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ZDARMA

SLOVO
MÍSTOSTAROSTKY
Vážení občané,

Pasováni na čtenáře knihovny byli ředitelkou knihovny Mgr. Karlou Votřelovou
prvňáci krumlovských škol. Vyvrcholil tak projekt Cesta do knihovny. Kromě
čtenářského průkazu na rok zdarma si děti, jež snad propadnou kouzlu psaného
slova, odnesly i spoustu dárků.
Foto Jana Zuziaková

OBČANÉ PLEŠIVCE, PŘIJĎTE 25. 6. DO ŠKOLY!
DOZVÍTE SE, JAK SE ZMĚNÍ SÍDLIŠTĚ
Druhým krumlovským sídlištěm, jehož občané se dočkají zlepšení prostředí, je po části
Nádraží sídliště Plešivec. Město Český Krumlov v rámci zadání projektu regenerace
panelového sídliště Plešivec uspořádalo prostřednictvím zpravodaje na přelomu dubna a
května anketu pro občany sídliště, v níž formulovali své konkrétních představy a požadavky. Odpovědi vyhodnotil projektant a požadavky a připomínky občanů zapracoval do
svého návrhu na úpravu veřejného prostranství, který počítá s vytvořením nových ploch
zeleně, parčíků, dětských hřiš podle nových norem, parkovacích míst atd. Občany sídliště
Plešivec s těmito plány seznámí na veřejné prezentaci v pondělí 25. června v 18 hodin
ve školní jídelně ZŠ Plešivec.

OBJÍŽĎKOVÁ JE TÉMĚŘ HOTOVÁ,
OPRAVA MOSTU U DDM KONČÍ

Ve čtvrtek 14. června byla zprůjezdněna Objížïková silnice, která byla rekonstruována od
19. března. Dodavatel stavby poté ještě provádí místní úpravy a dodělávky. Město a řidiči
získávají kvalitní komunikaci, která investora - Jihočeský kraj - stála 38 mil. Kč. Město Český
Krumlov hradilo souběžnou opravu chodníků za 850 000 Kč, kterou realizovaly Služby
města Český Krumlov. Slavnostní předání hotové komunikace se uskuteční 17. 7.
Rovněž 14. 6. byla dokončena oprava opěrné zdi podél Kaplické silnice.
Oprava mostu u DDM se chýlí k závěru - slavnostní otevření se uskuteční v pondělí
2. července v 10 h. Generální dodavatel JHP spol. s r. o. bezchybně plnil termíny a byl
připraven dokončit práce 15. 6., tedy měsíc o měsíc dříve, než stanoví smlouva. Při odkrytí
mostu se ale zjistilo, že je nutné rekonstruovat inženýrské sítě. Město muselo vysoutěžit
dodavatele na kanalizaci, což znamenalo 14denní prodlevu. Přesto se slavnostní stříhání
pásky uskuteční s dvoutýdenním předstihem oproti smluvnímu termínu. Náklady ve výši
18,5 mil. Kč pokryla státní dotace.
Pokračuje rekonstrukce Porákova mostu, která je plánována do konce listopadu. Po tuto
dobu bude nadále při omezení rychlosti průjezdná ve směru od Českých Budějovic na
Kaplici a Větřní polovina mostu i pro těžkou nákladní dopravu. K vyjetí z města od Větřní a
Kaplice na České Budějovice a Kájov je třeba používat provizorní most, za nímž vozidla
odbočují na silnici Pod Kamenem pouze v pravo, tzn. že jedoucí na Kájov se obrátí na
kruhovém objezdu u Trojice. Přes provizorium mohou jezdit vozidla pouze do 11 t
okamžité hmotnosti a autobusy. Ostatní po značených objížïkách.

dnes začínající 21. ročník Slavností pětilisté růže posune
naše město o čtyři staletí proti proudu času a všichni, kdo
je navštíví, si vychutnají atmosféru rožmberského středověku. Přijíždějí
milovníci historie a historických slavností
z celého světa, přijíždějí se podívat, jak si my
českokrumlovští občané vážíme odkazu a dědictví našich dávných předků. Vždy celá řada
účinkujících v bohatém programu a účastníků
slavnostního průvodu městem jsou naši spoluobčané, hrdi, že mohou předvést své umění
nebo oblečeni v historickém kostýmu pozdravit nadšené návštěvníky. A v tom jsou naše
slavnosti jiné od slavností v ostatních městech.
Tak velkolepá akce se neobejde bez perfektní
organizace a pomoci celé řady subjektů a
organizací, děkuji všem, kteří se na úspěšném
průběhu Slavností pětilisté růže podílejí, je za
tím mnoho hodin práce a velká dávka nadšení. Samozřejmě průběh akce s sebou přinese i jistá omezení, např. v pohybu vozidel po
městě, v parkování, každá slavnost má být
veselá, město bude žít dlouho do noci. Věřím
však, že příjemné zážitky převáží, a prosím o
shovívavost a toleranci.
Slavnosti pětilisté růže jsou ostrým startem
kulturní sezóny v Českém Krumlově, léto je ve
znamení koncertů, festivalů, divadelních
představení, slunce, vody, prázdnin a dovolených. Užijte si proto letního Českého Krumlova, užijte si prázdnin a dovolených. Společně
nad zpravodajem se sejdeme až v srpnu.

Vážení občané,
přijïte ve čtvrtek 28. června 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 bude například
závěrečný účet města za rok 2006
zřízení druhého osadního výboru Slupenec
rozdělení grantových prostředků do kultury a prevence sociálně-patologických jevů
dozvědí se o převodu kasáren na město
a co vše s tím souvisí, o vývoji situace
týkající se Služeb města ČK
OBSAH:
- První nízkopodlažní autobus ve městě str. 2
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- Autobusové nádraží
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- Strážníci ohlídají byt či dům
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na Seznamu UNESCO
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HANDICAPOVANÍ SNADNO
NASTOUPÍ DO VLAKU
Díky 80tisícovému příspěvku města, které
Českým drahám a. s. přispělo 1/3 na pořízení
hydraulické plošiny pro handicapované, bude
možné využívat toto zařízení již při Dni
s handicapem - Dni bez bariér 8. a 9. září.
Plošina pro vozíčkáře bude na krumlovské
železniční stanici k dispozici trvale.

OŽIJE ZÓNA AMBIT?
Otevřít občanům a návštěvníkům Č. Krumlova
zónu Ambit by mohl záměr společnosti
Golden Krumlov Development s. r. o., která
představila radním studii tohoto území. Její
realizace by usnadnila občanům Domoradic
pěší cestu do města, která je současné době
možná pouze podél komunikace Pod Kamenem, nabídla služby i bydlení a vybudováním podzemního parkoviště odlehčila provoz na této komunikaci ohrožované skalním
masivem. Soukromý investor je připraven
požádat o územní rozhodnutí a v optimálním
případě zahájit práce za 1,5 roku.

DOMNĚLOU VINU ZASTUPITELŮ
ROZEBERE SOUD
Obžalobu 14 bývalých i současných zastupitelů podal 22. května státní zástupce českobudějovického okresního státního zastupitelství. Viní je ze zneužívání pravomoci
veřejného činitele a porušování povinností při
správě cizího majetku, spáchaných formou
spolupachatelství, nebo hlasovali pro úhradu
honoráře obhájcům bývalých starostů Mikeše
a Prince a vedoucího odboru MÚ Luštického,
kteří podle zastupitelů jednali v zájmu města a
nezpůsobili mu žádnou škodu.
Město a zastupitelstvo Českého Krumlova
podalo koncem ledna ústavní stížnost na
Policii ČR proti porušování práva na samosprávu. Zasahováním státních orgánů do
práva na územní samosprávu se Ústavní soud
ještě nikdy nezabýval - případ Českého
Krumlova bude precedentní.

ZASTUPITELÉ Č. KRUMLOVA
ROZHODOVALI
Na posledním veřejném zasedání 24. května
zastupitelstvo města řešilo kromě jiných i tyto
záležitosti:
● vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1996 o
přidělování obecních bytů a obytných místností do nájmu
● schválilo zadání Změny č. 1 regulačního
plánu Vyšný doplněný o požadavky Komise
pro územní plán, majetek a investice:
- Jako podklad pro dotvoření regulačního
plánu územní části Vyšný převzít urbanistickou studii "Český Krumlov Kasárna, SP
Studio (č. SP2005/48)" ve variantě 72RD/14BD
- Tuto studii po náležitém procesním doplnění
zapracovat do tvořeného regulačního plánu
Kompletní usnesení zastupitelstva na
www.ckrumlov.cz v sekci 0bčan.

