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ZDARMAměsta
Vážení občané,
od 1. října platí nová zefek-

tivněná organizační struktura městského úřa-
du. Při jejím vytváření jsme si stanovili tři 
základní cíle. Prvním je zvyšování produktivity 
práce, jíž chceme dosáhnout přerozdělením 
kompetencí, přesunem některých pravomocí 
na městský úřad a důrazem na kvalitu a 
odbornost vedoucích pracovníků. S tím souvisí 
i vytvoření prostoru radě města pro řešení 
koncepčních otázek, například bydlení, dopra-
vy, územního rozvoje atd. Druhým cílem změn 
ve struktuře úřadu je vytvoření podmínek pro 
efektivní zajišťování mimorozpočtových pro-
středků, například dotací ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Pro naplnění tohoto 
velmi důležitého cíle bylo vytvořeno oddělení 
strategického rozvoje, mezi jehož úkoly patří 
především zpracování a aktualizace základních 
rozvojových dokumentů, například strategický 
plán a akční plán rozvoje města. Dále se  
zabývá činnostmi souvisejícími s vyhledáváním 
informací o možnostech a podmínkách ope-
račních, dotačních a grantových programů, na 
něž bude navazovat zpracování žádostí a 
projektů dle stanovených priorit. A třetím, 
neméně důležitým cílem, je další zlepšení in-
formovanosti široké veřejnosti o činnosti 
města a městského úřadu.
Věřím, že se realizované změny osvědčí a 
přispějí ke spokojenosti obyvatel Českého 
Krumlova, partnerů města i zaměstnanců 
městského úřadu.
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Vážení občané,
přijďte ve čtvrtek 25. října v 16 h na jed-
nání městského zastupitelstva v jednacím sále 
MÚ v Kaplické ulici. Zapojte se do diskuze      
k problémům, jež se týkají všech občanů 
našeho města.
Na programu zastupitelů bude například
   zpráva o hospodaření města k 30. 9.
   rozdělení volebního okrsku č. 9
   prodeje parcel 

Od prvního října se změnila organizační struktura městského úřadu. Úřad si od nového 
rozložení slibuje maximální zefektivnění činnosti a optimalizaci nákladů. Nová koncepce 
struktury MÚ v neposlední řadě vychází vstříc občanům Českého Krumlova a partnerům města, 
a to zpřehledňováním činností a zlepšováním vnější komunikace a vztahů s veřejností.
Počet zaměstnanců se efektivně snížil na 133,  konkrétní náplně činností jednotlivých odborů a 
oddělení jsou uvedeny v Organizačním řádu MÚ. Podle starosty Českého Krumlova Ing. Luboše 
Jedličky vyplynula potřeba změn v organizační struktuře jednak z četných změn legislativního 
rámce ČR, jednak z nutnosti zvyšovat podíl mimorozpočtových zdrojů z fondů Evropské unie a   
z potřeby zvýšit produktivitu práce zaměstnanců. „Abychom zohlednili potřeby úřadu, města a 
jeho občanů či partnerů, pozměnili jsme dosavadní strukturu. Stávající jádro produktivních 
zaměstnanců jsme obohatili o schopné pracovníky se zkušenostmi z různých odvětví veřejného  
i komerčního sektoru. Nejvýraznější novinkou pro občany je rozdělení odboru školství, sociálních 
věcí a zdravotnictví do dvou samostatných odborů, stejně tak odboru územního rozvoje, 
investic a památkové péče,“ vysvětluje starosta. 
Ke změnám došlo i v organizaci a chodu radnice města, konkrétně odboru kanceláře starosty.  
Ta od října funguje jako samostatné oddělení se sedmi pracovníky v úsecích kultury, vnějších 
vztahů, cestovního ruchu a v úseku organizačním. „Kancelář starosty se teď více soustředí na 
vztahy s veřejností. Menší počet různě specializovaných pracovníků má za úkol důsledně 
informovat občany, média i partnery města o projektech, konceptech a rozvojových progra-
mech, o aktivitách městského holdingu, zkrátka o všem, co se děje v našem městě. Budeme se 
snažit rozvíjet spolupráci s občany, partnery, tuzemskými i zahraničními partnerskými městy a    
v neposlední řadě prezentovat a pozitivně propagovat naše město. Při sestavování týmu jsem 
kladl velký důraz na zkušenost, flexibilitu, různorodost specializace a na jazykovou vybavenost. 
Na radnici teď pracuje tým, který dokáže uspokojit potřeby širokého spektra subjektů a lépe 
spolupracovat s veřejností,“ upřesnil starosta Luboš Jedlička. 
V souladu se zákonem o obcích je Městský úřad Český Krumlov tvořen starostou (Ing. Luboš 
Jedlička), místostarostkou (Ing. Jitka Zikmundová) a tajemníkem (Ing. Jindřich Fadrhonc), pod 
jehož přímé řízení spadají jednotlivé odbory a oddělení. Nyní se městský úřad člení na jedenáct 
odborů a čtyři samostatná oddělení. Status samostatného oddělení získaly kromě kanceláře 
starosty i kancelář tajemníka, právní oddělení a oddělení strategického rozvoje. Oddělení 
matriky se přesunulo pod správu odboru vnitřních věcí, ale fyzicky zůstává na radnici na náměstí 
Svornosti. Podrobná strukturu MÚ je v Organizačním řádu na internetových stránkách 
www.ckrumlov.cz v sekci Občan, v sekretariátu kanceláře starosty nebo kanceláře 
tajemníka a v právním oddělení.

