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ZDARMA
města

Vážení občané,

tento školní rok bude v po-

slední době jedním z nejdů-

ležitějších - doslova přelo-

mový. Začínají fungovat rámcové vzdělávací 

programy a s nimi přichází skutečná reforma 

českého základního a středního školství.       

Ve způsobu výuky pocítí největší změny žáci 

prvních a šestých tříd. Před učiteli i žáky se 

otevírají možnosti, které dosud neměli, a tak 

by také měly být vnímány. I přes počáteční 

náročnost při zavádění těchto programů se 

jednoznačně jedná o krok vpřed. V podstatě 

jde o liberalizaci metod, nikoliv témat. Samo-

zřejmě existují znalosti, které si žáci musí 

osvojit na všech školách. Způsoby, jimiž je       

k nim učitelé dovedou, však mohou být různé. 

Jde nám o to, aby se učitel už necítil ome-

zován ve způsobu výuky, zkrátka aby mohl 

učit po svém tak, jak to jemu a jeho žákům 

vyhovuje. Každá škola by měla díky tomu mít 

svou vlastní tvář, která nejen uspokojí, ale i 

nadchne rodiče žáků. To je svobodný prostor 

pro ty, kteří mají představu o tom, co a jak se 

dá zlepšit.

Dětem chci zdůraznit, že do školy chodí jen 

kvůli sobě, ne kvůli mámě či tátovi a ani kvůli 

paní učitelce. Vzdělání, znalosti a dovednosti 

jsou tím nejcennějším, co lze v životě získat, 

bez nichž si nemohou splnit sny o vlastní bu-

doucnosti.

Všem pedagogům, rodičům a dětem přeji       

v novém školním roce hodně sil a trpělivosti.
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Vážení občané,

přijïte ve čtvrtek 27. září v 16 h na jed-

nání městského zastupitelstva v jedna-

cím sále MÚ v Kaplické ulici. Zapojte se 

do diskuze k problémům, jež se týkají 

našeho města a nás všech.

Na programu zastupitelů bude například

  budoucnost Služeb města 

  Český Krumlov, s.r.o.

  změna regulačního plánu Vyšný

  žádosti o změnu územního plánu ČK

  Komunitní plán sociálních služeb -

  - vyhodnocení výběrového řízení na rok 2007 

Ke zlepšení vzhledu památkově chráněných 

objektů v městské památkové rezervaci a zóně 

má přispět počtvrté vyhlášený grant města na 

podporu pořízení označení domů a provozo-

ven v souladu s podmínkami památkové péče. 

Letos uvolnilo město na posílení pozitivní 

reklamy 100 000 Kč. Požádat o příspěvek až 

do 70 % (40 000 Kč) nákladů na grafický 

návrh nebo na výrobu označení vyhovující 

požadavkům památkové péče je možné       

do 1. listopadu. 

Formuláře žádostí na www.ckrumlov.cz       

v sekci občan, části granty města.

Ve III. etapě sanace Havraní skály odstranili 

specialisté společnosti Stavební geologie 

3

Geotechnika 240 m   horniny, což představuje 

kolem 385 tun ve 40 tatrovkách. Po instalaci 

bezpečnostních prvků, tzn. vysokopevnostní 

sítě, svorníků, ochranných plotů měli v plánu 

odstranění uvolněného asi 10kubíkového 

bloku, který bezpečně jistí ochranná sí� v části 

zabezpečované vloni na podzim. Lze předpo-

kládat, že práce na Havraní skále skončí          

v prvním týdnu října.

Všechny čtyři krumlovské základní školy navštívili v první školní den zástupci města, aby žákům 

prvních tříd popřáli chuti do učení a obdarovali je sladkostmi. Starosta Ing. Luboš Jedlička 

dokonce usedl v ZŠ Za Nádražím spolu s ředitelem Mgr. Daliborem Cardou do školní lavice    

(viz foto), odkud sledoval i předávání dárků od devá�áků, kteří se po celý rok budou o čerstvé 

žáčky starat. Tato škola přijala ve třech třídách 70 nových tváří. V ZŠ Linecká je otevřena jedna 

třída o 12 žácích, které pozdravila místostarostka Ing. Jitka Zikmundová (foto). Radní Ing. Jan 

Vondrouš se vydal do ZŠ Plešivec, kde do dvou 1. tříd nastoupilo 34 dětí. Dvě třídy prvňáků, 

tedy 40, má rovněž ZŠ T. G. Masaryka, kde se s dětmi setkal vicehejtman Jihočeského kraje    

Ing. arch. Robin Schinko.                                                                                    Foto Jana Zuziaková
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VELVYSLANEC KOREJSKÉ REPUBLIKY 

Cho Seong-Yong 21. července.

ZÁSTUPCE VELVYSLANCE SLOVENSKÉ

REPUBLIKY Boris Gandel 21. července.

VELVYSLANEC IRSKA 

Donal Hamill 21. července.

RADA PRO TISKOVÉ A KULTURNÍ

ZÁLEŽITOSTI VELVYSLANECTVÍ USA

Michael Hahn 21. července.

ZÁSTUPCI MINISTERSTVA KULTURY

LITEVSKÉ REPUBLIKY a představitelé

litevských měst a obcí 22. srpna.

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ A REKULTIVACE

PŮDY EGYPSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY 

Amin Ahmed Mohamed Abaza 23. srpna.

ČLENOVÉ PORADNÍ SKUPINY 

pro atlantickou politiku Organizace

Severoatlantické smlouvy 6. - 8. září.

Neformálního zasedání, které se každo-

ročně koná v jednom ze členských států 

NATO, se zúčastnili zástupci stálých před-

stavitelů členských zemí při NATO a 

zástupci ministerstev zahraničí pro otázky 

plánování bezpečnostní politiky. Letos byly 

na programu aktuální bezpečnostní otáz-

ky, mj. působení NATO v Afghánistánu, 

spolupráce NATO a EU, energetická bez-

pečnost a další.

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTU ČR Miloslav Vlček 7. září.

PŘEDSEDA VELKÉHO STÁTNÍHO CHURALU

(PARLAMENTU) MONGOLSKA 

Danzan Lundeejantsan 

s manželkou a doprovodem 15. září. 

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

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  - náměstí Svornosti

VŠECHNA OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ

V Českém Krumlově zbývá vyměnit do konce tohoto roku 3 162 řidičských průkazů vydaných do 

31. 12. 1993. Vzhledem k tomuto číslu lze očekávat v posledních dnech roku velkou tlačenici,   

a tím i dlouhé čekací doby u přepážky. Vyřízení řidičského průkazu trvá 20 dnů (ve zrychleném 

řízení 5 dnů, ale poplatek je 500 Kč), takže hrozí, že kdo přijde až koncem roku, může být        

v tom novém bez řidičského oprávnění. Výměna se provádí bez poplatku, pokud se zároveň 

nemění některé údaje (bydliště, stav). K žádosti se přikládá jedna fotografie stejného typu jako 

na občanský průkaz. 

Na posledním veřejném zasedání 30. srpna 

zastupitelé města řešili kromě jiných i tyto 

záležitosti:

w schválili návrh na přerozdělení finančních 

prostředků poskytnutých Ministerstvem 

kultury ČR v rámci Programu regenerace 

MPR Č. Krumlov pro rok 2007 ve výši       

2 130 000 Kč a v rámci Programu rege-

nerace MPZ   Č. Krumlov pro rok 2007 ve 

výši 825 000 Kč a rozdělení finančních 

prostředků z rozpočtu města určených na 

povinné podíly

w schválili poskytnutí neinvestičních příspěv-

ků na podporu projektů v rámci Komplex-

ního programu prevence sociálně-pato-

logických jevů na rok 2007:

1) Po stopách Henkoka, CPDM o.p.s.  

     24 000 Kč

2) Informace jako základ společensky 

nežádoucích jevů, CPDM o.p.s  10 500 Kč

3) Streetwork pro města Český Krumlov a 

Kaplice, CPDM o.p.s.                 75 000 Kč

4) Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-

dež Bouda, CPDM o.p.s.           28 000 Kč

5) Kamarád v životě, Sdružení Spirála o.s.

                                            25 000 Kč

6) Komplexní program prevence Spirála, 

Sdružení Spirála o.s.                 35 000 Kč

7) Letní a víkendové pobyty pro děti, 

Sdružení Spirála o.s.                 25 000 Kč

w schválili poskytnutí neinvestičního příspěv -

ku CPDM, o.p.s. na kulturní festival mlá-

deže Cihelna-Vystupovat 2007 10 000 Kč

w schválili uzavření smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory sportovnímu klubu FK 

Slavoj Český Krumlov na rok 2007 ve výši 

400 000 Kč ročně a smlouvu o vzájemné 

spolupráci mezi městem, Sportovním klu-

bem Badminton Český Krumlov a PRO-

SPORT ČK, o.p.s. 