ŠKOLKY
O PRÁZDNINÁCH
2.7. - 27. 7.
otevřeny MŠ Plešivec 391 (II.),
MŠ U Soudu

30.7. - 24. 8.
otevřeny MŠ Nádraží, MŠ Tavírna

Od 27. 8.
otevřeny všechny MŠ.
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JÍZDU MĚSTEM USNADNÍ NÍZKOPODLAŽNÍ AUTOBUS
V červenci začne jezdit na okružní lince
nízkopodlažní autobus, který pořídila ČSAD
Autobusy a.s. Během první poloviny prázdnin
bude vybaven výsuvnou, nebo výklopnou
plošinou s ručním ovládáním pro vozíčkáře.
Autobus, odkoupený od rakouské mateřské
společnosti, podstatně usnadní cestování
občanům postiženým, starším či matkám
s kočárky, nebo jeho nástup je ve výšce
pouhých 30 cm. A když se nastupuje
z 12centimetrového obrubníku, jde to snadno oproti běžnému autobusu, u něhož je
nutné překonat 80 cm, tedy tři schody.
Zkušební jízdu nízkopodlažním autobusem
absolvoval se zástupci firmy starosta města Ing. Luboš Jedlička, jenž jeho provoz v Českém
Krumlově dojednal. Autobus bude podle technického ředitele ČSAD Autobusy Ing. Zdeňka
Hovorky využíván maximálně. "Myslíme si, že občané Českého Krumlova si větší pohodlí
zaslouží. Příští rok bychom chtěli získat ze státní dotace nový nízkopodlažní autobus pro
meziměstskou dopravu," přislíbil Ing. Hovorka občanům Českokrumlovska životusnadňující
dopravní prostředek za více než 5,5 mil. Kč.
Foto Jana Zuziaková

INFORMACE Z RADNICE
NAVŠTÍVILI
VE VÝŠI 155 700 KČ dostaČESKÝ KRUMLOV PŘÍSPĚVEK
nou v rámci grantového programu města
POSLANCI VÝBORU PRO VEŘEJNOU správu
a regionální rozvoj Národní rady Slovenské republiky a jejich kolegové z Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR navštívili radnici 30. května.
NĚMEČTÍ CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘI včetně
bratra papeže Georga Ratzingera přijeli na
soukromou návštěvu města 12. 6. Po prohlídce
kostela sv. Víta s vikářem Václavem Píchou je
pozdravil radní Jan Vondrouš, poté se vydali na
zámek.
ČLENY ČEČENSKÉHO PARLAMENTU a
předsedy samospráv přijal 14. 6. na radnici,
během jejich desetidenní školící cesty po ČR,
tajemník městského úřadu Ing. Jindřich Fadrhonc. Delegaci 11 hostů zajímalo fungování
státní správy a samosprávy, rozpočet, podpora
turistického ruchu městem a na druhé straně
příjmy města z této činnosti, opravy památek a
spousta dalších záležitostí. Uvedli, že přijeli
získat poznatky a poučení z oblastí, které u nás
dobře fungují.
VELVYSLANEC Švýcarské konfederace
Jean-François Kammer pobýval ve městě
20. a 21. 6. v doprovodu jednatele HST Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika Ing.
Miroslava Řehounka. Na radnici je přijala
místostarostka Bc. Jitka Zikmundová.
BÝVALÍ ČLENOVÉ NĚMECKÉHO spolkového sněmu si 21. 6. prohlédli město, poté je
na terase Hotelu Růže pozdravila místostarostka.

Sport a tělovýchova pro děti a mládež do
18 let na pořádání akcí tyto subjekty:
SKB Český Krumlov - Mistrovství ČR
družstev žáků 2007
13 200 Kč
SKB Český Krumlov - Celostátní turnaj
regionálních výběrů do 13 let
31 000 Kč
VSK Český Krumlov
- Přebor ČR žákyň
15 000 Kč
VSK Český Krumlov
- Velká cena Českého Krumlova
25 000 Kč
VSK Český Krumlov - Minivolejbalové
série pro mladší žactvo
17 500 Kč
VZS ČČK - Městský přebor branného
víceboje družstev mládeže
15 000 Kč
VZS ČČK - Krumlovský hastrman
15 000 Kč
VZS ČČK - Mezinárodní veřejný
závod v plavání
20 000 Kč
1. BCW - Sport. den pro mentálně
a zdravotně postižené
18 000 Kč
1. BCW GALA CUP - republikový
turnaj kadetek a juniorek
22 000 Kč
DALŠÍMI ODDÁVAJÍCÍMI se stali zastupitel
MUDr. Jan Vorel a radní Mgr. Roman Kneifl.
NOVÉ KOŠE NA PSÍ VÝKALY přibyly v části
Nádražní předměstí u domu č. 197 v Železniční ulici a u samoobsluhy v ulici Za Nádražím, na Vyšehradě u domu č. 155 na pěší
komunikaci k finančnímu úřadu, na Špičáku
u pěší komunikace před domem č. 124 a na
Plešivci u domu č. 233. Celkem jich ve městě
máme 32. Zbývá jen používat je.
NOVÉ LAVIČKY ve městě přibývají každoročně. Občané si posedí na deseti nových,
z nichž dvě jsou na sídlišti Mír u autobusových zastávek, po jedné na Vyšehradě za
domem č. 162, na sídlišti Nádraží za domem
210 - 213, na Špičáku u dětského hřiště u
domu 115, na Plešivci u samoobsluhy Skleník,
v Plešivecké ulici na spodním náměstíčku u
řeky, na Tavírně poblíž mostu a dvě v Jelence.
OHŇOSTROJ ukončí o půlnoci sobotní
program Slavností pětilisté růže. Ohňostroj
doprovodí také 20. 7. zahájení Mezinárodního
hudebního festivalu - město ozáří po Orffově
díle Carmina Burana.

Dva kontejnery z Šatlavské ulice v centru města byly přemístěny do Hradební z hygienických a estetických důvodů. Bohužel některé uživatele kontejnerů na směsný a separovaný odpad
v Hradební ulici ani náznakem netrápí
binec, který vytvářejí kolem nádob,
přestože ty jsou prázdné! Rozložit
krabice je zřejmě nad jejich schopnosti. A tak sice Služby města ČK
uklízejí jak nejčastěji je možné, ale
nepořádníky nelze zastavit, slušní
občané tímto stavem trpí, návštěvníci
města žasnou a o svůj dojem z této
podívané v jinak nádherném Krumlově
se nezapomenou doma podělit...
Foto Jana Zuziaková

PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE MĚSTA
MGR. ŠÁRKA MIKOVÁ (37 let)
Povolání: psycholog, lektor vzdělávání dospělých
Politická příslušnost: SN-Krumlov potřebuje změnu
Tel. spojení: 606 580 371, e-mail: sarka.mikova@centrum.cz
Proč se angažujete v komunální politice?
Před volbami mě oslovila skupina lidí, zda nechci spolu s nimi vytvořit
kandidátku nezávislých. V první chvíli jsem odmítla, zpočátku jsem si
nebyla jista, zda mohu být pro město přínosem. Při diskuzích s kolegy
z naší kandidátky jsem se ale přesvědčila, že mám k dění ve městě co
říct, rodící se program mi připadal koncepční a smysluplný.
Čím chcete městu prospět?
Především svými schopnostmi a profesními zkušenostmi. Praxe psychologa a lektora vzdělávání
dospělých, a už v pedagogické či manažerské oblasti, výrazně zlepšily můj odhad na lidi,
schopnost odhalovat jejich možnosti, vysvětlovat si zdroje jejich chování, a tím jim porozumět to mi výrazně usnadňuje komunikaci s nimi a umožňuje efektivní vyjednávání a hledání
společných cest. Zároveň dokážu být v prosazování svých požadavků poměrně důrazná a
vytrvalá.
S jakými záležitostmi se na vás mohou občané obracet?
Orientace na lidi vychází z podstaty mé osobnosti - při rozhodování vždy myslím na to, jak to
ovlivní ostatní, jaké přínosy a rizika to může mít pro jednotlivce či skupiny lidí, proto budu velmi
otevřená názorům občanů, ochotná je vyslechnout a připravená jim pomoci. Prioritně se chci
věnovat školství, a to jak prostřednictvím svého působení ve školské komisi, tak přímou
spoluprací s jednotlivými školskými zařízeními ve městě - díky své profesi jsem už nyní se
spoustou z nich v kontaktu. Ráda ale vyslechnu kohokoliv s jakýmkoliv problémem, poradím se
s kompetentnějšími kolegy z naší kandidátky či dalšími odborníky, nebo doporučím, na koho je
možné se v této věci obrátit.
Co vám ve městě nevyhovuje a ráda byste to změnila?
Bývalé vedení města se omezilo na správu běžných záležitostí a rezignovalo na plnění
strategického plánu. Přitom právě on by se měl stát skutečným nástrojem řízení města. Toto je
potřeba změnit a pokud se na tom dohodneme, tak i zlepšit metodiku vytváření a realizace
strategického plánování. Považuji totiž za důležité řešit aktuální problémy komplexně v souladu
s dlouhodobou vizí a jasně definovanými cíli.
Chybí podle vás něco Českému Krumlovu?
Krumlov, především rodiče a děti, by si zasloužili širší možnost výběru vzdělávací cesty - vedle
stávajících základních škol by tu mohl existovat i jiný typ školy. Záměrně píšu jiný, nikoliv
alternativní, protože toto přídavné jméno je v českokrumlovském školství trochu zprofanované.
Ta alternativa nemusí být přímo součástí nějakého systému, vždycky totiž záleží především na
lidech a jejich ochotě a otevřenosti vůči novým metodám a postupům ve výuce, které více
respektují individualitu dítěte a připravují děti lépe pro dnešní svět.
Jak relaxujete?
Přiznám se, že je pro mě obtížné zcela „vypnout“ - i při sportovních aktivitách (preferuji inline
bruslení, power jógu a plavání) často přemýšlím o práci, při vaření a pečení to není o mnoho
lepší. Někdy vypínám, když zapnu hlasitou hudbu při řízení auta na delších cestách. Ale nejlepší
je pracovní obsah vytěsnit nějakým jiným myšlenkovým obsahem - knihou (mým oblíbeným
autorem je Chaim Potok) nebo dobrým filmem.
Který vtip ráda vyprávíte?
Otec: “Nejkrásnějším dárkem k narozeninám by pro mě bylo, kdyby ses konečně stal dobrým
žákem.“ Syn: “Pozdě. Už jsem ti koupil kravatu.“

