob či případ, jak bychom se ochránili před 

podstatným cenovým nárůstem, který by nový majitel v dlouhodobé perspektivě nastolil.

Sloužit mají nejen složky, které to mají ve svém názvu, ale služba je práce zastupitelů, rady, 

odborných útvarů. Majetek města nepatří těmto jmenovaným, ale mají a musí o něj pečovat        

k prospěchu všech občanů ve městě žijících!!!

                                                                                                 Stanislav Trnka - zastupitel za KSČM

PROČ NECHCI PRODAT SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOVPROČ NECHCI PRODAT SLUŽBY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

NA PROGRAMU OPĚT PRODEJ SLUŽEB MĚSTANA PROGRAMU OPĚT PRODEJ SLUŽEB MĚSTA
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Od 6. dubna do 28. října jsou v Egon Schiele Art Centru k vidění tři nové výstavy - Keith Haring, 

Mladí umělci z New Yorku a Petr Kvíčala. Před jejich otevřením jsme hovořili s ředitelkou 

centra Mgr. Hanou Jirmusovou.

Mám velikou radost, že můžeme představit v premiéře v České republice, ale i v zemích 

bývalého východního bloku, amerického umělce Keitha Haringa, který zemřel v 31 letech v roce 

1990 na AIDS. Nabízí se paralela s Egonem Schielem, který zemřel ve 28 letech na španělskou 

chřipku. Stejně jako Schiele se Haring během svého krátkého života stal úspěšnou a slavnou 

osobností v oblasti výtvarného umění. Haringa proslavily vtipné, stylizované postavy a témata, 

jež působila na miliony lidí na ulicích, v metru. Kreslil často křídou na chodníky, na plochy 

určené pro reklamu, na kontejnery nebo přímo na odpadky, pomaloval tři sta metrů berlínské 

zdi, většinu těchto prací známe jen z fotografií, nedochovaly se. Při své práci mluvil s lidmi        

o politice, sociálních problémech a samozřejmě o svých kresbách. Byl velmi pracovitý, energický, 

zcela ponořený do své umělecké práce, vlastně stejně jako Schiele. Na rozdíl od mnoha jiných 

nadaných lidí i zbohatl. Po zjištění smrtelné nemoci nezahořkl, ale začal se problematice AIDS   

a informovanosti o této nemoci intenzivně věnovat, na sklonku života založil nadaci, která má 

za úkol jednak šířit povědomí o jeho umělecké práci, jednak o nebezpečí nemoci AIDS a také 

pomáhat dětem. Vedením nadace pověřil svoji dlouholetou spolupracovnici Julii Gruen,            

se kterou jsme krumlovskou výstavu připravovaly a která do Českého Krumlova na vernisáž 

přijela. To, že smrtelně nemocný Keith Haring myslel na druhé, na informovanost široké 

veřejnosti o AIDS, na pomoc dětem, z něj dělá mimořádnou osobnost světového formátu nejen 

v oblasti v umění.

Návštěvníci mohou vidět na 80 děl, včetně dvoumetrových sítotisků, tak typických i pro jeho 

přítele Andyho Warhola.

Od 28.5. do 1.6. se přímo ve výstavních prostorách budou konat denně od 9 do 15 hodin 

přednášky připravované s Národním zdravotním ústavem, Národním programem boje proti 

AIDS. Všem ředitelům mateřských, základních a středních škol v regionu jsme poslali pozvánky  

k návštěvě Egon Schiele Art Centra, přišlo šest ředitelů či jejich zástupců, dostali řadu informací 

a hned zařadili svoje žáky do rozvrhu přednášek. Všem těmto žákům a studentům umožníme 

vstup na výstavy zdarma, dostanou řadu zajímavých materiálů včetně samolepek s obrázkem 

Keitha Haringa. Budou-li mít školy zájem, mohou se jejich studenti setkat s člověkem 

nakaženým virem HIV, který jim přiblíží vše, co je bude v této souvislosti zajímat. Vytiskli jsme 

šedesát tisíc samolepek STOP AIDS s motivem Keitha Haringa, měly by se dostat do autobusů, 

škol, do rukou lidem na ulicích. Máme velký zájem, aby si lidé uvědomili možné nebezpečí. 