I občané Českého Krumlova měli možnost zhlédnout putovní výstavu Půvaby a tajemství 
klementinských rukopisů z 13. - 14. století. Národní knihovna ČR představila od 5. do 14. října 
umělecké kopie vzácných rukopisných památek v hodnotě dvou miliónů korun. V salónku 
Viléma z Rožmberka v Hotelu Růže mohli návštěvníci obdivovat pařížský zlomek latinského 
překladu Dalimilovy kroniky, Velislavovu bibli, Pasionál Abatyše Kunhúty, Sedlecký antifonář a 
Pontifikál Renaulda z Baru. Všechna díla budila respekt, každé z nich vzniklo za specifických 
dobových okolností a pro určité kulturní a duchovní prostředí. 
K vidění byl i návrh nové Národní knihovny na letné, tzv. chobotnice, 
neproslulejšího architekta českého původu Jana Kaplického.        Foto Jana Zuziaková

VÝSTAVA VZÁCNÝCH TISKŮ Z 13. A 14. STOLETÍ V Č. KRUMLOVĚ   

DALŠÍ ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

SLOVO 
TAJEMNÍKA
ING. JINDŘICHA FADRHONCE

Vrchní soud v Praze 10. října podruhé osvo-
bodil bývalého starostu Českého Krumlova a 
současného prvního náměstka ministra kultury 
JUDr. Františka Mikeše, dalšího exstarostu 
Krumlova Antonína Prince a vedoucího od-
boru radnice Ing. Lumíra Luštického. Obža-
loba je vinila z podvodu a zneužití pravomoci 
veřejného činitele při čerpání milionových 
státních dotací na nápravu škod způsobených 
povodněmi v roce 2002. Odvolací senát tak 
potvrdil březnový verdikt českobudějovického 
krajského soudu.

OSVOBOZUJÍCÍ ROZSUDEK 
PRO BÝVALÉ STAROSTOVY
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ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
ŘP vystaven doŽádost o výměnu ŘP

              podat do
31. 12. 1993 30. 11. 2007

OBČANSKÉ PRŮKAZY
OP vystaven doŽádost o výměnu OP

              podat do
31. 12. 199830. 11. 2007
Občanský průkaz nejsou povinni vymě-
ňovat občané narození před 1. lednem 
1936, pokud v něm nemají vyznačenou 
dobu ukončení platnosti konkrétním 
datem.
Řidičské a občanské průkazy je možné 
vyřizovat v tyto dny:
Po, St7.30 - 11.0012.00 - 17.00
Pá 7.30 - 12.00
Út, Čt 7.30 -   8.30