 

Český Krumlov jako město zapsané do Sezna-

mu UNESCO nechce být spojováno s hazard-

ními hrami, návštěvníkům města i jeho ob-

čanům umí nabídnout kvalitnější a smyslu-

plnější formy zábavy a trávení volného času. 

Proto už v březnu 1998 vydalo vyhlášku o 

omezení provozování výherních hracích pří-

strojů, jež je povoluje provozovat pouze         

v hernách, kasinech a hostinských zařízeních      

v okrajových částech města Dobrkovice, Spolí, 

Slupenec, Vyšný-osada. Od ledna 2004 sta-

novila další vyhláška města provozovat výherní 

hrací přístroje pouze tam, kde bylo povoleno 

provozování sázkových her v kasinu. Krátkou 

dobu pak bylo kasino v Hotelu Růže. Nyní jsou 

herní automaty v Novém Spolí.

Přesto na třech místech Českého Krumlova 

fungují videoloterijní terminály a elektronické 

rulety povolené přímo ministerstvem financí, 

které inkasuje za jejich provoz. Město nemá 

na  provozování těchto přístrojů žádný vliv. 

Zastupitelé v srpnu odsouhlasili připojení 

Krumlova ke Sdružení měst a obcí proti ha-

zardu, které iniciuje řešení této problematiky. 

Požaduje možnost spolurozhodovat o umístě-

ní hazardních zařízení ve svých obcích. 

OP vystaven do     Žádost o výměnu

OP podat do

31. 12. 1998 30. 11. 2007

31. 12. 2003 30. 11. 2008

Občanský průkaz nejsou povinni vymě-

ňovat občané narození před 1. lednem 

1936, pokud v něm nemají vyznačenou 

dobu ukončení platnosti konkrétním 

datem.

Období prázdnin a dovolených přitáhne do Českého Krumlova mnoho návštěvníků, což 

strážníkům vždy přináší nárůst případů vyžadujících jejich zásah.

Poděkování Policie ČR si zasloužili za zadržení pachatele loupeže se zbraní v obchodu na 

Latránu, odkud po ohrožování prodavačky velkým nožem utekl. Hlídka ho podle popisu zadržela 

ve městě a předala policistům. Během prázdnin se městské policii podařilo zajistit několik 

pachatelů trestných činů, např. při pokusu o útěk od dopravní nehody, při níž došlo k těžkému 

zranění, či vyhmátnout několik řidičů bez řidičského oprávnění. Strážníci též zasahovali proti 

muži ohrožujícímu posádku vozu záchranné služby, která přijela ke zraněnému. Zadrželi několik 

osob, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Dále strážníci dle možností asistovali při 

komplikované dopravní situaci způsobené rekonstrukcí Porákova mostu. V nočních hodinách 

nejčastěji zasahovali při rušení nočního klidu v různých částech města, nejvíce v centru a             

v kempu v Novém Spolí. Pomáhali také asistentkám domu s pečovatelskou službou např. se 

zvedáním starších občanů.

Se začátkem školního roku příslušníci městské policie opět vyrazili na nejvíce využívané přechody 

a do okolí škol, kde dohlížejí a řídí bezpečný pohyb dětí přes komunikace. První školní den         

v rámci bezpečnostní akce předávali nejmenším dětem dárky ke zvýšení jejich bezpečnosti, např. 

fluorescenční pásky na ruku, které se uplatní za snížené viditelnosti. 

Koncem prázdnin uspořádala městská policie pro děti policejní akademii, která se setkala           

s velkým ohlasem. Poděkování patří všem organizacím, které se zapojily, zejména Vodní 

záchranné službě ČK.

ZASTUPITELÉ ZASTUPITELÉ 

ROZHODOVALIROZHODOVALI

S VÝMĚNOU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU 

UŽ DÁLE NEČEKEJTE!

S VÝMĚNOU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU 

UŽ DÁLE NEČEKEJTE!

PRÁZDNINY MĚSTSKÉ POLICIEPRÁZDNINY MĚSTSKÉ POLICIE

Č. KRUMLOV Č. KRUMLOV 

PROTI HAZARDUPROTI HAZARDU

NAVŠTÍVILI 

ČESKÝ KRUMLOV

NAVŠTÍVILI 

ČESKÝ KRUMLOV

KDY NA MĚSTSKÝ ÚŘADKDY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD

LHŮTY PRO VÝMĚNU

OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

LHŮTY PRO VÝMĚNU

OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

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

vydavatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 

381 01 Český Krumlov, ICO 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; 

distribuce: Česká pošta, s. p. 

V případě nedodání zpravodaje volejte na tel. 380 711 700 

Mgr. Otakar Veselý. 

Vyšlo 21. září 2007, příští vydání 19. října 2007.

Uzávěrka dalšího čísla 8. října
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Novou knihu Povídky z krumlovského 

Česka věnoval Jan Vaněček rodnému 

Českému Krumlovu, kde, jak říká, pro-

žil šedesát spokojených let. Druhá 

kniha povídek (po Jak jsem se nestal 

agentem) je směsicí pravdy a fabu-

lace, skutečných i vymyšlených jmen. 

Náměty čerpal autor ze života - při-

znává, že rád zašel a poseděl v hos-

půdkách a zaposlouchal se do vyprá-

vění štamgastů. Výsledných zdařilých 

dvaatřicet povídek doprovodil ilustra-

cemi Miloslav Martenek. Křest knihy 

se uskuteční v sobotu 29. září během 

Svatováclavského Podvečerníku v re-

gionálním muzeu, podpořeného gran-

tem města. Záštitu nad vydáním 

knihy převzal vicehejtman Jihočeské-

ho kraje Ing. arch. Robin Schinko.    

Ve středu 3. října v 18 h v knihovně 

se uskuteční beseda s Janem Vaněč-

kem a autogramiáda s možností za-

koupení knihy.               Foto Jana Zuziaková

ZDARMA PORADÍ ZDARMA PORADÍ 

ODBORNÍCI ODBORNÍCI 

Z OBCHODNÍ INSPEKCEZ OBCHODNÍ INSPEKCE

Bude se na věži zase troubit?

Dotaz Jana Vaněčka

Od poloviny 18. století se na krumlovské věži troubilo. Každou hodinu. Věžný to měl v pracovní 

náplni. Jak vidno, kdo chtěl dělat za knížete pána věžného, musel umět troubit. Trubačem, který 

tam naposledy živě zatroubil krumlovskou fanfáru od neznámého autora, byl Jan Pancíř. Od 

padesátých let minulého století se hlas trubky ozýval s několika pauzami už jen z pásku a z repro-

duktoru. Její hlas definitivně utichl kolem roku 1980. Nebylo by od věci tuto tradici obnovit, 

stejně tak večerní zjevování Bílé paní na ochozu věže. To tam taky bývalo. Jako kluci jsme se na 

tohle „divadélko“ vždycky těšili a věřili, že ta Bílá paní je doopravdická. Nebyla. Byla to paní 

Barvířová. Ale nebyla k rozeznání od té pravé. 

Odpověï kastelána PhDr. Pavla Slavka

V posledních pěti letech jsme opakovaně zvažovali vrátit krumlovskou znělku na ochoz zámecké 

věže. Především nás odrazovala cena technického zařízení, která tehdy dosahovala 300 000 Kč. 

Soustředili jsme se na podstatnější problémy - střechy, fasády, interiérové instalace, lavičky. Letos 

jsme opět oživili kontakty s dodavatelem zařízení, který tentokrát přišel s velmi zajímavou 

nabídkou pohybující se kolem 150 000 Kč, způsobenou poklesem cen elektronických kom-

ponentů. To už se nám začalo líbit. Pokusíme se celé zařízení osadit a na Svatováclavské slavnosti 

spustit. Souvisí to ale s velkým akustickým znečištěním Českého Krumlova. Hraje-li se u Matesa,    

v Tornádu, na předzahrádkách Parkánu a souběžně v Jelence, či se dokonce pořádá rockový 

koncert v letním kině, je Český Krumlov ponořen do kakofonie zvuků. Přidáme-li k tomu každou 

hodinu charakteristickou znělku z věže, která se každému vryje do povědomí a člověk na ni 

reaguje jako na zvuk zmrzlinářského auta, nepovažuji to za nejvhodnější. Uvažujeme zatím o 

pouštění znělky na zahájení denního prohlídkového režimu, v poledne a na ukončení prohlídek 

na zámku. Ale i to bude soupeřit s bitím hodin na věži a se zvony kostela sv. Víta, takže ji 

budeme muset načasovat před nebo po zvonění.