Chceme, aby i malé děti věděly, že hrozí nebezpečí onemocnění AIDS, že se mohou setkat         

s infikovanými jehlami třeba na pískovišti a jak se v takovém případě zachovat - k tomu poslouží 

kreslené materiály.

Haring prožil největší část svého desetiletého tvůrčího období v New Yorku, v 10miliónové 

metropoli světové kultury. Loni na podzim, když jsme v New Yorku podepisovali smlouvy, jsem si 

uvědomila, jak těžké je dnes prosadit se ve výtvarném umění; ti, co přesto vydrží, zejména pak  

v takové konkurenci jakou nabízí New York, si zaslouží obdiv. Napadlo mne pár z nich pozvat 

do Českého Krumlova, představit dva tři, kteří v obrovské konkurenci v New Yorku prorazili. 

Nakonec tu máme pět výtvarníků působících v posledních letech v New Yorku, ale pocházejících 

např. z Kalifornie, z Řecka, Japonska, Číny. Tato výstava nám 17 let po smrti Keitha Haringa 

trochu naznačuje, co dnes v New Yorku vzniká.

Tyto zahraniční výstavy jsou tradičně doplněny českým uměním. Tentokrát jsme zvolili umělce, 

který žije a pracuje v Brně - Petra Kvíčalu. Petr Kvíčala se narodil jen o dva roky později než Keith 

Haring, ale na rozdíl od téměř výhradně figurální tvorby Keitha Haringa je tvorba Petra Kvíčaly 

téměř výhradně abstraktní. Jejich dílo se potkává v okamžiku, kdy se jeden nebo druhý nechá 

inspirovat starými či pravěkými kulturami nebo když opustí ateliér: Keith Haring získal                

v 80. letech řadu velmi zajímavých zakázek na fasádách významných objektů, avšak i Petr 

Kvíčala se v posledních letech často věnoval práci pro architekturu a zejména v zahraničí dosáhl 

velkých úspěchů a ocenění. Jeho architektonické cítění je patrné i na projektu výzdoby Schieleho 

centra - pro část fasády a pivovarský komín použil jeden ze svých slavných červenobílých 

motivů, tzv. vyšívaných obrazů. Při pohledu na centrum Krumlova např. od zámku je tak jeho 

prací jednak vymezen komplex Egon Schiele Art Centra, jednak umění na objektu a jistě i jeho 

červená barva přináší pocit „slavnostnosti“, kterou nabídka letošních výstav jistě mnohým z nás 

navozuje.

Krumlov má díky vám další prvenství...

Kolik jeho děl vystavujete?

V Č. Krumlově bude mít výstava i vzdělávací podtext. Co přesně chystáte?

Jak vznikl nápad představit další výtvarníky v rámci výstavy Mladí umělci        

z New Yorku 2007?

Já bohužel musím reagovat na lži a nesmysly, které pan Marko šíří vůči mé osobě. S tím, že se 

patrně od jeho osoby nedočkám omluvy jinou než soudní cestou, jsem se již smířil. Je však nutné, 

aby dále neohlupoval občany tohoto města, a proto jsem se rozhodl reagovat i na jeho druhý 

článek. Ze strany redakce „Zpravodaje města“ je zcela neetické, že ještě před vytištěním mého 

příspěvku, dala tento k důkladnému rozboru panu Markovi, a ten mohl zcela bezostyšně na můj 

článek reagovat ve stejném čísle, kdy jsem chtěl po pravdě uvést svůj názor na problematiku 

Nových Dobrkovic. Já jsem tuto možnost při osočování mé osoby v předchozím čísle nedostal. Od 

pana radního bych spíše očekával, že se obrátí na revizní komisi a nechá důkladně prošetřit, kdo 

konkrétně z pracovníků města pochybil, kdo zanedbal své povinnosti, jak byly ošetřeny smlouvy 

na projekt, jaké byly sankce za nedodržení termínu, proč úředníci jednoho odboru potřebovali na 

zúřadování žádosti druhého odboru téže radnice 3 měsíce. Rovněž by mne a ostatní občany jistě 

zajímalo, proč nikdo neprojednal tuto věc s obyvateli Dobrkovic, kterých se celá akce týká. A v ne-

poslední řadě, kdo a jak bude za liknavost a neschopnost konkrétně potrestán. Je to ostatně již 

druhá promrhaná dotace tohoto města v řádech desítek miliónů korun v posledních dvou letech. 