Město Český Krumlov organizovalo účast na 17. šachovém mistrovství světa seniorů Traunsee 
Open v rakouském Gmundenu konaném od 16. do 29. září. První den se odehrála simultánka s 
mezinárodním velmistrem Garry Kasparovem, na niž se z Českokrumlovska vypravili tři junioři Jiří 
Pahorecký, Jakub Jeníček, Lucie Glaserová, zástupci města Český Krumlov starosta Ing. Luboš 
Jedlička, Ing. Zdeňka Bohdalová a senátor Ing. Tomáš Jirsa. Simultánky Kasparova proti 27 

soupeřům se kromě rakouských hráčů různého 
stáří zúčastnili i tito žáci a senátor, přičemž si 
vedli velmi odhodlaně a výborně. Partie trvaly 
čtyři hodiny a průběžně je komentoval rakouský 
velmistr. Mladí krumlovští šachisté vzdorovali 
skvělé hře Kasparova dlouho - zůstali mezi 
posledními 14 hráči, Lucie Glaserová mezi 
posledními devíti, Jiří Pahorecký bojoval ze 
všech nejdéle, vzdal jako poslední hráč s nej-
vyšším počtem tahů (na snímku).
O týden později se do Rakouska vydali další 
zástupci města. V rámci doprovodného progra-
mu sehrála česká velmistryně Jana Jacková na 
náměstí v Gmundenu partii proti rakouské 
velmistryni Evě Moser, a to bílými česko-

krumlovskými živými figurami, tedy žáky ZŠ Za Nádražím, které doprovázely učitelky Lenka 
Korčáková a Jaroslava Plichtová. Rakušanka hrála s černými figurami, tzn. gmundenskými dětmi. 
Kostýmy šachových figur zapůjčilo Městské divadlo Český Krumlov. Hra ženských veličin skončila 
remízou.
Do Gmundenu odjelo i 14 českokrumlovských fotbalistů od 11 do 13 let ze ZŠ T. G. Masaryka   
s učitelem Romanem Rozkošným, kteří převálcovali tamní školáky a s přehledem zvítězili      
11:2. Českokrumlovské děti si užily výlet kabinovou lanovkou na tisícimetrovou horu Grünberg 
nad jezerem Traunsee a pokochaly se nádherným výhledem na město Gmunden a překrásnou 
okolní přírodu.
Vedení města si velmi cení příkladné reprezentace dětí Českého Krumlova na prestižním 
mistrovství a děkuje aktivním šachistům, fotbalistům i živým šachovým figurám za šíření 
dobrého jména města v zahraničí.

ZASTUPITELÉ 
ROZHODOVALI

LHŮTY PRO VÝMĚNU DOKLADŮ

Ministerstvo kultury opět vyhlásilo Program 
regenerace městské památkové rezervace a 
městské památkové zóny na příští rok, proto 
městský úřad provádí mezi občany města 
průzkum zájmu o přidělení finančních pro-
středků z tohoto dotačního titulu. Majitelé 
objektů zapsaných jako nemovitá kulturní pa-
mátka a ležících na území městské památkové 
rezervace nebo zóny v Českém Krumlově si 
mohou v případě zájmu vyzvednout formulář 
průzkumu zájmu o přidělení finančních pro-
středků v oddělení památkové péče na odboru 
územního plánování a památkové péče 
Městského úřadu Č. Krumlov, Kaplická 439, 
Český Krumlov, nebo ho získat na inter-
netových stránkách města na adrese    
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20070
131150758.xml. Vyplněné tiskopisy je nutné 
odevzdat na tomto odboru nejpozději do 
pátku 2. listopadu 2007 do 13 hodin. 
Podmínkou danou ministerstvem kultury pro 
zařazení žádosti je úplně vyplněný formulář. 
Více informací lze získat od vedoucího 
oddělení památkové péče Ing. Petra Papouška 
(tel. 380 766 714, 724 095 296) nebo Johany 
Lepeškové (tel. 380 766 716). 