CO ZAJÍMÁ OBČANYCO ZAJÍMÁ OBČANY

Podmínky operačních titulů, z nichž chce město získat finance na stavbu otočného mostu u 

pivovaru, stále nejsou známy. Most představuje I. etapu dopravního řešení následků povodní, 

druhou bude křižovatka u Ambitu s navedením na otočný most a území bývalého Ambitu a tato 

řešení jsou na základě podrobných dopravních studií zahrnuta do územního plánu města. 

Spojením obou dopravních problémů v jedno komplexní řešení chce město požádat o dotaci 

EU. Práce na mostě začnou po získání prostředků na kompletní pokrytí akce.

Někteří občané si pozorně všímají dění kolem sebe, k problémům nejsou neteční a leckdy 

nabídnou své řešení. Jejich zájmu si město váží. Patří k nim i Josef Mittasch, který nám poslal 

návrh týkající se mostu u pivovaru i s nákresem svého nápadu.

K napsání článku mě vyprovokoval pan Marko svým článkem v červnovém zpravodaji, ve kterém 

píše o budoucím autobusovém nádraží a jeho okolí. Nejsem sice rodilý Krumlovák, ale s městem 

mne spojuje již základní škola. Dnes tu bydlím a není mi proto jedno, jak se ve městě žije a jak 

vypadá.

Denně mohu sledovat provoz na Objížïkové 

silnici a hlavně chaos na křižovatce k Ambitu a 

do ulice Pod Skalkou. Pozoruji, s jakými problé-

my se potýkají řidiči zájezdových autobusů a jiní 

návštěvníci města při hledání parkoviště pod 

poštou. Nejednou jsem sledoval, jak řidič auto-

busu odbočil do ulice Pod Skalkou a potom 

couval zpět do křižovatky. Nejvíce jsem trnul, 

když šel jeden z cestujících řidiči „ukazovat“. 

Samozřejmě se postavil za autobus, kde ho mohl 

každý na autobus přimáčknout.

Protože nejsem a nikdy jsem nebyl zastáncem 

otočného mostu na místě dnešního provizorního, 

a to především z výše popsaného důvodu, 

navrhuji jiné řešení, které s prostorem kolem 

zmiňovaného autobusového nádraží úzce souvisí.

Moje řešení spočívá ve využití prostoru křižo-

vatky pod nemocnicí. Zde bych vybudoval 

kruhový objezd a z něho odbočkou doprava, šikmo po stráni (zhruba v místech dnešní pěšiny) 

svedl vozidla níže k řece na nový most, který by se napojoval na ulici směřující k poště (tedy       

v dostatečné výšce nad řekou). Sjezd na parkoviště a do pivovaru bych vedl doprava ve stejném 

místě jako je dnes. Pivovarští by se dostali do objektu podjetím mostu (viz obrázek).

Toto řešení má podle mne tyto výhody:

1. Nebudou na 300 metrech namačkány tři křižovatky, sníží se nehodovost v tomto místě a 

zjednoduší sjezd na parkoviště pod poštou a do pivovaru.

2. Odpadne bloudění návštěvníků ne zrovna vábnou částí města.

3. Odstraní se dvě železné příšery nad řekou (provizorní most a lávka) a město se může chlubit 

architektonicky vhodnějším objektem.

4. Údržba takového mostu bude, podle mého, levnější než pravidelná údržba, revize a zkoušky 

otočného mostu a jeho případné zakonzervování a opětovné uvedení do provozu v případě 

povodně. Bude-li co uvádět.

5. Nepřerušený příjezd do města při povodních, a to i pro těžší techniku, což by ocenili 

především hasiči.

6. Také chodci rádi vymění dnešní pěšinu a houpající se lávku za pohodlný chodník.

Chápu, že jen odborníci mohou posoudit reálnost tohoto návrhu, porovnat náklady s původním 

řešením a rozhodnout, co bude do budoucna pro město, jeho obyvatele a návštěvníky lepší.

NÁVRH OBČANA NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACENÁVRH OBČANA NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE

MOST U PIVOVARU MOST U PIVOVARU 

Podzimní prázdniny

J čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007

Vánoční prázdniny

J od soboty 22. prosince 2007 

do středy 2. ledna 2008, 

vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna

Konec prvního pololetí

J čtvrtek 31. ledna 2008

Pololetní prázdniny

J pátek 1. února 2008

Jarní prázdniny

J od pondělí 11. do neděle 17. února 

Velikonoční prázdniny

J čtvrtek 20. března 

a pátek 21. března 2008

Konec školní vyučování

J pátek 27. června 2008

Letní (hlavní) prázdniny

J od pondělí 30. června 2008 

do neděle 31. srpna 2008

Začátek školního roku 2008/2009

J pondělí 1. září 2008

PRÁZDNINY PRÁZDNINY 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

ŽÁCI ZŠ PLEŠIVEC zvítězili v okresním kole 

Jihočeského skateboardového poháru v Č. Bu-

dějovicích, třetí místo patří zástupcům ZŠ     

Za Nádražím. Krajské kolo čeká ty nejlepší   

25. září.

KRÁTCEKRÁTCE
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Čtvrtý ročník Dne s handicapem - Dne bez bariér v sobotu 8. září opět nabídl pestrý 

program pro postižené i ze zahraničí, kteří se mohli za asistence pomocníků seznámit    

s městem, které je pro svou historickou dispozici pro tělesně postižené hůře přístupné. 

Všechny návštěvníky potěšil kulturní program, vozíčkáře, kteří využijí vlakové spojení do 

či z Českého Krumlova, také mechanická plošina, jež bude k dispozici na nádraží. 

Třetinou (80 000 Kč) na ni přispělo město.

Dny evropského dědictví přilákaly 8. a 9. září hodně zájemců o prohlídku jindy většinou 

nepřístupných prostor. Do budoucího Muzea Fotoateliér Seidel se přišlo podívat hodně 

přes 500 návštěvníků, Prelaturu navštívilo 400 lidí, sobotní prohlídka krovů na radnici,  

v Muzeu marionet, v Solnici a Porákově domě v areálu Ambit přitáhla přes 80 účastníků. 

Prohlídku kláštera si nenechali ujít ani občané, kteří tam před jeho rekonstrukcí desítky 

let bydleli, jako například Anna a Josef Ouškovi, kteří vzpomínali např. na natáčení 

filmu z 1. světové války na začátku 70. let, kdy se ambit proměnil v lazaret. Dnů otevře-

ných dveří v regionálním muzeu využilo 350 zájemců.

VÍKEND S HANDICAPEM A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VÍKEND S HANDICAPEM A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

Foto Jana ZuziakováFoto Jana ZuziakováFoto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

Foto Dagmar ŠpolcováFoto Dagmar Špolcová

Foto Dagmar ŠpolcováFoto Dagmar Špolcová
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Pondělí 1. října 

Středa 3. října

Sobota 6. října

Studovna a čítárna  od 9 do 12 h

Nebojte se počítače - nabídka instruktáží pro 

úplné začátečníky

Odd. pro děti a mládež  od 13 do 17 h

Pojïte číst s námi - vzpomínka na Jaroslava 

Foglara (100. výročí narození)

Odd. pro dospělé  od 9.30 do 10.30 h

Jak Hynek Klimek k víle Vodánce přišel - poví-

dání pro děti se spisovatelem Klimkem

Studovna a čítárna  od 13 do 17 h

Nebojte se počítače (jako v pondělí)

Odd. pro dospělé  od 18 h

Povídky z krumlovského Česka - autogra-

miáda, beseda s autorem, krumlovským 

rodákem Janem Vaněčkem 

Odd. pro dospělé  od 17 h

Exkurze po knihovně s výkladem

Odd. pro dospělé  od 18 h

Tomáš Jirsa uvádí Tomáše Tőpfera - diskuzní 

večer s hercem, principálem a senátorem 

Tomášem Tőpferem

akcí přesahujících dobu konání konference, 

např. i v rámci říjnového Ekofilmu. 

V Městské galerii na Prelatuře bude k vidění 

od 15. září do 14. října fotografická výstava 

Národní parky - Bohumír Prokůpek. Přední 

fotograf-krajinář, učitel na pražské FAMU  

představí kolekci černobílých fotografií z po-

sledních let. 

Od 24. září do 18. listopadu bude v Regio-

nálním muzeu v Českém Krumlově instalována 

výstava Naše nejkrásnější krajiny v dílech 

umělců a dokumentech, prezentující desítky 

převážně historických uměleckých děl, zejmé-

na obrazů a fotografií českých umělců z chrá-

něných území.