Kdo se již konečně také přihlásí k politické odpovědnosti?  K tomu, že plyn nemají na Míru, 

Vyšehradě či na Špičáku zapomněl pan Marko podotknout, že tyto městské části jsou napojeny 

na centrální zdroj Domoradice se zálohou na plynové kotelny ve městě. Ekologie  toto slovo pan 

Marko zřejmě ještě neslyšel, když tvrdí, že plynofikace je jen a jen věcí komerce. Možná by pan 

Marko mohl dát řeč se svojí kolegyní ze zastupitelstva p. Kuchtovou. Bude se určitě divit. Ani 

matematika není zrovna nejsilnější stránkou pana Marka. Já vycházím pouze z privatizačních 

příjmů města, příjmů ČKRF z pronájmů nejlukrativnějšího majetku a činností svěřených mu 

městem. Tyto příjmy, které se již nikdy nebudou opakovat, činí, dle mých propočtů,  od roku 

1989 celkem 1.300 mil. Kč (jsem ochoten o  tomto čísle dále diskutovat). Z nich nenatekla do 

Nových Dobrkovic ani jedna jediná koruna. Dle lexikonu statistického úřadu 2005 má Č. Krumlov 

14.443 obyvatel a Dobrkovice 107 tj. 0,74 %. Pouhým vydělení těchto čísel vychází, že za 

privatizaci dluží město občanům Dobrkovic na investicích 9,6 mil. Kč. To vše vynásobeno indexem 

stavebních prací od roku 1995 (kdy měla být kanalizace hotová), pak vyjde na dvojnásobek. Jestli 

stihne pan Marko usledovat všechna ta čísla, není zde započítána ani jedna Kč ze státních  

dotací, daní z nemovitostí, či plateb státu na obyvatele města.  Divím se, že při té vší 

spravedlnosti pan Marko neuvedl, že kolektor, který slouží 412 občanům Vnitřního města by si 

Jako každá redakce i Zpravodaj města Český 

Krumlov má svého novinářského šotka. Ten 

náš je velmi zodpovědný, a když zjistil, že 

jsme přešli bez povšimnutí první aprílový den, 

nelenil a abyste o "apríla" nepřišli, dal se do 

díla. Tak jste se v březnovém vydání dočetli, že 

v neděli 25. března se mění zimní čas na letní 

a je třeba posunout časomíry o hodinu zpět 

(samozřejmě to mělo být naopak - o hodinu 

dopředu). A pak se radoval, že někteří čtenáři 

mu na tento fígl skočili - nezbývá, než se za 

šotka omluvit. Vězte, že dostal na pa-

mětnou...

VÝSTAVA V EGON SCHIELE ART CENTRU VÝSTAVA V EGON SCHIELE ART CENTRU 

OBOHACENÁ O POUČENÍ O AIDSOBOHACENÁ O POUČENÍ O AIDS

REAKCE NA ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ:   REAKCE NA ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ:   

NOVÉ DOBRKOVICE A SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA O OBCÍCH.NOVÉ DOBRKOVICE A SOUSTAVNÉ PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA O OBCÍCH.

NOVÉ DOBRKOVICE . . .NOVÉ DOBRKOVICE . . .

Březnový IX. mezinárodní benefiční 

koncert v divadle přinesl česko-

krumlovskému klubu Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí   

v ČR téměř 9 000 Kč, jež byly rozdě-

leny na tři akce. V sobotu 14. dubna 

se děti vypravily do pražské zoo,        

v létě čeká mentálně postižené tý-

denní ozdravný pobyt ve Spolí a další 

si užijí vodácký tábor na Vltavě. 

Návštěvníci koncertu zhlédli vystou-

pení žáků hudební školy ze Slovenj 

Gradce a žáků a učitelů krumlovské 

ZUŠ. Slovinské hosty s ředitelem ško-

ly prof. Branko Čepinem (na snímku) 

přijal na radnici starosta Ing. Luboš 

Jedlička.                          Foto Jana Zuziaková

LETNÍ ČASLETNÍ ČAS

správně tito občané zasloužili až za 518 let. To, 

že má město letos na investice pouze 29 milionů 

je totální katastrofa, ale rovněž neschopnost 

města vytvářet ze svého majetku patřičné zdroje. 