OBČANÉ ŠPIČÁKU NA MÍRU JSOU JEŠTĚ VOLNÉ GARÁŽE
V dubnu zahájila společnost INBA s.r.o. z ČesUŠETŘÍ ZA TEPLO kých
Budějovic na sídlišti Mír výstavbu garáVýměnu potrubí teplovodu na Špičáku provádí
od 11. června ve dvou etapách Energo Český
Krumlov s.r.o. Potrubí fungující více než 40 let
vykazovalo velké tepelné ztráty, proto se
vlastník rozhodl investovat 6,5 mil. Kč na jeho
rekonstrukci.
V první etapě se mění teplovody v lokalitě
mezi poliklinikou a bankou. Kromě třítýdenní
odstávky teplé vody došlo k dočasnému, asi
měsíčnímu, odstranění dvou sloupů veřejného
osvětlení, které budou po skončení prací opět
instalovány a zprovozněny.
Druhá etapa zahrne oblast od kotelny po
banku a měla by skončit do konce července,
do původního stavu by mělo být vše uvedeno
do konce prázdnin.

žového dvoupodlažního objektu pro osobní
vozy, jenž má být dokončen v listopadu, a
poté budou garáže převedeny do osobního
vlastnictví majitelů. Každá z 56 garáží, včetně
podílu na ceně pozemku pod objektem a
DPH, stojí 214 319 Kč. Jsou odděleny zděnými
příčkami, mají uzamykatelná vyklápěcí garážová vrata a jsou vybavena elektroinstalací
s vlastním měřením odběru elektrické energie.
Vjezd je ze středové kryté komunikace přes
hlavní vjezdová elektricky ovládaná vrata. Již
zhruba 60 % garáží je obsazených a jejich
budoucí vlastníci mají s investorem uzavřenu
smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Zájemci
získají informace www.inbacb.cz nebo na
telefonu 602 430 607.

CENU MĚSTA ZÍSKAL MGR. IVAN SLAVÍK
Ve 14. ročníku Ceny města Český Krumlov získal toto ocenění
pracovník regionálního muzea Mgr. Ivan Slavík. Žulovou kostku se
skleněnou kapkou převzal z rukou starosty Ing. Luboše Jedličky
18. května za fundovanou dlouholetou práci historika a kurátora
muzea, za popularizaci regionální historie a kulturní historie města
v zahraničí, aktivní podporu "dobrého sousedství" a spolupráci
s institucemi, spolky a jednotlivci na mezinárodních kulturních
projektech, zvláště s Horními Rakousy a Bavorskem. Na slavnostní
předání ceny byli pozváni i další letos nominovaní - Helena Braunová, Mgr. Jiří Bloch, Mgr. Jan Tůma, Dům dětí a mládeže, Sdružení
Proradost - dále občané, kteří je navrhli, i ocenění držitelé v minulých letech. Večer moderoval Petr Kronika, o doprovod se postarali
mladí hudebníci ZUŠ a DDM.
Foto Jana Zuziaková

NENECHTE SI UJÍT
KANADŠTÍ STUDENTI zazpívají v úterý
26. 6. od 16 h na náměstí Svornosti. Sbor 41
středoškoláků si připravil skladby Mozarta,
Faurého, Wrighta, Bakera.
MĚSTSKÝ PARK V PROMĚNÁCH ČASU je
vycházka s povídáním Ing. Petra Kunce
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
o historii a rozmanité skladbě dřevin, kterou
ve středu 27. 6. od 16 h pořádá Ekocentrum
Šípek za poplatek 20 Kč. Sraz je v parku u
kaple sv. Martina, za vytrvalého deště v ekocentru.
21. FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
se koná od 28. 6. do 7. 7.
16. FESTIVAL STARÉ HUDBY
potrvá od 12. do 19. 7.
16. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
přinese 24 koncertů od 20. 7. do 25. 8.
OBRAZY VYSOČINY představí v Městské
galerii od 1. do 31. července Ivan Sýkora a
hutní vázy, skleněné dekorativní předměty
Pavel Havelka ze Žïáru nad Sázavou.
HEDVÁBNÉ OBRAZY podruhé vystaví Alice
Vegrová od 1. do 31. srpna v Městské galerii
na Prelatuře.

VÍTE, JAK SE
TĚŽIL GRAFIT?
Grafitový důl je od 1. června opět otevřen
návštěvníkům. Více než dvoukilometrová trasa
vede vláčkem i pěšky spojenými těžebními
prostory Krumlov a Lazec. Prohlídka v češtině
stojí 150 Kč, dítě do 15 let platí 80 Kč. Do
konce prázdnin je možné vydat se do podzemí každý den, poté až do konce května
2008 od pondělí do pátku.
Informace na
www.ckrumlov.cz/grafitovydul
a v Infocentru na náměstí Svornosti
(tel. 380 704 621)

KRÁTCE
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA na dětském
letním táboře se sportovním zaměřením nabízí
DDM v termínu 23. - 28. 7. na turistické
základně DDM v Zátoni. Tábor Pod olympijskými kruhy pro děti od 2. do 6. třídy stojí
děti, které navštěvují nějaký zájmový kroužek
DDM, 1 500 Kč, ostatní zájemce 1 650 Kč.
Přihlásit se je nutné v DDM do 29. 6.
NÁSTRAŽNÉ RYBIČKY prodává od 1. 7. MO
Českého rybářského svazu. Za 5 Kč budou
k mání v úterky a čtvrtky od 18 do 19 h u
hospodáře p. Bareše a p. Chmelaře na Horní
Bráně.
RYBÁŘI VARUJÍ. Členové místní organizace
Českého rybářského svazu se obávají, že
vzhledem k vážnému nedostatku vody hrozí
uzavření rybářského revíru Sebevrah I v Přídolí.
Pokud k této situaci dojde, bude to vyznačeno
na tabulích.
NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA. Natáčení
třetí řady českého seriálu zahrnulo i naše
město, když v noci z 15. na 16. 6. se zapojili
do filmování v interiérech i herci vybraní
z krumlovských zájemců.
POHÁDKOVÝ PARK pořádaný koncem
května k Mezinárodnímu dni dětí v Městském
parku navštívilo 445 dospělých a 467 dětí. Ty
si vybíraly trasu podle věku - 405 dětí do 10
let se snažilo na Putování kouzelnou zemí a
62 starších absolvovalo Dobrodružnou plavbu
po Vltavě. Bylo opravdu veselo a živo...
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21. Slavnosti Pětilisté Růže
17.30

Skupina historického tance Alla Danza, SHŠ Kvartet a Páni
Krašova - Zásnuby pana Petra Voka 18.00 - 20.00 přestávka
20.00
Quanti minoris Brno - zhudebněná poezie středověk. autorů
22.00
Tua Borta Praha - severská, balkánská a středověká hudba
Široká ulice
Hostina na ulici historická krčma s nabídkou specialit, s možností posezení u
bytelných stolů
17.00
Elthin - středověká hudba v podání plzeňského dua
18.00
In Flamenus Brno - představení s biči
19.00
Dubia Fortuna - středověká hudba
20.00
SHŠ Kvartet - šermířské ukázky
21.00
Elthin - středověká hudba v podání plzeňského dua
Šatlavská ulice
Slavnosti v Šatlavě - po celý den hostina na ulici s programem
Kostel sv. Martina
19.00
Marta Vávrová ze Zlaté Koruna - české lidové písně