I v Českém Krumlově se od 5. do 7. září uskutečnilo protipovodňové cvičení Vltava 2007, které 

prověřilo připravenost na možnost příchodu povodní velkého rozsahu. Zapojily se do něj všechny 

složky Integrovaného záchranného systému v šesti krajích ČR. V našem regionu se týkalo také 

obcí Větřní, Rožmberku nad Vltavou a Zlaté Koruny. Třídenní cvičení mělo výhradně štábní 

charakter, tzn. že konkrétní situace byly 

řešeny teoreticky, bez praktického nasazení 

složek IZS, s využitím všech komunikačních 

prostředků. Občanů se nijak nedotklo. 

Jihočeský kraj bude cvičení vyhodnocovat 

několik týdnů, za město Český Krumlov je 

možné říct, že odpovědné orgány města a 

složek IZS jsou na řešení případných 

krizových situací dobře připraveny. Byla 

prověřena spolupráce s Územním odborem 

hasičského záchranného sboru Č. Krumlov 

a lze konstatovat, že na dobrém hodnocení provedení cvičení se projevilo zapracování poznatků a 

zkušeností z řešení povodní  v roce 2002 a 2006.

Po obdržení vyhodnocení cvičení budou zapracována případná doporučení ke zlepšení připra-

venosti do plánovací a řídící dokumentace jednotlivých orgánů.

Během cvičení byla vzhledem k vytrvalému dešti sledována reálná situace. Zatímco v Českém 

Krumlově nebylo dosaženo ani prvního povodňového stupně, říčka Černá hlavně občany Bene-

šova nad Černou dost potrápila.

21 MILIÓNŮ KORUN vydělalo Jihočeské 

divadlo v letošní 49. sezóně při             

86 představeních před otáčivým 

hledištěm v zámecké zahradě, které 

zhlédlo rekordních 53 856 diváků.

PROTIPOVODŇOVÉ CVIČENÍ 

CELÉ PROPRŠELO 

PROTIPOVODŇOVÉ CVIČENÍ 

CELÉ PROPRŠELO 

Český Krumlov si zahrál v dalším 

filmu - 12. září natáčel štáb České 

televize  v ulici Parkán část pohádky 

Tři životy s Gabrielou Vránovou a 

Markem Taclíkem. Divákům by měla 

zpříjemnit Vánoce. Rozhovor s reži-

sérem Jiřím Strachem si přečtete        

v příštím čísle.                Foto Jana Zuziaková

V SALZBURKU VYSTAVUJÍ

VÝSTAVA DVĚ CESTY

 od 12. září do 

12. října Tomáš Baran, Dominika Paštéková, 

Petr Sládek a Miro Šmolík spolu s rakouskými 

kolegy.

 keramika Miroslava 

Párala je k vidění v Galerii umění Karlovy Vary 

od 20. září do 4. listopadu. Kolem 35 velkých 

plastik od 80. let do současnosti znázorňuje 

cestu od mládí k dnešku a od dneška ke stáří. 

JAZZ EFTERRÄTT

KONCERT 

PĚVECKÉHO SBORU

 

vystoupí v sobotu 29. září ve 20 h 

v Divadelním klubu Ántré. 

Název české kapely znamená ve švédštině 

jazzový zákusek. Tvorba  je nadžánrová. 

 

z partnerského města Llanwrtyd Wells 

se uskuteční ve středu 17. října v 18 h 

v Jezuitském sále Hotelu Růže, v pátek 

vystoupí v Praze.

KRUMLOVSKÉ UMĚNÍ 

VYRÁŽÍ DO SVĚTA

KRUMLOVSKÉ UMĚNÍ 

VYRÁŽÍ DO SVĚTA

NENECHTE SI UJÍTNENECHTE SI UJÍT

VÍTE, ŽEVÍTE, ŽE

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

KE ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO

PRODEJ SLUŽEB MĚSTA

125 ODPADOVÝCH

KONTEJNERŮ

SUPERMARKET TESCO

OBČANÉ PLEŠIVCE

 

v areálu ZŠ Plešivec, které bude sloužit škole i 

široké veřejnosti, vybuduje prachatická firma 

ONYX WOOD s.r.o. za 1,1 mil. Kč od začátku 

října do poloviny listopadu.

 

v bytech ve vlastnictví města dojde od            

2

1. ledna 2008 v průměru o 5,20 Kč/m . Bude 

se týkat zhruba 160 bytů.

 

Český Krumlov doporučí rada města ke schvá-

lení zastupitelům.

 

zapůjčí bezplatně městu společnost EKO-

KOM. Rozmístěny budou v centru města a na 

Horní Bráně.

 

v Domoradicích, jehož výstavba začala 

začátkem září, by měl být otevřen na jaře 

příštího roku.

 

budou od konce září chodit po opravených 

komunikacích a chodnících. Do té doby mají 

být v sídlišti zaasfaltovány překopy po re-

konstrukci plynovodu.

INFORMACE INFORMACE 

Z RADNICEZ RADNICE

TÝDEN KNIHOVEN TÝDEN KNIHOVEN 

OD 1. DO 7. ŘÍJNAOD 1. DO 7. ŘÍJNA

V České republice první výroční zasedání Fede-

race Europarc se uskuteční od 26. do 30. září

v Českém Krumlově v prostorách Zámecké 

jízdárny. Europarc Federation je sdružení 

Evropských chráněných území spojující národ-

ní parky, regionální parky, přírodní parky a 

biosférické rezervace ve 38 zemích Evropy s cí-

lem chránit jedinečnou rozmanitost přírody, 

naleziště vzácných druhů a krajiny. Federace 

založená v roce 1973 jako nezávislá nevládní 

organizace má 340 členů v 38 zemích a zahr-

nuje 400 chráněných území, včetně českých 

národních parků a chráněných krajinných 

oblastí. V roce 2000 byla ustanovena Národní 

sekce Europarc Česká republika, jejímž členy 

jsou Agentura ochrany přírody a krajiny a 

Správa Národních parků Krkonoše, Šumava, 

České Švýcarsko a Podyjí a nově i Přírodo-

vědecká fakulta Univerzity Palackého v Olo-

mouci.

Konference, na niž by se mohlo sjet až 350 

účastníků, je zaměřena na přeshraniční spolu-

práci při péči o chráněná území v Evropě. 

Slavnostní zahájení s plenárním zasedáním 

členů Federace Europarc se uskuteční 27. září 

za účasti prezidentky mezinárodní federace, 

ministra životního prostředí ČR a starosty 

Českého Krumlova. Účast na zahájení a úvod-

ní přednášku přislíbil také Václav Havel. 

Konference je určena odborníkům, ale pro 

veřejnost se připravuje řada doprovodných 

V Č. KRUMLOVĚ 

O OCHRANĚ

V Č. KRUMLOVĚ 

O OCHRANĚ

EVROPSKÉ PŘÍRODY EVROPSKÉ PŘÍRODY 

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková
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Společnost Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co KG (Schwan STABILO) se 

sídlem v německém Heroldsbergu je předním mezinárodním výrobcem psacích, 

kreslicích a malovacích potřeb, výrobcem kosmetiky, zastoupeným ve 14 zemích 

výrobními závody a prodejními společnostmi. Jednou z výrobních společností je i 

firma Schwan-STABILO ČR, s.r.o. v Českém Krumlově.

V září 2005 podepsalo vedení společnosti Schwan STABILO Mezinárodní rámcovou 

dohodu  se zástupci průmyslové odborové organizace Industriegewerkschaft Metallj 

(IGM) a se zástupci Internationaler Bund der Bau und Holzarbeiter (IBBH - 

Mezinárodní svaz stavebních a dřevozpracujících pracovníků). Tím se Schwan 

STABILO zavázalo dodržovat ve všech svých výrobních a prodejních podnicích po 

celém světě základní principy a hlavní pracovní normy Mezinárodní organizace práce 

(IAO), usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

pracovních práv stanovených v Sociální chartě. O uzavření a obsahu Mezinárodní 

rámcové dohody byli seznámeni všichni zaměstnanci firmy Schwan-STABILO ČR, 

s.r.o., noví zaměstnanci jsou informováni při nástupu do pracovního poměru.

V lednu 2006 proběhl ve firmě Schwan-STABILO ČR, s.r.o. dvoudenní audit za účasti 

vedení Schwan STABILO, vedení Schwan-STABILO ČR, s.r.o., zástupců IGM a IBBH, 

předsedy odborového svazu KOVO firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. a zástupce 

odborového svazu KOVO pro Jihočeský region. Při auditu bylo posuzováno, zda 

firma Schwan-STABILO ČR, s.r.o. dodržuje mezinárodní standardy Sociální charty, 

např. odstranění nucené práce, dětské práce, zákaz diskriminace v zaměstnání, jakož 

i svobodu shromažïování a právo na kolektivní vyjednávání, bezpečnost práce a 

řádné pracovní podmínky. V závěrečném protokolu bylo konstatováno, že nebyly 

shledány žádné odchylky od požadavků Mezinárodní rámcové dohody a 

management firmy Schwan-STABILO ČR se zavázal i nadále standardy Sociální charty 

dodržovat.