Dále pak skutečně mizerné přerozdělování          

v rámci městského rozpočtu. Na opravu cesty     

v Dobrkovicích  se peníze opět  nenašly, na sil-

vestrovský ohňostroj ano. Co k tomu dodat? 

A nyní k dopravní obslužnosti Nových Dobrkovic. 

Občané Dobrkovic se potřebují dostat do škol,    

k lékařům, do zaměstnání či na úřady. K tomu by 

měl sloužit autobus placený z našich daní. Ten by 

občanům okrajových částí umožnil, dostat se 

tam, kam potřebují. Pan Marko jako jediný        

(a ještě se za to sám pochválil) přišel na to, že 

občané Nových Dobrkovic, ze všeho nejvíc 

potřebují železniční zastávku. Zde si dovolím 

ocitovat pana Marka doslovně: „místní obyvatelé 

se na takový logický požadavek nikdy nezmohli“ 

konec citace. Skutečně, genialitu tohoto nápadu 

nejsme schopni vůbec ocenit. Jen pouhým 

pohledem do mapy lze zjistit, že z vlakového 

nádraží je to do škol, k lékařům, na úřady či do 

zaměstnání mnohem dál, než ze samotných 

Nových Dobrkovic. Má snad pan Marko občany 

Dobrkovic za úplné hlupáky? Jen více podobných 

geniálních myšlenek. Nebylo by však lépe, zeptat 

se občanů Nových Dobrkovic, co opravdu potře-

bují? Já se domnívám, že kanalizaci a plyn.      

Na závěr ještě připomínám, že žijeme ve 21. 

století, uprostřed Evropy. Kanalizace a plyn snad 

nejsou tak nehorázné požadavky, u kterých by se 

pan Marko musel zabývat myšlenkou, zda si je 

občané zaslouží či nezaslouží. Kdyby stejné 

peníze, které za posledních 15 let dostala úzká 

skupina hokejistů, byly investovány do Dobrkovic, 

bylo by to určitě někde vidět. Nyní je třeba jasně 

říci místním hokejistům, že příštích 15 let, si 

musí honit ten černý nesmysl po ledě za své, 

protože tu jsou potřebnější - občané Dobrkovic. 

Kdy se už konečně tohoto signálu z radnice 

dočkáme??        Linhart Karel  občan Č. Krumlova

                           (text nebyl redakčně upravován)

pokračování
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Pondělí 30. dubna 

náměstí Svornosti

   

   

Výroba kostýmních doplňků, čaroděj-

nické líčení, čarodějnické hry, výroba 

píš�alek, opékání buřtů, společné ma-

lování, čarodějnický rej, soutěž o nej-

lepší kostým a další zábava pro děti i 

dospělé 

   

Občané občanům - prezentace česko-

krumlovských neziskových institucí, 

souborů, spolků, akcí, festivalů, pro

jektů, škol.

Prezentace nahrávek českokrumlov-

ských souborů a kapel a prodej jejich 

CD - ve spolupráci s Disc music

Folklórní soubor Růže Český Krumlov 

Sdružená obec baráčníků Vitoraz Český 

Krumlov pod vedením starosty Václava 

Hrdličky

Smyčcový orchestr, Dechový orchestr, 

Medvíïata, violoncellový soubor, žes-

�ové kvarteto, soubor historických 

tanců Vendelín, soubor zobcových 

fléten a další komorní soubory

 

- řazení - Kino J&K, Špičák 

(trasa: Kino J&K - Latrán - náměstí) 

 

- koncert místní swingové kapely

Krátké pohádky pro děti (cca 40 min)

Potkali se u Kolína - legendární lout-

kový seriál o dvou medvědech 

Jen počkej! - to nejlepší přináší Kamov, 

Kurlandskij, Chaijt, Rusakov a Kotě-

nočkin

Archivní filmy z Českého Krumlova - té-

měř po čtyřiceti letech!!! (cca 20 min)