Do 1. listopadu lze požádat na MÚ o pří-
spěvek až do 70 % nákladů (max. 40 000 Kč) 
na grafický návrh nebo na výrobu označení 
domů a provozoven vyhovující požadavkům 
památkové péče. Letos uvolnilo město na 
posílení pozitivní reklamy 100 000 Kč. Formu-
láře žádostí jsou na www.ckrumlov.cz      
v sekci Občan, části Granty města.

Na posledním veřejném zasedání 27. září řešili 
zastupitelé města kromě jiných i tyto zále-
žitosti:
wschválili příspěvek na podporu projektu 

Odborné konzultace ke standardům soci-
álních služeb jako prostředek jejich imple-
mentace do praxe Informačnímu centru 
občan. sektoru o. s. ve výši       43 120 Kč 

wschválili příspěvek SK Vltava Č. Krumlov na 
pořádání Krumlovského vodáckého mara-
tonu ve výši 35 000 Kč a FK Slavoj Č. 
Krumlov na pořádání Memoriálu Vlasti-
mila Janouška ve výši                  8 500 Kč

wschválili zadání Změny č. 1 regulačního 
plánu Vyšný

wuložili radě města předložit do 31.12. 
2007 koncepci rozvoje společnosti Služby 
města Český Krumlov, s. r. o schválenou 
valnou hromadou a záměr přípravy výbě-
rového řízení na prodej 100% podílu        
v této společnosti 

OBČANÉ MOHOU ŽÁDAT O PENÍZE 
Z PROGRAMU REGENERACE

KRUMLOVŠTÍ V GMUNDENU - GYMNAZISTA POTRÁPIL KASPAROVA,
ŽÁCI JAKO ŽIVÉ ŠACHY, FOTBALISTÉ JAKO VÍTĚZOVÉ 

Pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu (MÚ) provádějíí               
v současné době zvýšené kontroly záborů veřejného prostranství. Důvodem je skladování 
různého stavebního materiálu (písek, štěrk, kámen, železo), palivového dřeva, apod. na 
veřejném prostranství, a to bez vědomí a povolení městského úřadu.
Veřejným prostranstvím jsou dle § 34, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) všechna 
náměstí, ulice, chodníky, podchody, podloubí, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru. Vymezení veřejného prostranství na území města je obsahem přílohy č. 4 
obecně závazné vyhlášky (OZV) města č. 15/2003 o místních poplatcích.
Užívání veřejného prostranství je zpoplatňováno dle výše uvedené OZV města. Ten, kdo užívá 
veřejné prostranství, je povinen oznámit MÚ zvláštní užívání veřejného prostranství alespoň       
5 dnů před započetím jeho užívání, nejpozději však v den vzniku poplatkové povinnosti.
V případě, že je veřejné prostranství užito pouze ke složení či naložení věci (např. kontejner), 
tedy krátkodobě, zpravidla několik hodin, stačí toto pouze oznámit odboru dopravy MÚ nebo 
služebně městské policie - poplatek za zábor veřejného prostranství se neplatí. Je vydáno pouze 
povolení pro užití chodníku nebo komunikace.
Za dlouhodobé skladování se poplatek již platí, a to 8 nebo 10 Kč/m̨/den podle toho, zda se 
jedná o historickou část města nebo mimo ni. Tento poplatek se vypočítává u složeného 
stavebního či jiného materiálu a věcí na veřejném prostranství.
Je proto v zájmu každého, kdo veřejné prostranství užije nebo užívá, aby tuto činnost včas 
oznámil, neboť při zjištění neoprávněného užívání veřejného prostranství je zahájeno správní 
řízení, je vyměřen nejen poplatek, ale i sankce s tím spojené.                                                 (mš)