Velká diskuze byla vedena kolem délky pracovní doby, kdy zástupci mezinárodních  

organizací trvali na tom, že žádná plánovaná pracovní směna, včetně přesčasové 

práce, by neměla být delší než 12 hodin. Vedení firmy přislíbilo udělat vše i pro 

naplnění tohoto požadavku. V současné době jsou délky směn pravidelně 

monitorovány a v sezóně, kdy dochází k podstatnému navýšení výrobních zakázek, a 

tím i potřebě pracovních výkonů, jsou směny organizovány tak, aby nepřesahovaly 

12 hodin. V dubnu tohoto roku proběhl ve firmě monitoring právě k dodržování 

délky pracovních směn za přítomnosti zástupců IGM se závěrem, že Schwan-

STABILO ČR, s.r.o. daný slib plní.

Naplňovány jsou i ostatní body Mezinárodní rámcové dohody, protože firma 

Schwan-STABILO ČR, s.r.o. striktně dodržuje ustanovení platných právních předpisů 

ohledně dětské práce, diskriminace apod. Ve firmě pracuje odborová organizace, 

která je pravidelně informována o výsledcích firmy a o jejích záměrech do budoucna. 

Vedení firmy se rovněž snaží neustále zlepšovat pracovní a bezpečnostní podmínky 

zaměstnanců např. investováním do nových technologií, zajiš�ováním vzdělávacích 

programů pro své zaměstnance, zvyšováním bezpečnostních opatření ve firmě apod.

                                              Ing. Milena Kozlovská  - vedoucí personálního oddělení

V srpnovém zpravodaji reagoval pan Jaroslav 

Vítovec na můj červnový článek o pro-

blematice autobusového nádraží a jeho okolí, 

kde jsem napsal, že zastupitelstvo města 

muselo zrušit výběrové řízení na investora 

zejména v důsledku špatné práce poradce 

města, kterým byla firma pana Vítovce 

STAVEBNÍ PORADNA. Prý jsem asi ztratil 

pamě�, řeším dávno známé nebo v diskusi 

zamítnuté věci (škoda, že neuvedl jako příklad 

aspoň jednu), nečetl jsem zadání výběrového 

řízení, nepochopil souvislosti a bez znalosti 

věci jsem s lehkostí plivl  jedovatou slinu na 

jeho firmu, která toho pro město už tolik 

udělala. Za to, že výběrové řízení na investora 

neskončilo podpisem smlouvy prý mohu do 

určité míry i já, protože jsem prý na 

zastupitelstvech úkoloval uchazeče (firma 

Českobudějovické pozemní stavby  dále jen 

ČBPS), zasahoval do smluv a příště opět vše 

přehodnocoval. Nikdy se prý se mnou ne-

setkal, nikdy jsem se ho na nic neptal, ale 

přesto je panu Vítovcovi z mého článku 

zřejmé, kdo mi v zákulisí dělal poradce.         

V závěru ode mne pan Vítovec požaduje 

přinejmenším omluvu.

Panu Vítovcovi se omlouvat nebudu. Nemám 

za co.  Jen práci jeho firmy ve věci auto-

busového nádraží (AN) bych místo slova 

„špatná“ označil přesněji slovem „nepro-

fesionální“. Nebudu rozebírat, nakolik je 

dobré jméno firmy STAVEBNÍ PORADNA 

realitou či zbožným přáním pana Vítovce. 

Komunálním politikům v Jihočeském kraji je 

dosti široce známo, jakou roli tato firma hraje 

a komu slouží. Nechtěl jsem občany zatěžovat 

podrobnostmi výběrového řízení a jednání      

s ČBPS, které jsou už dnes historií, ale po 

zveřejnění článku pana Vítovce to považuji za 

potřebné. Pamě� jsem naneštěstí pro pana 

Vítovce neztratil.

Pan Vítovec lže. Setkali jsme se na jednání 

zastupitelstva města, které se zabývalo dalším 

postupem ve věci AN a na němž jsem vznesl k 

práci jeho firmy závažné připomínky a položil 

mu tehdy veřejně nějaké otázky. Také na 

základě jeho odpovědí, které nejen mne, ale 

většinu ostatních zastupitelů neuspokojily, 

zastupitelstvo rozhodlo o zrušení výběrového 

řízení.

Rekonstrukce AN a vybudování parkingu 

nebyla žádná akce, v níž by se střetávaly 

radniční koalice s opozicí, jak tvrdí pan 

Vítovec. Záměr měl plnou a velmi silnou 

podporu napříč politickým spektrem.  A já 

jsem se v jeho prospěch angažoval možná 

nejvíce ze všech. V prvé řadě jsem na 

zastupitelstvu navrhl, aby město nepoža-

dovalo od investora 8 či 11 milionů Kč za 

současnou budovu AN, která byla v projektu 

určena k demolici. Považoval jsem to za 

ekonomický nesmysl, který prakticky blokuje 

realizaci, a zastupitelé se s tímto názorem 

ztotožnili. Tehdejší městská rada přitom 

neměla odvahu vůbec takový návrh zastu-

pitelstvu předložit. Za druhé jsem v zastupi-

telstvu důrazně podpořil žádost ČBPS, aby      

v projektu mohly být kromě autobusového 

terminálu, parkingu a obchodní galerie i uby-

tovací a stravovací zařízení; i s tímto návrhem 

zastupitelstvo souhlasilo. A za třetí: poté, co 

investor předložil podle mého názoru právně 

velmi nekvalitní a pro město nepřijatelný 

návrh nájemní smlouvy, kterou bych musel 

jako právník v zastupitelstvu rozcupovat, jsem 

napsal (zadarmo) vlastní návrh smlouvy, který 

se stal základem pro přípravu dalších verzí. 

Opravdu si nemyslím, že bych tím sebeméně 

spoluzavinil neúspěch projektu. A opravdu 

necítím žádnou spoluodpovědnost za to, že 

ČBPS v posledním návrhu výrazně snížily počet 

parkovacích stání oproti vyhlášeným pod-

mínkám, ani za to, že oproti původnímu 

návrhu, který nebyl sice žádným archi-

tektonickým skvostem, ale zastupitelům se 

zdál alespoň přijatelný, nakonec nabídly stav-

bu, jejíhož vzhledu se snad všichni zhrozili.

Výběrové řízení bylo nakonec zrušeno ze dvou 

důvodů. Prvním byla skutečnost, že ČBPS         

v posledním návrhu nedodržely podmínky 

výběrového řízení v počtu parkovacích míst. 

Druhým bylo to, že druhý zájemce o pro-

nájem, firma ze skupiny SEKYRAGROUP, se 

původního výběrového řízení nezúčastnila a 

přihlásila se až na základě oznámení o záměru 

pronajmout nemovitosti, kdy již byla známá 

nabídka ČBPS, takže se nejednalo o soutěž za 

rovných podmínek. Příčinou byla hrubá chyba 

v počátku výběrového řízení (já jsem tehdy 

ještě zastupitelem nebyl), kdy s podmínkami 

výběrového řízení měl být, ale nebyl na úřední 

desce oznámen i záměr města prodat či pro-

najmout pozemky vítězi výběrového řízení. 

Bylo jistě též chybou bývalých radních, zastu-

pitelů a úředníků města, že tuto zákonnou 

povinnost opomenuli. Jsem ale přesvědčen, že 

dobře a profesionálně pracující poradce toto 

prostě musí ohlídat právě proto, že je v dané 

oblasti odborníkem a má vidět až nakonec, 

kam politici a úředníci pod návalem jiných 

úkolů nedohlédnou. Od investičního poradce 

očekávám, že zorganizuje celý proces výbě-

rového řízení tak, aby mohl dospět v co nej-

kratším čase k co nejúspěšnějšímu závěru. To 

STAVEBNÍ PORADNA podle mého přesvědčení 

v daném případě nezvládla. Netvrdím, že tím 

porušila své smluvní povinnosti, ale jsem 

přesvědčen, že tím prokázala svou nepro-

fesionalitu.