Sobota 23. června

22. - 24. ČERVNA
Čtvrtek 21. června

10.00 18.00
10.00 - 18.00

Nádvoří a sály Prelatury
Schola Historica historické semináře pouze pro registrované
Zahrady pivovaru Eggenberg
Cesta evropského meče - semináře historického šermu, pouze
pro registrované seminaristy

Pátek 22. června
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Nádvoří a sály Prelatury
10.00 - 14.00 Schola Historica - historické semináře pouze pro registrované
17.30
ZUŠ ČK Makarius - lidová fraška
19.00
Českokrumlovská scéna František Zborník:
Dvojí pravda o životě Viléma z Rožmberka
20.15
Violoncellový soubor ZUŠ ČK
22.15
ZUŠ ČK - Teatr Sakripanta fraška (pro dospělé)
I. zámecké nádvoří
10.00 - 20.00 Staročeský jarmark s programem
Občerstvení - medovina, víno, turecký med, perníčky, koření, pekařské produkty
Keramika, šperky, bižuterie, kožená obuv, kožené výrobky, kamínky, vitráže,
klobouky, knoflíky, pletené tašky a klobouky, tkané oděvy, dřevěné, proutěné,
lněné, batikované, paličkované výrobky, krajky, ubrusy, sušené i masožravé květiny,
maňásci, malované obrázky, dětské zbraně, brnění a meče
Řemeslníci - pekaři, knihař, kovář, medař, paličkářka, věštírna
16.00
Kejklíř Půpa
16.30
Krless - písně a skladby hospod a tržiš, studentů a vagantů
17.00
Příchod rychtáře s doprovodem oficiální zahájení jarmarku
SHŠ Grál bubenické vystoupení
17.45
Vojta Vrtek - kejklíř
18.30
Krless - písně a skladby hospod a tržiš, studentů a vagantů
19.15
Kejklíř Půpa a klaunka Kačenka - kejklování pro malé i velké
Zahrady pivovaru Eggenberg
9.30 - 11.30
Klání mladých pánů - historická soutěž českokrumlovských
škol v netradičních soutěžích, ve spolupráci s DDM ČK: Páni z Rožmberka a
Krumlova (ZŠ Plešivec); Páni z Hradce (ZŠ Za nádražím); Páni z Třeboně a
Landštejna (ZŠ Linecká); Páni ze Stráže (ZŠ T.G.M.); Páni z Ústí (Občanské sdružení
Soužití ČK)
12.00
Cesta evropského meče - semináře historického šermu pouze
pro registrované
Náměstí Svornosti hlavní scéna - program moderuje Petr Kronika
16.00
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE
scénář a režie: Štěpán Kryski
16.30
In Flamenus Brno - fakírská show
17.15
Tua Borta Praha - severská, balkánská a středověká hudba
18.30
Chairé Příbram - pijácké písně
19.30
Vojta Vrtek - kejklíř
20.00
Soubor historických tanců Fioretto - výuka renesan. lidov. tanců
21.00
FRESCA - historický komponovaný program
účinkují: skupiny historického šermu Grál, Kvartet a Páni Krašova, Harcíři, taneční
soubory Fioretto, Regii Carolis Regis, Alla Danza, Fioretto, Calyculus, Salome,
hudební skupiny Chairé, Dubia Fortuna, Brass Quintet, Vojta Vrtek, kejklíř Půpa a
klaunka Kačenka, In Flamenus a další, scénář a režie: Jan Vozábal
22.30
NOČNÍ OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
trasa: II. zámecké nádvoří Latrán Radniční náměstí Svornosti Horní ulice
23.00
Krless - koncert skupiny zabývající se interpretací evropské
hudby období vrcholného středověku a hostů
01.00
ukončení programu v historickém centru města
Synagoga, Linecká ulice
21.00
Písně a tance před branami renesance a Evropy 15. století
- Kvinterna ČK, hudební režie: Dr. Hana Blochová a Chorea Historica Praha,
choreografie: prof. Eva Kröschlová
Městský park
Středověké hry - zajišuje Antonín Plamínek Pazdera
17.30 - 21.00 Aktivní zábava pro návštěvníky slavností v podobě středověkých her kolotoč, historické houpačky, koňokol, trampol ína, katap ult, otočn ý
žebřík, vržnice švejcarkou a další
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka, Panská ulice
16.30
Petr Theimer - kejkle

I. zámecké nádvoří
Staročeský jarmark s programem
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera - Pohádka o Sněhurce
Vojta Vrtek - kejklíř
Dubia Fortuna - středověká muzika
Harcíři Rokycany - šermířské ukázky
Dubia Fortuna - středověká muzika
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera - Romeo a Julie
Lakomá Barka ČK - lidové a renesanční písně
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera - Aucassin a Nicoletta
Harcíři Rokycany - šermířské ukázky
Lakomá Barka ČK - lidové a renesanční písně
Svornosti hlavní scéna, program moderuje Petr Kronika
Dubia Fortuna - středověká muzika
Skupina historického tance Alla Danza - Zásnuby pana Voka
In Flamenus - Ozvěny orientu
Skupina historického tance Calyculus
Zahraniční host Giostra Cavalleresca di Sulmona (Itálie)
- praporečnická a bubenická škola
13.20
Igric Chomutov - historizující folk
14.40
Vojta Vrtek a kejklíř Půpa - jedinečné kejklířské duo
15.00
SLAVNOSTNÍ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
S CEREMONIÍ NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
- průvod projde po trase: Horní ulice - náměstí Svornosti
- ceremonie: Široká - Dlouhá - Latrán Nové město pivovarské zahrady
scénář a režie: Štěpán Kryski, historický průvod: Kateřina Slavíková
16.30
Rožmberská kapela - koncert
17.30
Kejklíř Půpa
18.00
SHT Salome - historický tanec
18.20
Green Regiment - mušketýrská jednotka v akci
18.45
Farha Český Krumlov, studio orientálního tance
20.00
Quanti minoris Brno - zhudebněná poezie středověk. autorů
21.10
Zahraniční host Giostra Cavalleresca di Sulmona (Itálie)
- praporečnická a bubenická škola
22.00
Dubia Fortuna Taberna mundus
- večerní koncert středověké kapely a jejích hostů
24.00
ukončení programu v historickém centru města
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka, Panská ulice
10.00
ZUŠ ČK - Pohádka o Matějovi
11.00
Studio dell arte Č. Budějovice - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
12.00 - 15.00 přestávka
15.30
Igric Chomutov - historizující folk
17.00
Studio dellarte Č. Budějovice - Šípková Růženka
18.00 - 20.00 přestávka
20.00
Flagrans Plzeň - hudba dob dávno minulých
22.00
Studio dell arte Č. Budějovice - Don Giovanni
Na Ostrově
Po celý den lze zhlédnout a vyzkoušet si stará řemesla, jako jsou točení na
kopacím kruhu, předení na kolovratu, tkaní na stavu, ukázky stříhání ovcí, to vše v
doprovodu zpívaných lidových písní. Navíc několik živých překvapení. Program
zajišují občanská sdružení Společenství Kalamandra a Textilní dílna Gawain.
Jižní terasy Státního hradu a zámku Český Krumlov
24.00
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ a Antický průvod na řece Vltavě
Plavbu vorů zajišuje firma Voroplavba Český Krumlov, ohňostroj v délce asi 10
minut zajišuje Jiří Honc a Zdeněk Štěpánek.
Městský park
Středověké hry - zajišuje Antonín Plamínek Pazdera
11.30 - 19.00 Aktivní zábava pro návštěvníky slavností v podobě středověkých
her - kolotoč, historické houpačky, koňokol, trampolína, katapult, otočný žebřík,
vržnice švejcarkou a další
14.00
Provazochodec Berondini
Nádvoří a sály Prelatury
10.00
SHŠ Grál - Šermířská pohádka
11.15
Divadlo Studna Hosín - Princ Jaromil - ... doznívá flašinet, oponka
se otevírá a lipoví umělci rozehrávají jarmareční příběh o princi, jemuž ke štěstí
pomůže moudrost potulných komediantů...
12.30
ZUŠ ČK Makarius - lidová fraška
14.00
Divadlo Alfa Plzeň - Tři mušketýři - maňásková groteska podle
stejnojmenného románu Alexandra Dumase
16.00
Divadlo Alfa Plzeň - Tři mušketýři - maňásková groteska
18.00
Českokrumlovská scéna - František Zborník: Dvojí pravda o životě
Viléma z Rožmberka
20.00
Divadlo Alfa Plzeň - Tři mušketýři - maňásková groteska
21.30
Českokrumlovská scéna - František Zborník: Dvojí pravda o životě
Viléma z Rožmberka
Synagoga, Linecká ulice
13.00
Sasvetska Sela - chorvatský soubor