INFORMACE K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

PŘÍSPĚVEK NA OZNAČENÍ DOMŮ O víkendu 12. - 14. října se v německém Hauzenbergu konalo každoroční setkání 
partnerských měst. Bavorští hostitelé přivítali zástupce Českého Krumlova, 
rakouského Vöcklabrucku a slovinského Slovenj Gradce. Součástí programu 
bylo i dřevosochařské sympózium. Český Krumlov reprezentovalo šest žáků ZŠ 
Linecká, kteří během sobotního odpoledne vyrobili ze smrkového dřeva xylofon 
(na snímku), jenž byl součástí výstavy tvorby v rámci  večerního programu. 
Vítězné rakouské volejbalové družstvo prohrálo pouze jednou, a to s volej-
balisty našeho města (na snímku).                                                       Foto Jiří Rosenkranz 
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DÍLA Z KERAMICKÉHO SYMPÓZIA

VÝSTAVA DIPLOMANTŮ

AUTORSKÉ ČTENÍ STANISLAVA KUBÍNA,

VÝTVARNÍK JAN CIHLA

 pro 
základní školy vystavuje SUPŠ sv. Anežky do 
24. října mezi 13. a 17. hodinou v Městské 
galerii na Prelatuře.

 Katedry výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské uni-
verzity v Č. Budějovicích - Moniky Drábkové, 
Petra Rolníka, Karla Musila a Daniela Felgra - 
se uskuteční v Městské galerii na Prelatuře od 
30. října do 28. listopadu.

 
básníka a esejisty, se uskuteční ve čtvrtek       
8. listopadu v 19.30 h v divadelní kavárně 
Ántré. Komponovaný pořad slova, hudby a 
poezie má název Lahodná vteřina. Návštěvníci 
se mohou těšit i na prodej Kubínových sbírek 
Dotýkání, Čas zastavení - čas Perseid, Klečící 
Bůh, Oblouk návratu s autogramiádou. Vstup-
né dobrovolné.

 představuje třicítku 
obrazů na výstavě Okamžitě - malé přírodní 
senzace do 27. října v galerii U Prstenu v Pra-
ze. O tomto umělci se dozvíte více v některém 
z příštích zpravodajů.

NENECHTE SI UJÍT

MIRACULUM 
Č. KRUMLOV 24.-28. ŘÍJNA

Místostarostka Ing. Jitka Zikmundová přivítala 5. října v Prokyšově sále 49         
z 62 pozvaných dětí. Další slavnostní akt se plánuje na pátek 2. listopadu od 13 
h. Rodiče miminek s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, které se narodily 
letos mezi 1. a 20. zářím, se v případě zájmu o účast na tomto slavnostním 
uvedení potomků do společenského života musí přihlásit do pátku 26. října na 
tel. čísle 380 766 322 nebo osobně na matrice městského úřadu na náměstí 
Svornosti.                                                                                                 Foto Jana Zuziaková 

Třetí ročník Mezinárodního divadelního festi-
valu Miraculum nabídne klasické soudobé 
české divadlo, barokní operu nastudovanou 
souborem Hofmusici společně se zahraničními 
hudebníky a další významné akce pro dětské-
ho diváka, pouliční performance a podobně.

11.00průvod studentů SUPŠ sv. Anežky
České městem a happening studentů

12.00SUPŠ v klášteře: vyhlášení výsledků
soutěže studentů um.škol FIGURA 07

15.00Představení souboru Studna Hosín 
a studentů oboru scénografie

 
19.30Městské divadlo  - zahájení festivalu
       Studio Ypsilon Praha

Bedřich Smetana, Jan Schmid 
a Miroslav Kořínek: Prodaná nevěsta

17.00Divadelní centrum u sv. Jošta  
W. A. Mozart: Die Zauberflöte
(Centrum českých loutkářů /
Národní divadlo marionet Praha)

19.30Městské divadlo - Tirso de Molina:
Sevillský svůdce aneb Kamenný 
škleb  (Českokrumlovská scéna)

22.30Hospoda U Báby  
Seskupení Proradost Č. Krumlov:
Verše proradost

11.30 a 15.00  zámek - Barokní divadlo
J. A. Hasse: Semele (Hofmusici)

18.00areál Prelatury: Večer česk. loutkářství 
        Dominik Tesař: 