Dobře a profesionálně pracující poradce by 

také určitě přímo oslovil řadu významných 

developerů, podrobně je seznámil s nabízenou 

investiční příležitostí a informoval zpětně 

město o jejich zájmu, názorech, podmínkách 

a požadavcích. Není mi známo, že by toto 

STAVEBNÍ PORADNA udělala. (A pokud to 

snad udělala a město o tom neinformovala, je 

to stejně neprofesionální.) Jestliže tak ne-

postupovala a omezila se na „pověšení“ výbě-

rového řízení na tzv. centrální internetovou 

adresu, kde jsou ze zákona zveřejňovány velké 

veřejné zakázky,  nemůže se divit, že tím 

vzbudí nanejvýš podezření, zda nešlo o 

výběrové řízení s předem známým vítězem.

Zcela okrajová zmínka o STAVEBNÍ PORADNĚ 

v mém článku o AN se stala panu Vítovcovi 

základem pro osobní útok. Člověk vstupující 

do komunální politiky ale musí počítat s tím, 

že může být z nejrůznějších důvodů napadán. 

A zpravidla je napadán tím více, čím je 

aktivnější. Navíc dosud platí, že každý dobrý 

skutek musí být vzápětí po zásluze potrestán. 

Proto i článek pana Vítovce beru jako spra-

vedlivý trest za to, že jsem spoustu času na 

úkor svého soukromí (a nakonec zbytečně) 

věnoval umožnění realizace projektu, který už 

na samém začátku přinejmenším „spolu-

zazdila“ firma pana Vítovce. Ne on ode mne, 

ale já od něho bych mohl požadovat omluvu 

za zmařený čas a urážky. Nepožaduji. Čas mi 

nikdo nevrátí a urazit mne mohou jen lidé 

určitých kvalit. Pan Vítovec mne urazit ne-

může.

Vynucené zpoždění rekonstrukce AN mne 

velmi mrzelo. Dnes, s časovým odstupem, 

jsem ale přesvědčen, že to naopak věci 

prospělo. Dalo totiž městu impuls zamyslet se 

nad věcí hlouběji a místo izolovaného řešení 

problému AN se zabývat optimálním využitím 

celého velkého prostoru v okolí křižovatky pod 

nemocnicí, kde by mohlo vzniknout moderní a 

snadno dostupné městské centrum služeb 

zahrnující samozřejmě též AN a kapacitní 

parking. Jsem rád, že tato myšlenka postupně 

získává podporu. Jejím hlavním odpůrcem je 

současný starosta, který v radě města sice 

hlasoval pro zrušení zpackaného výběrového 

řízení, ale v zastupitelstvu za přítomnosti 

zástupců ČBPS pak spolu s komunisty tento 

návrh nepodpořil. I nyní odmítá jednat s vlast-

níky okolních pozemků (AGIP, ČSAD a kraj) o 

možnosti jejich využití v rámci velkého pro-

jektu, a to s odůvodněním, že toto má řešit až 

developer. Hledat  developera na takto širší 

území ovšem odmítá, protože tam nejsou jen 

pozemky města, ale i jiných osob. Věřím ale, 

že zastupitelé na tuto účelovou hru ne-

přistoupí a rozhodnou v zájmu občanů města, 

nikoliv v zájmu různých spřátelených firem a 

jejich agentů.                                

                   Milan Marko,předseda komise RM 

               pro územní plán, majetek a investice

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - PROBLÉM, NEBO PŘÍLEŽITOST?AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - PROBLÉM, NEBO PŘÍLEŽITOST?

PREZENTACE HLAVNÍHO PARTNERA MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ

Sociální charta a Schwan-STABILO ČR, s.r.o.
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Součástí seriálu o UNESCO je soutěž: tři 

občané Českého Krumlova, kteří do 5. října 

zašlou správnou odpověï na e-mailovou 

adresu jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz nebo 

poštou na městský úřad, obdrží pěknou cenu. 

Je nutné uvést adresu, příp. telefonní spojení. 

OTÁZKA: Jaké je přesné datum 

zapsání Českého Krumlova do 

Seznamu UNESCO?

Vedle Seznamu světového dědictví je veden 

Seznam světového dědictví v ohrožení. 

K ochraně kulturního dědictví byl rovněž založen 

Fond světového dědictví - shromažïuje příspěvky 

jednotlivých zemí a další finanční zdroje. Výbor 

pro světové dědictví může poskytnout pomoc, a 

to především formou výzkumů, poskytnutí 

odborníků či zaškolení expertů apod.

AKTUÁLNÍ SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍ DĚ-

DICTVÍ NA: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 

(anglicky a francouzsky)

V oblasti kultury má UNESCO samozřejmě velmi 

široký záběr - např. celosvětový registr Pamě� 

světa nebo seznam Mistrovská díla ústního a 

nehmotného dědictví lidstva, téma kulturní 

diverzity atd.                        Příště: UNESCO A ČR

                                            Mgr. Lenka Nováková

Pojedenácté bude Český Krumlov hostit Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, 

přírodním a kulturním dědictví Ekofilm, na jehož pořádání pátým rokem participují České 

Budějovice. Třiatřicátý ročník je možné navštívit od 8. do 11. října v Českých Budějovicích a od 

11. do 14. října v Českém Krumlově. Festival přináší nejen poučení, uvědomění si souvislostí, ale 

i zábavu, poznání zajímavých lidí. 

Všechny akce Ekofilmu jsou pro veřejnost přístupné zdarma. O tom, co organizátoři pro občany 

připravili, jsme hovořili s dramaturgyní festivalu RNDr. Jitkou Radovou.

Tématikou přihlášených soutěžních filmů je jednoznačně 

globalizace a čerpání fosilního neobnovitelného zdroje - 

nafty. Na toto téma nám přišly tři strhující filmy z USA, 

Švýcarska, Austrálie. Na druhou stranu se některé filmy 

zabývají alternativními zdroji energie a na toto téma je 

připraven také jeden ze seminářů na Přírodovědecké 

fakultě JU v Českých Budějovicích, který se bude věnovat 

především jejich využití v praxi. Třetí tématickou rovinou 

přihlášených a promítaných filmů je putování po 

nedotčených krajinách na Zemi, např. v Mongolsku, 

Venezuele, a také život posledních zachovaných domo-

rodých kmenů a etnik. Oproti jiným ročníkům se 

mnohem více filmů věnuje přírodnímu a kulturnímu 

dědictví. Dostali jsme letos téměř 140 soutěžních filmů   

z 32 zemí - a jsou opravdu kvalitní, takže stojí za to, 

udělat si na ně čas.

Bude to večerní promítání 35milimetrového filmu Jedenáctá hodina s Leonardem DiCapriem, 

který bude mít na Ekofilmu v českobudějovickém kině Kotva českou premiéru před vstupem do 

distribuce. Na zahájení zahraje Vladimír Merta, který již šest let namlouvá spot Ekofilmu a složil 

k němu také hudbu. Velmi zajímavý snímek Jedenáctá hodina budeme promítat rovněž              

v Českém Krumlově v kině J&K v sobotu 13. října v 15 hodin, aby ho mohlo vidět více lidí.

Diváci v Českém Krumlově se mohou těšit na setkání tvůrců a herců koprodukčního česko-

Na jaké téma je zaměřen letošní ročník festi-

valu?

Co chystáte na zahájení?

Co by si neměli krumlovští občané nechat na Ekofilmu ujít?

Vážení čtenáři, město Český Krumlov si celý letošní rok (s vyvrcholením v den zápisu 4. prosince) 

připomíná 15 let od zapsání na Seznam světového a přírodního dědictví UNESCO. V následujících 

číslech Zpravodaje bychom vám rádi přinesli informace, které nezasvěceným mohou dát základní 

představu o tom, co zapsání našeho města na prestižní seznam historických památek znamená, na co 

můžeme být jako občané města hrdi.

 

UNESCO = anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

= Organizace pro výchovu, vědu a kulturu. Patří ke 14 mezistátním odborným organizacím OSN. Sídlo 

- Paříž. Internetové stránky www.unesco.org.

Hlavní úkol - rozvoj spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazování úcty k lidským právům a 

právnímu řádu; prostřednictvím všestranného rozvoje udržovat mír ve světě. 

Založení 4. listopadu 1945 v Londýně, jako bezprostřední reakce na 2. světovou válku - snaha zabránit 

opakování podobných katastrof. Ústavu ratifikovalo 20 států včetně Československa. 

V současné době  191 členů.

Činnost v pěti hlavních oborech - vzdělání a výchova, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura, 

komunikace a informace + řada speciálních témat, např. udržitelný rozvoj, problematika HIV/AIDS, 

Afghánistán, Irák, voda atd.

Projekty podporované UNESCO - šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy 

mezinárodní vědní spolupráce, propagace nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní 

historické projekty, propagace kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti 

kulturního a přírodního dědictví a ochrany lidských práv, pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití 

digitálních technologií ve světě.