9.00 - 21.00
10.00
10.45
11.30
12.00
12.30
13.30
15.00
17.00
18.30
19.30
Náměstí
10.00
10.30
11.30
12.15
12.30

17.30

Dětský sbor ZUŠ ČK - Medvíïata s hosty - Ozvěny duchovní hudby
Maškarní sál, Státní hrad a zámek ČK
19.00
Skupina historických tanců Fioretto a skupina Chairé - program českokrumlovského a
příbramského souboru
21.00
Skupina historických tanců Regii Caroli Regis a Rožmberská kapela
Hradební ulice
11.00
Bratři z Růže - Ostrov pokladů
13.00
Bratři z Růže - ukázky šermířského umění středověkých landsknechtů
19.00
Bratři z Růže - Honza a loupežníci
Široká ulice po celý den
Hostina na ulici historická krčma s nabídkou středověkých specialit, s možností posezení u bytelných stolů
Šatlavská ulice po celý den - Slavnosti v Šatlavě - hostina na ulici s programem
Kostel sv. Martina, Městský park
22.30
Nocturno - Josef Krušina Renesanční a barokní varhany
Klášterní kostel
11.00
Chairé Příbram - koncert duchovní hudby
Zahrady pivovaru Eggenberg
10.00 - 22.00 RŮŽE A MEČ aneb Rytířská aréna
program po celý den: rytířská scéna, historické hry pro děti i dospělé
10.00 - 15.00 soutěžní klání českého rytířstva - přehlídka skupin historického šermu
15.00 - 16.00 přestávka
16.00
příchod historického průvodu
16.30
program pro vladaře a jeho hosty - 1. soutěž šermířských souborů
17.15
odchod družiny vladaře
17.30
2. soutěž šermířských souborů
18.00
Historický program
18.30
3. soutěž šermířských souborů
19.00
Historický program
19.30
4. soutěž šermířských souborů
20.00
Historický program
20.30
5. soutěž šermířských souborů
21.00
Swordsmen team - filmové duely
21.15
Závěrečné defilé a slavnostní zakončení klání s historickým programem
23.00 00.30
Shannon Praha - keltská hudba
01.15 - 03.00 Poitín Plzeň - irská, bretaňská a keltská hudba
Zahrady pivovaru Eggenberg - malá scéna
10.00
Green Regiment - mušketýrská jednotka
11.00
Aliquando - skupina historického tance z Brna
12.15 - 13.15 Grál - Turnajíček
10.00 - 13. 00 Klaunka Kačenka, Půpa, Petr Theimer
Nádvoří Hotelu Růže, Horní ulice
14.00 - 18.00 Rožmberská hostina v podzámčí

Neděle 24. června

I. zámecké nádvoří
Staročeský jarmark s programem
Vojta Vrtek - kejklíř
SHŠ Grál - Turnajíček pro děti
Dubia Fortuna - písně středověku
Petr Theimer - kejklíř
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera - Červená Karkulka
Kapka - české lidové písničky v podání českokrumlovské skupiny
Nádvoří a sály Prelatury
10.00
Kejlíř Půpa a klaunka Kačenka - hry pro děti, kejkle
11.00
SHŠ Páni z Kolína - šermířský zpěv a píšaly
12.00
Skupina historického tance Alla Danza
13.00
Krumlov guitar classic duo - Radek Interholz a Jindra Čapek
- Od renesance po současnost
14.30
Flétna a housle - od baroka přes Mozarta po improvizaci
16.00
Exfanta Kaplice - světské renesanční popěvky
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka, Panská ulice
11.00
Studio dell arte České Budějovice - Pohádka O Popelce
12.00 - 15.00 přestávka
15.00
Studio dell arte České Budějovice - Zlatovláska
Náměstí Svornosti hlavní scéna - program moderuje Petr Kronika
10.00
Lakomá Barka ČK - historizující folk a lidové písně
11.00
Skupina historického tance Regii Caroli Regis - výuka tanců pro děti
11.30
Vojta Vrtek - kejklíř
12.00
Kapka - české lidové písničky v podání českokrumlovské skupiny
13.00
Lakomá Barka ČKv - historizující folk a lidové písně
14.00
Green Regiment - mušketýrská jednotka v plné síle
14.15
Průchod alegorického historického průvodu náměstím na zahájení Živých šachů
(Horní ulice - náměstí Svornosti - I. zámecké nádvoří - otáčko)
14.45
Flagrans - hudba dob dávno minulých
16.15
PŘÍCHOD HISTORICKÉHO ALEGORICKÉHO PRŮVODU A ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ,
scénář a režie: Štěpán Kryski, průvod: Kateřina Slavíková
17.00
Ukončení programu
Otáčivé hlediště v zámecké zahradě
15.00
Živé šachy - šachová partie s živými figurami na šachovnici 12 x 12 m
scénář: František Zborník, režie: Jaroslav Kubeš
15.45
ALEGORICKÝ HISTORICKÝ PRŮVOD - průvod projde po trase: otáčivé hlediště - zámek
- Latrán - Radniční ulice - náměstí - Svornosti - ceremonie - Horní ulice
Hotel Růže, Jezuitský sál
11.00
Hudební matiné českokrumlovského městského pěveckého sboru Perchta
a Smyčcového orchestru Český Krumlov
Kostel sv. Víta
17.00
Koncert chrámových sborů Velešín a Český Krumlov
Šatlavská ulice - po celý den - Slavnosti v Šatlavě - hostina na ulici s programem
Široká ulice po celý den
Hostina na ulici historická krčma s nabídkou středověkých specialit, s možností posezení u bytelných stolů
EGON SCHIELE ART CENTRUM a REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ
poskytují všem držitelům vstupenky na Slavnosti pětilisté růže 50 % slevy na vstupném.
9.00 - 17.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.00
15.00

Změna programu vyhrazena!

Aktuální program a info na www.ckrumlov.cz/slavnosti2007

DŮLEŽITÉ INFORMACE

I letos jsou vydávány NÁRAMKOVÉ VSTUPENKY.
VSTUPNÉ DO MĚSTA pro obyvatele města
Obyvatelům Českého Krumlova pořadatelé
každý rok poskytují zvýhodněné vstupné.
Permanentní vstupenku (pátek+sobota) bude
občana města stát 100 Kč, páteční 50 Kč a
sobotní 80 Kč. Vydávají se pouze v předprodeji, jeden zájemce dostane maximálně
5 vstupenek, a to když pracovníkům Infocentra prokáže bydliště v Českém Krumlově.
O slavnostech už na vstupních branách do
města nelze tyto vstupenky zakoupit!
Všichni návštěvníci v historickém kostýmu mají
vstup zdarma, stejně jako děti do 10 let,
občané se ZTP a ZTP/P, děti do 15 let zaplatí
za víkend 50 Kč.
VSTUPENKY LZE ZAKOUPIT
1. v INFOCENTRU ČESKÝ KRUMLOV na
nám. Svornosti 2,
tel. 380 704 621, fax 380 704 619, e-mail:
info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info.
2. v UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57
1. nádvoří, tel. 380 725 110, 380 725 119,
e-mail: tourist.service@unios.cz
PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA
Město bude uzavřeno pro vjezd motorových
vozidel v pátek 22. 6. od 16 do 24 hodin, kdy
na náměstí Svornosti a v okolních ulicích bude
probíhat program a noční ohňový průvod.
V sobotu 23. 6. bude město uzavřeno pro
vjezd motorových vozidel od 8 do 24 hodin,
zásobování bude možné nejpozději do 9 hodin. Hlavní historický průvod projde městem
v sobotu v 15 hodin. V neděli 24. 6. bude
omezen průjezd městem od 9 do 17 hodin.
Pořadatelé žádají občany, aby v době slavností
neparkovali svá vozidla na území města,
zejména pak na trase historického průvodu, a
tak předešli možným nepříjemnostem. Doporučují využít k parkování parkoviště mimo
centrum města.
KOSTÝMY
Zájemci, kteří chtějí prožít Slavnosti pětilisté
růže v kostýmu, ale nechtějí se zúčastnit
historického průvodu, si ho mohou půjčit
v pátek 22. června od 12 do 15.30 h ve
zkušebně v 1. patře Městského divadla ČK za
250 Kč a za vratnou kauci 500 Kč. Děti pod
15 let musí přinést písemný souhlas rodičů.
JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ
VE DNECH SLAVNOSTÍ
V případě jakýchkoli problémů či dotazů se
můžete kdykoli obrátit na pracovníky
Městského divadla ČK, tel. 380 727 369, na
kterém je ve dnech slavností (pátek neděle)
stálá informační služba.
V případě zajištění nutného vjezdu do města
lze volat přímo městskou policii na č. 156,
která se neprodleně spojí s organizátory a
průjezd zajistí.
Hlavní sponzoři slavností:
Schwan-Stabilo ČR, s.r.o., Schwan Cosmetics
CR, s.r.o., Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,
a.s.
Sponzoři:
Čečetka v.o.s., VERA spol. s r.o., Kvasar s.r.o.,
Bohemia Properties a. s., VIDOX s.r.o.
Mediální partneři:
Jihočeský kurýr, Český rozhlas České Budějovice, Radio Faktor, RTA jižní Čechy,
Ozvěny Českokrumlovska, partžurnál, OIS