Alchymista  Svítání v Sakkáře 
19.00Pavel Vangeli: Natura Morta  

divadlo objektů a masek 
20.00Dominik Tesař: Hrrrozný příběh

(Divadlo Mimotaurus)
20.30   P. Vangeli: Swingující marionety 
21.00náměstí Svornosti: 

Vzplanutí - Divadlo Kvelb
22.30Divadelní klub Ántré v Městském

divadle: klubový večer  křest knihy
MIMOZA s podtitulem Jak David
Vávra a Tomáš Vorel objevovali
pantomimu - za přítomnosti autorů

11.00nádvoří Pralatury: 
Víťa Marčík (Studio dell arte)

11.00 a 11. 30 zámek - Den otevřených
dveří v Renesančním domě  
prohlídka depozitáře  
s odb. výkladem Mgr. K. Cichrové 

12.30zámek - Barokní divadlo: 
Mistrovství krumlov. mašinistů 
s odb. výkladem PhDr. Pavla Slavka 

14.00zámek - Barokní divadlo: 
Amor Tyran - barokní hauptakce 

15.00Městské divadlo - 
Bruncvík a lev (Divadlo Minor Praha) 

18.00před Městským divadlem - 
pouliční vystoupení 
divadla Continuo Malovice

22.00   Městské divadlo - zakončení festivalu

STŘEDA 24. 10.

ČTVRTEK 25. 10.

PÁTEK 26. 10.

SOBOTA  27. 10.

NEDĚLE 28. 10.

"Děkuji občanům Parkánu za neuvěřitelnou vstřícnost, za to, že nás tu trpí. Vím, že je náročné 
mít filmaře u domu. Je to pro nás nedocenitelná pomoc, opravdu jim ze srdce děkuji," vzkázal 
12. září režisér Jiří Strach, který v této ulici natáčel pohádku Tři životy. Měla by se stát štědro-
večerním dárkem České televize. Ulice Parkán se na jeden den proměnila ve středověké tržiště, 
což film podle Jiřího Stracha velmi zkrášlilo. Protagonisty scény byli G. Vránová a M. Taclík.

O pohádkách i životě jsme si povídali s Jiřím 
Strachem mezi natáčením.

 
Tři životy je dobrodružný příběh s pohádkovými 
motivy vycházející z díla Boženy Němcové. Uka-
zuje, že za lásku se vyplatí bojovat za jakýchkoli 
okolností. Na rozdíl od filmu Anděl Páně není 
tak veselý, je i baladický a má v sobě temnější 

tóny. Vypráví o vojenském zběhovi, k ně-
muž se dostane kouzelné zlaté pírko,          
s nímž smí vrátit do života tři mrtvé. 
Pomůže i své milované Aničce. Spolu se pak 
vracejí k tátovi, od něhož utekla. Tato 

nádherná závěrečná scéna usmí- ření je vlastně o čtvrtém Božím přikázání. 
Do hlavních rolí jsem obsadil Vojtěcha Dyka, dvojčata Lucii a Petru 
Molnárovy, Filipa Cíle, dále Jiřího Dvořáka, Janu Hlaváčovou, Aloise Švehlíka, 
Jirku Štěpničku.

Je to přípravka pro další dramatické scény. Gabriela Vránová jako kořenářka prodává přes 
pobočníka prášek, který zlý důstojník přisypává do vína dívkám, čímž mění jejich tělo i duši. 
Dnešním slovníkem by se dalo říci, že Gábi Vránová hraje drogovou dealerku. 

Krumlov je nejlepší, Krumlov je nejdražší. To je pro českého filmaře poněkud vražedná 
kombinace, protože na něj většinou nemáme, zvláště Česká televize. Já jsem ale tak dlouho 
otravoval, až jsem si ho vydupal. Jsem okouzlen a nejraději bych tady točil furt. Ale bohužel 
nejsme americká produkce - my máme 10miliónový rozpočet v korunách, oni od 40 miliónů 
dolarů výš. Jsem vděčný i za ten jeden den, kdy točíme tržiště, což film opravdu ozdobí. Navíc 
například záběrem z věže na město naštvu leckterého kolegu (smích).
Vymyslel jsem si také, že budeme točit v Národním parku Šumava, což byl pro produkci druhý 
zásadní finanční "hřebík do rakve". O povolení natáčet na určitých místech rozhodovala vláda, 
takže mám dopis podepsaný Mirkem Topolánkem. To mě fakt baví! Takže jsme točili na 
Křemelné, Zhůří, na Čertově jezeře. Vždy zkouším maximum. Člověk si musí nastavit laťku 
vysoko - to neznamená, že ji musí přeskočit, ale skočit výš. Jsem rád, že to vyšlo, nedokážu si 
představit lepší prostředí než Šumavu a Krumlov.