Slavnosti pětilisté růže 1969 - dva krát-

ké filmy z archivu Regionálního muzea 

v Českém Krumlově

Po stopách skladatelů - W. A. Mozart 

(cca 30 min). Film natočený v roce 

2001 na Státním hradu a zámku Český 

Krumlov 

Promítáno s laskavým svolením filmové 

společnosti „pro omnia“  

15.55 Odhalení označení náměstí Lásky

16.00 DĚTSKÉ ČARODĚJ. ODPOLEDNE

16.00 - 18.00 KRUMLOVSKÝ VELETRH

18.00 Společné zdobení máje 

a STAVĚNÍ MÁJE

18.00 - 19.30 Základní umělecká škola 

Č. Krumlov uvádí FESTIVAL ZUŠ

20.00 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

20.00 - 21.30 BLACK BOTTOM

21.15 Příchod lamp. průvodu na náměstí

21.30 - 23.00 FILMOVÁ PROJEKCE

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK

KINO J & K

 Český Krumlov se 

stal vloni 3. nejnavštěvovanější památkou v ČR 

po Pražském hradu a Staroměstské radnici? 

Navštívilo ho 334 689 lidí z celého světa.

 uspořádalo vloni 371 filmových 

představení, které zhlédlo 14 927 diváků? 

Viděno matematicky zjednodušeně by bylo 

možné usuzovat, že při 13 797 obyvatelích 

Českého Krumlova (k 31. 12. 2006) navštívil 

kino každý občan našeho města. Průměrná 

návštěvnost jednotlivých představení byla 

pouhých 40 lidí.

Do laické soutěže o nejpovedenější architekto-

nickou studii na řešení pivovarských zahrad    

v Českém Krumlově se během vystavení 53 

soutěžních studentských prací v budově 

městského úřadu v Kaplické ulici zapojilo 45 

občanů z Českokrumlovska. Jedenáct z nich 

vhodilo do schránky jen svůj názor na řešení 

této části města, a to převážně negativní. Z 34 

hlasujících byli vybráni a drobné ceny od 

pořádající společnosti Xella CZ, s. r. o., Hru-

šovany u Brna si mohou vyzvednout v květnu 

na radnici na náměstí Svornosti u Jany Zuzia-

kové (dveře č. 15) tito občané:

- Štěpán Sršeň z Kájova

- Míša Jungwirth z Horní Plané

- Andrea Chuchrová z Českého Krumlova

Za partnera k pořádání Dne dětí si město 

vybralo Dům dětí a mládeže Český Krumlov, 

který na přípravu svého programu dostal 

příspěvek 24 000 Kč. Žádáme případné 

organizátory dětských hrátek, aby se spojili     

s ředitelkou DDM Mgr. Jaroslavou Löblovou 

na č. 380 716 407 kvůli koordinaci všech akcí 

konaných v této době pro děti.

24. května -    

 

6. června -   

4. července -    

 

12. září -     

- výstava Bavorsko-Čechy: 1 500 let v sou-

sedství

3. října -   

Památník obětem zla - meditační zahrada, 

zámek Kozel, Rokycany          

prosinec -  

Zájemci se mohou hlásit již nyní u paní 

Horčičkové v Senior klubu Rozvoj na tel.     

380 711 549 (pondělí až čtvrtek od 14 h),     

v červenci a v srpnu v DPS na Vyšehradě       

na tel. 380 716 342.

Jaroměřice nad Rokytnou,

Třebíč, Telč

Lednice, Valtice, Mikulov

Nové Hrady, Žumberk,

Dobrá Voda

Zwiessel - Bavorský les

Plzeň

Adventní překvapení

Občanům se líbil nejvíce návrh Bar-

bory Dolejší.

VÍTE, ŽE...VÍTE, ŽE...