Foto Jana Zuziaková
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POLSKÁ ULICE
V NOVÉ PODOBĚ A KVALITĚ

SCHODY K PIVOVARU
BUDOU BEZPEČNÉ
Od 18. 6. se Služby města Český Krumlov
pustily do opravy schodů u lávky k pivovaru za
235 000 Kč. Během tří týdnů je kromě opravy
schodů čekají také práce na podestě pod
nimi, demontáž a oprava ocelového zábradlí.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

PRODEJ SLUŽEB MĚSTA
ČESKÝ KRUMLOV
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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ TROCHU PROHLÉDNE

Město si je vědomo, že autobusové nádraží není dobrou vizitkou města, a proto podniká kroky
k jeho rekonstrukci. Než bude o jeho dalším osudu rozhodnuto komplexně, shodli se zastupitelé
na provedení dočasných úprav ke zlepšení vzhledu AN, zvýšení pohodlí a informovanosti
občanů a návštěvníků.
Dnes 22. 6. by měl být dokončen úklid plochy AN, odstraněna zeleň z chodníků a nástupiš a
pečlivě zameteny zpevněné plochy. Do konce června bude vymalována budova, do 15. 7.
opraveny lavičky před prosklenou částí objektu. Informační tabule se schématem stanoviš, jejich
cílovými stanicemi, hlavními zastávkami trasy a dalšími údaji by měla být hotova do 30. 7.
Cestující naleznou ochranu pod dvěma či třemi přístřešky, které budou později využity na
zastávkách ve městě. Společnost ČSAD Autobusy by měla na své náklady vyměnit u jednotlivých
stanoviš vývěsky s jízdními řády a kovové číselné označení stanoviš za plastové.

Oprava Polské ulice financovaná městem
začala 11. června. Pracovníci Služeb města
Český Krumlov provedli úpravu kanálových
vpustí a pokládku asfaltového povrchu, čímž
se nekvalitní panelová komunikace změnila v
asfaltovou. Práce na 1 560 m2 za 450 000 Kč
byly naplánovány na dva týdny, ale dodavatel
stavby je dokončil již 14. června.

Když jsem si přečetl názory zastupitelů z levé
části městského zastupitelstva na prodej
městem zřízené společnosti Služby města
Český Krumlov, předpokládám, že příště zazní
zase názory z opačné nebo neutrální strany.
Tím ale nechci startovat žádnou politickou
debatu o této věci, protože jde o věc dostatečně závažnou, aby se při rozhodování kladlo
na misku vah vše, co je z hlediska ekonomického, právního, ale i sociálního potřebné.
Tak tomu bylo i v minulém období a tehdejší
rada města nikdy nedospěla k jednoznačnému
názoru a možná i proto o věci nebylo v minulém volebním období rozhodnuto. Necelý
rok nám prostě na vypořádání všech rozdílů
v názorech nestačil.
Nyní zveřejněné názory mohou sice ukazovat
na ekonomickou kreativitu pana zastupitele
Máče a je škoda, že naráží na současnou
realitu při zadávání veřejných zakázek. Právě
zákon o veřejných zakázkách znemožnil, aby
stavební práce mohly být tomuto podniku
městem zadávány přímo. Služby města Český
Krumlov vstupovaly do soutěže o takové zakázky společně s jinými uchazeči a je pravda,
že ne vždy v této soutěži uspěly.
Jako starosta bych se také důrazně ohradil,
kdyby někdo řekl, že mu byly Služby města
k dispozici, jak to pan zastupitel Máče tvrdí o
prvním polistopadovém starostovi. Ohradil
bych se o to víc, protože mnozí si jistě
pamatují na nepříjemnosti okolo vedení této
společnosti v polovině devadesátých let.
Těžko lze rozumět tomu, že jedna společnost
pomáhá druhé, jako to tvrdí autor příspěvku
v souvislosti s jinou soukromou firmou. Firmy
si mohou pomáhat pouze na základě smluvního vztahu, účtovat si o tom podle příslušných předpisů a tak to i zdaňovat.
A chceme či nechceme, tak Služby města byly
městem zřízeny jako ekonomická jednotka
svého práva a zřizovatel v ní uplatňoval své
zájmy prostřednictvím účasti v jeho orgánech.
Současný starosta a bývalý místostarosta jako
jednatelé společnosti vykonali v minulém
období, společně s novým ředitelem, hodně
práce při ekonomickém ozdravení společnosti.
Konkurenceschopnost podniku v daném segmentu trhu je však dána opravdu úplně jinými
skutečnostmi než tím, kým je zřizován, i když
vlastnické poměry k rozhodujícím faktorům
nepochybně patří. Bonitní vlastník totiž může
ekonomicky slabou společnost znovu nastartovat, aby se mohla v konkurenci suverénně
pohybovat. Tím může být opravdu kdokoliv,
ale jen tehdy, když budou se změnou vlastníka
řádně smluvně ošetřeny zájmy města jak při
zajišování konkrétních činností, tak při zlepšení ekonomické a technologické kondice
podniku. I minulá diskuse o předkupním
právu města pro případ, že by se nový vlastník
rozhodl společnost prodat, byla vedena snahou mít věc stále pod určitou kontrolou.
Vím, že o věci bude nadále rozhodováno se
vší vážností a že odborníci budou přicházet
s odbornými argumenty. Odborné před politickou diskusí svědčí i to, že se o věci rozhoduje na začátku a nikoliv na konci volebního
období.
František Mikeš, starosta ČK 2002 - 2006

PROBLÉM, nebo PŘÍLEŽITOST?