Orgány UNESCO - generální konference, výkonná rada, sekretariát

Generální konference - nejvyšší orgán tvořený zástupci všech zúčastněných států; pravidelné zasedání 

jedenkrát za dva roky: projednává program a rozpočet, přijímá mezinárodní smlouvy, nezávazné 

deklarace a doporučení

Výkonná rada - realizace a plnění programu, příprava nových programů 

Sekretariát - výkonná a servisní činnost; přes 2 000 zaměstnanců, 58 kanceláří UNESCO po celém 

světě (současný generální ředitel - Koichiro Matsuura z Japonska).

KDE SE VZAL SEZNAM PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ?

K nejznámějším aktivitám UNESCO patří práce na Seznamu světového dědictví (sekce kultura).

Snaha koordinovat ochranu kulturních a přírodních památek existovala od 60. let minulého století.     

V roce 1972 byla na generální konferenci UNESCO schválena Úmluva o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví, která vstoupila v platnost v roce 1975. ČSFR přistoupila v roce 1990, závaznou 

se pro ni stala 15. 2. 1991 a je platná i pro ČR.

Text Úmluvy je dostupný např. na webových stránkách ministerstva životního prostředí www.env.cz 

nebo na http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/home/pages/homepage.htm. 

Každý smluvní stát se zavazuje, že bude všestranně a všemi možnými prostředky podporovat ochranu, 

zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví!

V rámci UNESCO byl ustaven Mezivládní výbor pro ochranu kulturního a přírodního dědictví výjimečné 

světové hodnoty, tzv. Výbor pro světové dědictví. Tento výbor založil, aktualizuje a pu-blikuje „Seznam 

světového dědictví“. První památky České republiky byly zapsány v roce 1992.

Rok 2007- Seznam světového dědictví obsahuje 851 položek: 660 položek kulturního dědictví, 166 

přírodního a 25 smíšeného ve 137 státech světa.

Státy mají právo předložit Výboru pro světové dědictví soupis vlastnictví tvořícího součást kulturního a 

přírodního dědictví, který se nachází na jeho území. Jsou stanovena přesná kriteria, která musí být 

splněna, aby návrh byl zařazen na Seznam. Kriteria lze nalézt na internetových stránkách 

http://whc.unesco.org/criteria.htm#debut. 

ČÁST PRVNÍ  UNESCO - NĚCO ENCYKLOPEDICKÝCH INFORMACÍ:

EKOFILM S LEONARDEM DICAPRIEMEKOFILM S LEONARDEM DICAPRIEM

Dramaturgyně Ekofilmu RNDr. 

Jitka Radová (vpravo) s doku-

mentaristkou Olgou Sommero-

vou, která se zúčastní 10. října  

v kině Kotva křtu knihy o man-

želovi režiséru Janu Špátovi, 

který by se letos dožil 75 let. 

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

Projekt Průvodce mým městem vyhlásilo pro 

žáky základních škol a mladší žáky víceletého 

gymnázia 17. září město a Centrum pro po-

moc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci oslav  

15. výročí zapsání Č. Krumlova do Seznamu 

UNESCO. Díky projektu školáci detailněji 

poznají město, v němž žijí, a prostřednictvím 

vytvořeného netradičního průvodce v tištěné a 

elektronické podobě s ním seznámí vrstevníky. 

Vyhodnocení projektů se uskuteční 4. 12. 

polského filmu Dvojí svět hotelu Pacifik, a to 

po 32 letech v sobotu 13. října v 11 hodin     

v kině J&K. Zhlédnou film, který neprávem 

upadl v zapomnění, a setkají se s polským 

režisérem Januszem Majewskim, kamera-

manem Miroslavem Ondříčkem, hlavním před-

stavitelem Markem Kondratem, Romanem 

Skamenem a dalšími. Za zmínku stojí také 

letošní novinka, promítání a besedy v Kine-

matovlaku, který bude k dispozici divákům na 

českokrumlovském nádraží od čtvrtka 11. až 

do neděle 15. října. Kromě promítání pro 

školy se budou ve vlaku uvádět Návraty          

k Ekofilmům, tzn. přehlídka úspěšných pořadů 

z minulých ročníků, dále cyklus spotů vý-

znamných světových režisérů SOS Planet 

Earth, přehlídka cyklu ČT Živé srdce Evropy o 

významných přírodních lokalitách a druzích     

v ČR. V pátek odpoledne je na programu 

zajímavá panelová diskuze s náměstkem mi-

nistra životního prostředí Františkem Pelcem o 

ochraně přírody. Nemůžeme také zapomenout 

na Jaroslava Stoklasu, gentlemana a upřím-

ného, kamarádského zakladatele Ekofilmu, 

který nás letos náhle opustil. A večer vystoupí 

v Městském divadle skupina Traband. 

Lesík roste a potřebuje naši  údržbu. Plánu-

jeme ho navštívit a pokochat se přírůstky 

zřejmě na ukončení festivalu. Určitě ho 

budeme v dalších letech rozšiřovat.

Více informací na www.ekofilm.cz.

Vloni 9. října v den zahájení festivalu  

byl založen ve Slupenci Les Ekofilmu 

za účasti premiéra Mirka Topolánka a 

dalších významných osobností. Jak se 

mladému lesu daří?

V RÁMCI OSLAV

SOUTĚŽ PRO DĚTI

V RÁMCI OSLAV

SOUTĚŽ PRO DĚTI

SOUTĚŽTE SOUTĚŽTE 

O HEZKÉ CENYO HEZKÉ CENY

1. díl - ČESKÝ KRUMLOV - JEDINEČNÉ MÍSTO1. díl - ČESKÝ KRUMLOV - JEDINEČNÉ MÍSTO



8

PÁTEK 28. 9.

15.30 SLAV. KONCERT K OSLAVĚ SVÁTKU SV. VÁCLAVA

18.00 SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ

10.00 - 17.00 SVATOVÁCLAVSKÝ TRH

18.00 - 22.00 FOLKLÓRNÍ INSPIRACE - INSPIRACE FOLKLÓREM

19.30 UMĚLECKÝ HAPPENING K SVÁTKU SV. VÁCLAVA

13.00 - 18.00 SVATOVÁCLAVSKÉ ŠÍPKOVÁNÍ 

18.00 - 21.00 ROZTANČENÉ MĚSTO

12.00 - 22.00 VEPŘOVÉ HODY a kapela Nešlapeto

SOBOTA 29. 9.

OD 10.00 SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK

10.00 - 18.30 SVATOVÁCLAVSKÝ TRH

10.00 - 17.00 1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 

FOLKLÓRNÍHO FESTIVALU ČESKÝ KRUMLOV 

12.00 - 13.00 PŘESTÁVKA 

13.45 - 14.00 PRŮCHOD PRŮVODU BARÁČNÍKŮ K 85. VÝROČÍ

SDRUŽENÉ OBCE BARÁČ. VITORAZ Č KRUMLOV 

17.00 SETKÁNÍ VÁCLAVŮ A VÁCLAVEK

17.30 - 18.15 FOLKLÓRNÍ SOUBOR RŮŽE ČESKÝ KRUMLOV 

19.00 - 22.00 FOLKLÓRNÍ INSPIRACE - INSPIRACE FOLKLÓREM

11.00 A 14.00 MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. VÍTA 

A KAPLE SV. VÁCLAVA

10.00 - 18.00 SVATOVÁCLAVSKÉ ŠÍPKOVÁNÍ 

12, 14 A 16 H STŘELCI Z FREYUNGU

13.00 - 22.00 BARÁČNICKÁ RYCHTA

13.00 - 14.15 Vystoupení účastníků  1. Mezinárodního

folklórního festivalu Český Krumlov 

14.30 - 15.00 Česká beseda v provedení Obce baráčníků

Věžovatá Pláně

15.00 - 17.00 Šumavanka - populární jihočeská dechovka 

17.00 - 18.00 Pivovarské hrátky s Miroslavem Valhou

18.00 - 22.00 Nešlapeto - staropražské písničky

20.00 - 24.00 Exkurze do pivovaru, degustace v ležáckých

sklepích od 20 h po 30 min., poslední ve 23.30 h

18.00 SVATOVÁCLAVSKÝ PODVEČERNÍK

20.00 - 24.00 SVATOVÁCLAVSKÁ NOC OTEVŘENÝCH 

MUZEÍ A GALERIÍ

KOSTEL SV. VÍTA

Vokální soubor Dyškanti 

- Duchovní hudba renesance  a  baroka (1500-1700)

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, MODERUJE PETR KRONIKA

 

(vč. propagace výrobků národní značky kvality Klasa)

Chodská vlna, Jan Hrubý a Kukulín 

Akademický sochař Karel Dvořák a přátelé po vloni odlitém kopí 

sv. Václava vyrobí přilbici jako další součást jeho zbroje, aby v několika

dalších letech vznikla originální socha sv. Václava.