DÁRKY DÁRKY 

OD SPOLEČNOSTI XELLA OD SPOLEČNOSTI XELLA 

PRO TŘI OBČANYPRO TŘI OBČANY

KAM SE SENIOR KLUBEM NA VÝLETKAM SE SENIOR KLUBEM NA VÝLET

ORGANIZACE ORGANIZACE 

MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍMEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ

Úterý 1. května 

15.00 - 17.00 MÁJOVÝ PODVEČER

OTEVŘENÝCH MUZEÍ A GALERIÍ

15.00 Městské divadlo Český Krumlov 

- STŘÍPEK PLZEŇ - BRUMPOHÁDKA

19.30 Městské divadlo Český Krumlov 

- OŘECHOVSKÉ DIVADLO 

- V+W: NEBE NA ZEMI

19.00 - 21.00 Jihočeská komorní filhar-

monie - SLAVNOSTNí KONCERT 

K VÝROČÍ KONCE II. SVĚT. VÁLKY

www.ckrumlov.cz/highlights

 

- vstup zdarma

Galerie české kultury (Máselnice, 2. zá-

mecké nádvoří)

Mezinárodní galerie současného umění 

(Václavské sklepy, 4. zámecké nádvoří)

Městská knihovna v Českém Krumlově 

(Horní ulice) 

Muzeum stavebních dějin a řemesel 

(Dlouhá ulice)

Pohádkový dům (Radniční ulice) 

Regionální muzeum v Č. Krumlově 

(Horní ulice)

 

(pro děti zdarma)

 

 

- Zámecká jízdárna 

(vstupné 190,- a 290,- Kč)

Krumlovský veletrh - kontakt:

Zájemci o prezentaci svých aktivit, společností se 

mohou obrátit na Městský úřad Č. Krumlov, 

kancelář starosty, kultura - Dagmar Špolcová, tel.: 

380 766 314. 

Zájemci o prodej svých CD nebo demosnímků se 

mohou obrátit na Disc music - Josef Šmejkal, 

Radniční ulice, tel.: 605 255 326.

Pořadatelé: Město Český Krumlov, Městské 

divadlo Český Krumlov, Českokrumlovský rozvo-

jový fond, spol. s r.o.

Hlavní partneři: Schwan Stabilo, Schwan 

Cosmetics CR, s.r.o.      

Partneři: Dům dětí a mládeže v Českém Krumlo-

vě, Český červený kříž, Český svaz žen, Divadelní 

klub Českokrumlovská scéna, Disc music - Josef 

Šmejkal, Folklórní soubor Růže Český Krumlov, 

Galerie české kultury, Hotel U města Vídně, Kino 

J&K, Lesy města Český Krumlov, Mezinárodní 

galerie současného umění, Městská knihovna       

v Českém Krumlově, Muzeum stavebních dějin     

a řemesel, Pionýrský oddíl Luna a Medvídci z Hor-

ní Plané, Pohádkový dům, Regionální muzeum v 

Českém Krumlově, Sdružená obec baráčníků 

Vitoraz Český Krumlov, Státní hrad a zámek        

Č. Krumlov, Základní umělecká škola Č. Krumlov

Mediální partneři: Český rozhlas České 

Budějovice, Jihočeský kurýr, Oficiální informační 

systém Český Krumlov, Ozvěny, Radio Faktor

Přijïte slavit na náměstí Lásky!

Slavnostní zahájení letní sezóny Českého Krumlova na přelomu dubna a května se stalo příjemnou 

tradicí vyhledávanou mnoha občany. I letos bude možné užít si pondělí 30. dubna v duchu 

romantiky a příjemných akcí pro celé rodiny a volného úterý 1. května plného kultury. Aby bylo 

možné vychutnat si pečlivě připravený program v klidu, jak se sluší na tak významnou akci, je 

nezbytné na pár hodin vyloučit automobilový provoz z náměstí Svornosti, které se májově 

přejmenuje na náměstí Lásky. V pondělí 30. dubna mezi 10. a 24. hodinou nebude možné 

parkovat na náměstí a od 15 do 24 hodin bude náměstí zcela uzavřeno automo-

bilistům, takže průjezd nebude možný (objet ho lze Horní a Kostelní ulicí či z Latránu Dlouhou 

ulicí). Na změnu situace v dopravě budou upozorňovat dopravní značky a na dodržování bude 

dohlížet městská policie. Žádáme občany a podnikatele parkující na náměstí, aby nám vyšli vstříc 

a na tuto dobu své vozy přeparkovali. O vhodném místě je možné poradit se na služebně městské 

policie 380 766 308. Ubytovatele žádáme, aby o těchto opatřeních informovali své hosty.

Všechny občany srdečně zveme užít si Kouzelný Krumlov a nasát atmostféru lásky, která by nás 

měla doprovázet po celý rok.
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