Snad všichni měli ve svých volebních programech jako prioritu vyřešení problému českokrumlovského autobusového nádraží (AN). To současné nepochybně neodpovídá potřebám
občanů ani návštěvníků města. Minulé vedení města se situaci snažilo řešit a najít investora, který
by rekonstrukci provedl. Zejména v důsledku špatné práce tehdejšího poradce, firmy Stavební
poradna, však muselo nové zastupitelstvo města výběrové řízení zrušit. Opakovat minulé chyby
nikdo nechce, a proto existuje shoda, že nové výběrové řízení musí být připraveno velmi kvalitně.
Při úvahách o dalším postupu se ovšem objevilo několik vzájemně souvisejících otázek. Co se
vlastně má či může postavit? Na jakém území se má či může stavět? Je důležitější rychlost,
komplexnost, nebo kvalita řešení? Řešíme funkci, tj. provoz centra autobusové dopravy, nebo
řešíme prostor, tj. využití určitého území?
Komise pro územní plán, majetek a investice se těmito otázkami opakovaně zabývala a dospěla
k jednoznačnému závěru, že území dnešního AN a jeho okolí je ve městě naprosto jedinečné,
protože se jedná o poslední nedostatečně využitou velkou plochu v bezprostřední blízkosti
historického centra, která umožňuje prostorově rozsáhlejší výstavbu pro různé účely. Proto komise
doporučila radě města, aby byla otázka autobusového nádraží posuzována v širším kontextu jako
součást řešení území zahrnujícího též pumpu Agip, současnou křižovatku pod touto pumpou a
všechna parkoviště pod nemocnicí.
Na jedné straně si lze představit jakési „minimální“ řešení spočívající v rekonstrukci současné
budovy AN, ve snížení počtu a v zastřešení odjezdových stání autobusů a ve vybudování
parkoviště na zbývající ploše AN. Na druhé straně si lze představit i řešení „maximalistické“
spočívající ve vybudování plošně menšího, ale provozně plně vyhovujícího autobusového nádraží
třeba v místech dnešního posledního parkoviště pod nemocnicí, ve změně dnešní křižovatky na
kruhový objezd v místě pumpy Agip, pod nímž by se nacházely dvě až tři patra parkovacích stání
pro osobní automobily s přímým východem na lávku u pivovaru, a v uvolnění celé dnešní plochy
autobusového nádraží pro výstavbu jiných objektů pro ubytování, stravování, kulturu či služby.
Mohly by zde, v místě dopravně z celého města nejdostupnějším, být umístěny například pošta,
kanceláře bank, pojišoven, notářů, advokátů, účetních, ordinace lékařů, které by mohly nahradit
ne právě vhodně umístěnou a provozně zastaralou polikliniku, provozovny některých dalších
služeb, chráněné dílny pro handikapované apod. Objevily se i návrhy „schovat“ objížïkovou
komunikaci v úseku od Havraní skály až k opěrné stěně pod AN pod „střechu“ a získat tak velkou
rovnou plochu pro prakticky libovolné využití.
Nápadů lze mít mnoho, ale je třeba na jedné straně ověřit, co dané území architektonicky unese
a kolik funkcí se do něho z hlediska urbanistického vejde, a na druhé straně vzít v úvahu, že to
všechno musí někdo zaplatit a že bude nejspíše nutné najít zkušeného developera, který výstavbu
zorganizuje. V první fázi však jde o vygenerování myšlenek a nápadů a prověření jejich technické
realizovatelnosti. K tomu měly sloužit práce studentů pražské fakulty architektury, kteří v rámci
výuky pod vedením svých profesorů podle podkladů poskytnutých odborem investic a na základě
zadání projednaného komisí pro územní plán, majetek a invstice zpracovali 6 studií
urbanistického řešení celého autobusového nádraží a jeho okolí (a také 9 studií rekonstrukce a
dostavby kina). Studie jsou v těchto dnech vystaveny na fakultě v Praze a přinejmenším někteří ze
zainteresovaných pracovníků radnice a občanů města se s nimi seznámí. Možná tyto studie
poslouží jako inspirace pro zadání výběrového řízení na developera.
Komplexní řešení autobusového nádraží včetně jeho okolí má však jeden zádrhel. Plochy
východně od silnice na Kaplici jsou v územním plánu (dnes je zřejmé, že neprozíravě) určeny k
využití jako sídelní zeleň, přestože se na nich nacházejí parkoviště. Nelze je tudíž zastavět a
změna územního plánu by si vyžádala možná až 2 roky. Teprve poté by bylo možno vydat územní
rozhodnutí potřebné pro takovou přestavbu, takže akce by určitě nebyla dokončena v tomto
volebním období, ale nejspíše až v roce 2011 nebo 2012. Proto rada města uvažuje o zpracování
profesionální studie, jak by mohla být uskutečněna rekonstrukce autobusového nádraží v rámci
platného územního plánu, tedy bez parkoviš pod nemocnicí. Takto prostorově omezenou
rekonstrukci by pravděpodobně bylo možné dokončit v roce 2010 nebo možná i 2009. Klíčové
ovšem bude najít developera, který akci finančně i organizačně zajistí. Očekávám, že výběrového
řízení, v němž by mohl být nalezen, bude moci být vyhlášeno na podzim 2007, ale ještě předtím
musí orgány města dát jasné odpovědi na výše uvedené základní otázky.
Autobusové nádraží lze chápat buï jako problém, který je třeba rychle vyřešit, nebo jako
příležitost optimálně využít velké a cenné území i za cenu, že to bude trvat déle. Za poslední
půlstoletí jsme si ve městě užili dost různých provizorií a poloprovizorií i „definitivních řešení“,
která byla rychle a pod časovým tlakem „naléhavosti“ spíchnuta a za pár let jako nedomyšlená a
provozně nevyhovující zlikvidována. Pamětníci jistě vzpomenou například bazény u Jelenky v letech padesátých nebo koupaliště na rybníku Ledový v letech sedmdesátých. Máme tedy dost
zkušeností, kam taková řešení vedou. Jsem přesvědčen, že v případě AN je třeba dát přednost
kvalitnímu komplexnímu řešení před rychlostí. Pětadvacet let stála a musela na autobusovém
nádraží stačit provizorní dřevěná bouda ČSAD, po níž tam dodnes zbyly betonové základy.
Dalších 15 let tam stojí a musí stačit současná budova postavená zčásti ještě v akci Z. Myslím, že
s ní můžeme vydržet i o rok či dva déle, pokud to bude zapotřebí, aby další desítky let mělo
město nejen moderní autobusový terminál, ale také v jeho blízkosti účelně využité území s důležitou infrastrukturou služeb pro občany města a jeho okolí. Řešení, které by preferovalo rychlost
na úkor komplexnosti, by naopak mohlo zablokovat rozvoj tohoto území přinejmenším na mnoho
desetiletí.
Milan Marko
předseda komise pro územní plán, majetek a investice

MONGOLSKÁ STEP JE BAREVNÁ PRO DOVOLENOU
V KLIDU POHLÍDÁ
MĚSTSKÁ POLICIE
BYT ČI DŮM
Podruhé vystavuje v Galerii Fíïa v Pohádkovém
domě 60letý mongolský umělec Sanchir Namkhaitseren. Nečekaným překvapením pro návštěvníky, kteří se s ním setkají, je jeho skvělá čeština,
ale důvod je prostý - v roce 1963 začal jako 16letý
studovat Střední umělecko-průmyslovou školu
v Uherském Hradišti. Tři roky po jejím dokončení,
tedy od roku 1971, pokračoval na Akademii
výtvarných umění v Leningradu, dnešním Sankt
Petěrburgu, a malováním se plně živí. Jeho obrazy
obdivovali na mnoha místech Evropy, Asie a
v Americe, před třemi lety dostal cenu EU za
výtvarnou tvorbu. Krumlovská výstava nazvaná
Sanchirova step překvapuje úžasnou barevností
děl. Potrvá do 12. 7. a poté naše město opustí i autor, i když jistě jen dočasně, protože se do
Česka velmi rád vrací, někdy i s rodinou. A proč vystavuje právě tady? "V Praze jsem poznal
bývalého starostu Vondrouše, mám ho rád, je to dobrý člověk..." ozřejmil cestu osudu. A tak na
výstavě můžeme vidět i díla inspirovaná pobytem v Českém Krumlově.

Na vernisáži výstavy sklidil uznání za perfektní češtinu i velvyslanec Mongolské republiky v ČR
Enkhtur Ochir (uprostřed), jenž začal se studiem tohoto jazyka před 30 lety. Nyní si poprvé
Krumlov prohlédl zevrubně.
Foto Jana Zuziaková

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
V posledních týdnech měli strážníci mnoho práce a počítají s tím, že letní období, kdy přijíždějí
desetitisíce turistů, je pořádně prověří. Jsou přesvědčeni, že náročné léto zvládnou i v nižším
počtu. Jak jsou zdatní tělesně, prokázali koncem května při fyzických testech, které budou
pokračovat na podzim. Psychické schopnosti testují nyní v červnu.
Z četných zásahů městské police zmíníme alespoň případ, kdy strážníci museli odpoledne použít
donucovacích prostředků vůči muži, který na Latránu napadl procházející ženu. Hodinu po
půlnoci také zasahovali v nemocnici proti agresívnímu muži, který při ošetření napadal lékaře.
Mezi domy na sídlišti Mír objevil občan injekční stříkačku, takže hlídka ji uložila do speciální
nádoby. Bohužel takové nebezpečí číhá i v našem městě. Občané by měli dávat pozor zvláště na
děti, kontrolovat prostředí, kde si hrají, poučit je o této hrozbě, aby nedošlo k poranění jehlou,
což může způsobit nákazu žloutenkou, či dokonce HIV.
O všech víkendech strážníci kontrolovali v noci nalévání alkoholu mladistvým. Rovněž intenzívně
dohlíželi na dodržování zákazu vjezdu pro nákladní vozidla na mostní provizorium u Porákova
mlýna, kontrolovali své přidělené obvody, řešili dopravu v pěší zóně, která je kvůli pracím na
mostě u DDM velmi zatížena.

ZENTIVA CUP

2007

V českokrumlovské sportovní hale o druhém
červnovém víkendu bojovalo osm družstev
badmintonistů ze sedmi zemí o vítězství ve
22. ročníku mezinárodního turnaje družstev
žáků ZENTIVA CUP 2007. Nejúspěšnějším
družstvem byla Kungota ze Slovinska, která ve
finále porazila Amersfoort z Holandska. Třetí
místo obsadil letošní mistr ČR družstev žáků
Astra ZM Praha. Domácí naděje vybojovaly
sedmé místo a nezopakovaly tak skvělé druhé
místo z loňska. Družstvo startovalo ve složení
Daniel Markovec, Jan Jedlička, Jaromír Janáček, Petra Hlásková, Lenka Šídlová a Lucka
Černá. Ve skupině tým prohrál s Pressbaumem
(Rakousko) 2-3 a s Amersfoortem 1-4, porazil
Merano z Itálie 5-0. Ve skupině o 5. až 8.
místo prohrál s loňským obhájcem Trenčínem
ze Slovenska a výběrem Sachsenu z Německa
shodně 1-4.
V kategorii U15 je turnaj zcela mimořádný
v ČR, možná i v Evropě. Pozvaná družstva jsou
ve většině mistrovské týmy, start družstva
z Holandska je první průlom směrem více do
Evropy. V Č. Krumlově mají všichni připravené
ubytování, stravování a vše potřebné pro
turnaj, o což se postarají pořadatelé z našeho
klubu SK Badminton Český Krumlov. Za
podporu děkujeme partnerům a sponzorům.
Radek Votava
předseda SKB Český Krumlov
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 22. června 2007, uzávěrka dalšího čísla 14. srpna 2007,
příští vydání 24. srpna 2007.