HRADEBNÍ ULICE, PROSTOR DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Ekovýchova hrou aneb Koutek Ekocentra Šípek: zábavné přírodovědné

aktivity pro děti, prodej publikací, samolepek a výrobků Fair trade 

(Spravedlivý obchod)

HISTORICKÉ CENTRUM MĚSTA

 - před Hotelem U Města Vídně,

na II. zámecké nádvoří, na Ostrově, v Široké ulici, v atriu Hotelu Růže,

před Café Veneti v Hradební ulici

SALON ŠNEK, PANSKÁ ULICE 19

INFOCENTRUM, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

 

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, MODERUJE PETR KRONIKA

 

(vč. propagace výrobků národní značky kvality Klasa)

Růže Č. Krumlov, Jitřenka Č. Krumlov, Úsvi�áček Č. Budějovice, Perníček 

Pardubice, Ovečky Valašské Meziříčí, Krakowiak (Polsko) a další.

Společné setkání a fotografování všech dorazivších Václavů a Václavek, 

pokus o rekord v počtu Václavů a Václavek na jednom místě

Lakomá Barka, Tomáš Kočko & orchestr

KOSTEL SV. VÍTA

 s odborným výkladem Mgr. Petra Pavelce

HRADEBNÍ ULICE, PROSTOR DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Ekovýchova hrou aneb Koutek Ekocentra Šípek  

OSTROV

 - vystoupení desetičlenné

historické střelecké jednotky ze SRN - vždy asi 10 minut

ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG 

Program k 85. výročí založení Sdružené obce baráčníků Vitoraz 

v Českém Krumlově (pod vedením rychtáře Václava Hrdličky)

REGIONÁLNÍ MUZEUM, HORNÍ ULICE

Swingtrio - Libor Petřvalský (housle), Jan Vaněček (kytara), Libor Heřman 

(kontrabas), Romana Strnadová (sólistka Jč divadla, zpěv), Kateřina 

Chromčáková (sólistka Jč divadla, zpěv). Hosté: Martin Peschik (dirigent 

orchestru Jč divadla, klavír), Radka Hájková (violoncello). Křest nové 

knihy Jana Vaněčka Povídky z krumlovského Česka.

Egon Schiele Art Centrum, hraje: Smyčcový kvartet Junior kvarteto 

International Art Studio Na Fortně - Karel Hrubeš: Obrazy - neklepat, 

je otevřeno (za účasti autora)

Máselnice, II. zámecké nádvoří - Miroslav Páral: Nová estetika - 

neklepat je otevřeno (za účasti autora)

Regionální muzeum v Č. Krumlově - hraje Krumlov classic guitar duo

Galerie Doxa - hraje Dechové trio Musica Vitis 

Zámek Český Krumlov - Lapidárium, zámecká věž 

Městské divadlo Český Krumlov - Fotogalerie: Jan Maroušek - fotografie, 

v Divadelním klubu Ántré hraje Jazz Efterrätt (vstupné 90 Kč)

Prokyšův sál a Gotický sál Prelatury - noční prohlídka s hudbou 

Privatissima Kolín

R. galerie - hraje Bryce Belcher

Muzeum stavebních dějin a řemesel - hraje Duo Pré (flétna a housle) - 

Od baroka, přes Mozarta po improvizaci

ŘEKA VLTAVA, U RUMYŠÍ DÍRY 

(PENSION MYŠÍ DÍRA, ROOSEVELTOVA ULICE)

DEN OTEVŘENÝCH SRDCÍ - POHÁDKOVÁ CESTA MĚSTEM

Vstup do expozic pro děti a jeden dospělý doprovod zdarma (pokud 

není uvedeno jinak)

V Infocentru na náměstí si vyzvedněte pohádkový šek, na každém 

navštíveném místě obdržíte jedno pohádkové razítko, při předložení 

kompletně potvrzeného pohádkového šeku v Infocentru obdržíte malý 

dárek 

Na jednotlivých místech vás budou provázet pohádkové bytosti

Pohádkový dům 9 - 12 h

Regionální muzeum v Českém Krumlově 10 - 13 h, Za tajemstvím 

barokní apatyky aneb Kouzelné byliny a koření - soutěžní cesta 

muzeem. Vstup volný.

Muzeum marionet 9 - 12 h

Zámek Český Krumlov: 

Zámecká věž: 10 - 15 h, děti pouze v doprovodu rodičů, zdarma jen 

děti do 15 let v doprovodu platících rodičů, vstupenky je nutno 

vyzvednout v pokladně

Renesanční dům, V. nádvoří: 10 - 15 h, vstup zdarma, vstupenky je 

nutno vyzvednout v pokladně

Pohádková projížïka na vorech po Vltavě: pro děti od 5 let           

v doprovodu rodičů - odjezd z Městského parku od fotbalového hřiště 

do Rumyší díry

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI, MODERUJE PETR KRONIKA

 

(vč. propagace výrobků národní značky kvality Klasa)

 

- kolínský komorní symfoňák a pásmo oblíbených filmových melodií 

Zábavné pohádkové leporelo, kde účinkují dětští diváci

Vítězové letošní Dětské Porty a českobudějovická folková skupina 

Nezmaři. Moderuje Pavel Jim Drengubák.

KOSTEL SV. VÍTA

 s odborným výkladem Mgr. Petra Pavelce

DVOREČEK HOTÝLKU U MALÉHO VÍTKA, PANSKÁ ULICE

(pohádka)

 (rodinné představení) 

SVATOVÁCLAVSKÉ MENU - Po celé tři dny slavností tradiční české 

speciality v těchto hospůdkách: Hospoda Na Louži, Hotel Arcadie, Hotel 

U Města Vídně, Krčma v Šatlavské ulici, Pivovar Eggenberg, Restaurace 

Maštal, Restaurace Švamberský dům, Hotýlek a hospoda U Malého 

Vítka, Hotel Růže, Hotel The Old Inn

Pořadatelé SVS: město Č. Krumlov, Městské divadlo Č. Krumlov o.p.s., 

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o., Hanička Pelzová - Svatováclavský trh

Hlavní partneři SVS: Vodovody a kanalizace, J. Čechy, a.s., Schwan-STABILO ČR, 

s.r.o.

Partneři SVS: ČEČETKA v.o.s., VERA, spol. s.r.o., KVASAR, spol. s r.o., Krčma        

v Šatlavské ulici, Restaurace Maštal, VIDOX spol. s.r.o., Hotel U Města Vídně

Mediální partneři SVS: Český rozhlas České Budějovice, Radio Faktor, RTA Jižní 

Čechy, Ozvěny, Oficiální informační systém Český Krumlov, Jihočeský kurýr, 

partžurnál 

Pořadatelé MFF: DDM Český Krumlov, Folklórní soubor Růže Český Krumlov

MFF podpořili: Krajský úřad Jihočeského kraje, Folklórní sdružení ČR, město Český 

Krumlov, Linde, Fronius, Pozemní stavitelství

Záštitu nad MFF převzala ministryně školství Dana Kuchtová, ministr práce a 

sociálních věcí Petr Nečas, senátor Tomáš Jirsa a vicehejtman Jihočeského kraje 

Robin Schinko.

Mediální partneři MFF: Český rozhlas, Mediatel, Radio Proglas

20.00 - 24.00 Svatováclavská večerní plavba na vorech

NEDĚLE 30. 9.

10.00 - 17.00 SVATOVÁCLAVSKÝ TRH

13.00 KOKOSY KOLÍN

14.00 KAMARÁDI BRNO 

- HRAJEME SI S KAMARÁDY ANEB KAMARÁDI VE ŠKOLCE

15.30 KRUMLOVSKÝ MEDVĚD S NEZMARY

11.00 A 14.00 MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. VÍTA 

A KAPLE SV. VÁCLAVA

11.00 - 12.00 DIVADELNÍ SPOLEČNOST KOŇMO: 

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR 

16.00 - 17.00 DIVADELNÍ SPOLEČNOST KOŇMO: 

MLYNÁŘ A JEHO DCERA

Změna programu vyhrazena.        www.ckrumlov.cz/svs2007

VSTUPNÉ: po celou dobu slavností zdarma 

Uzavírky náměstí Svornosti o Svatováclavských slavnostech

Vozidla projedou z Latránu do Dlouhé a Široké ulice, 

z Horní ulice do Kostelní. 

pátek 28 . zář í - o d 1 0 d o 2 2 h

sobota 29. září - od  9 d o 2 2 h

neděle 30. září - od  9 d o 1 8 h
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