Městská policie nabízí zkvalitněné hlídání
objektů za nepřítomnosti majitele. Komu
nebude stačit namátková vizuální kontrola
bytu či domu hlídkou při běžné kontrole
města, která je zdarma, může požádat
o krátkodobé napojení svého objektu na pult
centrální ochrany. V hlídaném objektu s pevnou telefonní linkou budou rozmístěna pohybová čidla, která v případě, že do objektu
někdo vnikne, okamžitě vyhlásí poplach na
městské policii a telefonicky dají zprávu
majiteli a osobám pověřeným v nepřítomnosti
jeho zastupováním. "Tuto službu už pochopitelně není možné poskytovat bezplatně.
Poplatek činí 250 Kč za prvních pět dnů a
50 Kč za každý další den," upozorňuje velitel
městské policie Jan Šítal. Tato investice se
nepochybně vyplatí.
Kdo má zájem o běžnou kontrolu či kvalitnější
ostrahu, vyplní v kanceláři velitele formulář
s údaji o objektu, který po návratu dostane i
se záznamem o provedených kontrolách. Při
vizuální kontrole stačí dohodnout se den
předem, ale při hlídání objektu pomocí
pohybových čidel je nutné kvůli jejich instalaci
a napojení kontaktovat městskou policii týden
před odjezdem.
Informace na tel.
380 766 309 - sekretářka
380 766 346 - prevence kriminality
380 766 308, 380 711 451
- služebna MP

Městská policie Český Krumlov
pořádá pro všechny malé i větší řidiče-cyklisty
prázdninovou autoškolu
Přijïte si zopakovat vše, co je nutné znát, abyste se v silničním provozu
pohybovali na kole bezpečně, a udělat si

ŘIDIČÁK NA KOLO
31. 7. a 1. 8. 2007 - 9.00 až 15.00 h
v budově radnice na náměstí Svornosti, Český Krumlov

akce se koná za každého počasí
bližší informace a přihlášky tel. 777 589 932, nebo pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz

Přihláška - Řidičák na kolo 2007
Jméno a příjmení .......................................................................................................................
Adresa a tel. na rodiče ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Datum narození ......................................

Podpis rodičů ........................................................

V rámci prázdninové autoškoly budou děti proškoleny pracovnicemi Českého červeného kříže ze
základů první pomoci a strážníky Městské policie Český Krumlov z dopravních předpisů podle
metodiky BESIP. V rámci přezkoušení napíší testy ze znalostí pravidel provozu a dostanou
příležitost prokázat nutné technické znalosti, především povinného vybavení. Při jízdách si
vyzkoušejí praktické dovednosti v jízdě zručnosti a na dopravním hřišti. Cílem akce je zopakovat
nebo osvojit si znalosti nutné k bezpečnému pohybu v provozu na pozemních komunikacích
pěšky i na kole a dovednosti nutné k poskytnutí co nejkvalitnější první pomoci.
Účast na akci zdarma!!!
Přihlášky zašlete na adresu Městská policie-prevence, nám. Svornos-ti 1, Český Krumlov
nebo na e-mail pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz.
Lze je také odevzdat na služebně městské policie na radnici na náměstí Svornosti.
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KDY O PRÁZDNINÁCH
DO KNIHOVNY
Odd. pro dospělé čtenáře (Horní ul.)
úterý
9.00-11.30
13.00-18.00
čtvrtek
9.00-11.30
13.00-18.00
Odd. pro děti (Horní ul.)
úterý
9.00-11.30
13.00-16.00
čtvrtek
9.00-11.30
13.00-18.00
Studovna a čítárna (Horní ul.)
pondělí a pátek 9.00-11.30
--------úterý a čtvrtek 9.00-11.30
13.00-18.00
Pobočka Plešivec
pondělí
10.00-12.00
13.00-7.30
Pobočka Mír
úterý
10.00-12.00
13.00-18.00
Pobočka Vyšehrad
úterý
--------15.00-17.00

SCHWAN-STABILO DĚTEM

Čtenáři mají možnost prodloužit si výpůjčky
knih na celé prázdniny osobně, telefonicky,
příp. na adrese knihovna@knih-ck.cz, a to od
15. června až do 15. září. Kdo ale přijde po
15. 9. bez prodloužení, zaplatí upomínky
za celé období, což může znamenat 3 nebo
i 4 upomínky.

LETNÍ KINO
UŽ PROMÍTÁ
Letošní sezónu v letním kině na Chvalšinské
silnici otevřela 16. 6. hudební skupina BOULE
české drama …A bude hůř. V sobotu 23. 6.
vystoupí od 18 do 22 h Papouškovo sirotci.
Americký horor Krvavá sklizeň lze vidět v pátek 29. 6. V červenci bude letní kino promítat
vždy od 21.30 h. Připraveny jsou snímky
Divočáci (4.), Prázdniny pana Beana (7.),
Kvaska (11.), Roming (13.), Pusinky (14.),
Smrtonosná past 4.0 (18.), Vratné lahve (20.),
Shrek třetí (21.), Alpha Dog (25.), Černé
Vánoce (27.), Sunshine (28.). Letní kino je
možné navštívit nejen s kamarády, ale i se
čtyřnohými psími přáteli.
Do areálu letního kina se o prázdninách
chystají i známé hudební skupiny:
30. 7. od 20 do 24 h by měly vystoupit
Vypsaná fixa, Wohnout, Horkýže slíže a 13. 8.
Divokej Bill a Temperamento. Tyto hudební
produkce po 22. hodině schválila rada města.

MĚSTO SLAVÍ 15 LET
NA SEZNAMU
SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ
Letošní rok zasvětilo město oslavě 15. výročí
zapsání Českého Krumlova do Seznamu
památek světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO, které chce důstojně připomenout mnoha aktivitami. Spolu se Státním hradem a zámkem Český Krumlov, Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o.
a dalšími partnery připravuje řadu akcí,
z nichž část je určena odborníkům, další široké veřejnosti. Aktualizovaný a doplňovaný
program oslav je k dispozici na
www.ckrumlov.cz/unesco.
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Barokní noc na zámku potěšila 1. 6. pozvané
hosty v zámeckých prostorách. V regionálním
muzeu začala 1. 6. výstava Hommage a
Maškarní sál, jež je přehlídkou masopustních
masek žáků výtvarného oboru ZUŠ Český
Krumlov, inspirovaných malbami v Maškarním
sálu zámku (do 9. 9.). Dalšími akcemi budou
koncerty, které se jejich pořadatelé rozhodli
věnovat slavenému výročí. V rámci Festivalu
komorní hudby to bude 5. 7. koncert nazvaný
Josef Suk a jeho přátelé, v červenci nabídne
další Festival staré hudby a o jiných se jedná.
O chystaných aktivitách se dozvíte v příštích
vydáních zpravodaje.
Foto Jana Zuziaková

Pro děti ze sedmi krumlovských mateřských škol připravilo Schwan-STABILO ČR,
s. r. o., sponzor Slavností pětilisté růže, zajímavá setkání k Mezinárodnímu dni
dětí. V zasedací místnosti firmy přivítal jednotlivé skupiny maskot Schwan veliká "živá" labu - a Barbora Dundrová. Malí se dozvěděli, jaké krásné psací
potřeby společnost vyrábí, dívali se na pohádky, o nichž si pak povídali, a poté
kreslili. Po občerstvení a vyhodnocení tří nejlepších výkresů si děti odnesly
sladkosti a dárkové balíčky se spoustou pastelek, tužek a fixů. Odcházely
nadšené a s plány, co vše s pomocí dárků vytvoří.
Foto Jana Zuziaková

KRUMLOVSKÉ DĚTI SE POMĚŘÍ
SE SPORTOVCI CELÉHO SVĚTA
Do Reykjavíku, hlavního města Islandu, odletěla ve středu 20. června
24členná výprava krumlovských sportovců do 15 let s trenéry a starostou.
Jejich cílem je podat co nejlepší výkony na 41. mezinárodních dětských
hrách pořádaných pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru. Jak se
jim to v badmintonu, plavání či kopané podařilo, se pochlubí po příletu
25. června. Český Krumlov je jediným městem ČR, které se může každoročně
mezinárodních dětských her účastnit. Držíme palce!

Roztomilá miminka přivítala mezi občany Českého Krumlova místostarostka
Bc. Jitka Zikmundová 25. května v Prokyšově sále. Z 38 pozvaných si tuto slávu
nemohly prožít jen čtyři z nich.
Foto Jana Zuziaková