Když přijedou filmaři na exteriéry, mají spoustu veselých zážitků. Někteří kolegové se vypravili do 
místních postelí až v půl šesté ráno, aby v sedm byli na place. To ale k filmování patří, stmeluje 
nás to. Jedna rovina se vždy odehrává před kamerou, druhá za ní a obě jsou velmi důležité.

Filmařská ano, ale hodně teď jezdím na Šumavu s ženou Magdalenou, která odtud pochází, 
takže občas sem zajedeme, projdeme město, pokocháme se, posedíme v hospůdce. Poslední rok 
dva jsem si Krumlov velmi zamiloval. Právě chystám celovečerní pohádku Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. Doufám, že se sem s ní příští rok vrátím, zůstane-li nám město příznivě nakloněno. 
Spolupráce s městem je úžasná, málokde člověk zažije takovou vstřícnost radnice i občanů. To 
je pro nás velká pomoc a snažíme se to oplácet a působit co nejmenší hluk, zmatek, abychom 
nerušili. Nechci si tu udělat ostudu na příští rok (smích). Jen bych se velmi přimlouval, aby 
město rozlišovalo mezi českými a zahraničními filmaři...                                    Foto Jana Zuziaková 

Na co se tedy mohou diváci o Vánocích 
těšit?

Jakou roli hraje v příběhu krumlovská scéna tržiště?

Co znamená Český Krumlov pro filmaře?

Užili jste si i nočního města?

Je to vaše první návštěva Krumlova?

ČESKÝ KRUMLOV 
V POHÁDCE TŘI ŽIVOTY
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Šestý ročník Svatováclavských slavností byl 
velmi vydařený a novinky, které se objevily, 
přínosné. Kvalitní český, moravský a polský 
folklor představil první ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu. Jeho návštěv-
níky a hosty starosty města byli 1. ná-
městek ministra zemědělství Ivo Hlaváč, 
poslanec ČSSD pro Jihočeský kraj Vítězslav 
Jandák a poslanec Petr Rafaj. Při Sva-
továclavských slavnostech oslavili  baráčníci 
85. výročí založení Sdružené obce ba-
ráčníků Vitoraz. Na třídenním svato-
václavském trhu nabízelo kvalitní zboží 40 
řemeslníků a desítka stánků s občerstve-
ním. 
O sobotní Noci otevřených muzeí a galerií navštívilo 11 objektů 5 095 návštěvníků. Jednou z jejích zajímavostí byl 10minutový reklamní snímek       
o vozu Tatra 603 z roku 1962 promítaný v International Art Studiu Na Fortně. Osádka testující vůz míří z Prahy do Českého Krumlova, v jehož 
uličkách se odehraje policejní honička... Nedělní Den otevřených srdcí přilákal do pěti zařízení 1 038 návštěvníků.                            Foto Jana Zuziaková

OHLÉDNUTÍ 
ZA SVATOVÁCLAVSKÝMI 

SLAVNOSTMI

Do Knihy Svatováclavských slavností se 
podepsalo rekordních 72 Václavů, 1 Václa-
va a 1 Václavka, což je o dva Václavy více 
než vloni.
V jednotlivých kategoriích to dopadlo 
takto:
- z nejvzdálenějšího místa přijel 
  Václav Blažek (Frenštát pod Radhoštěm)
- nejmladším je Václav Bauer 
  z Českého Krumlova (14 měsíců), 
  jenž vyhrál i kategorii nejmenší Václav 
  (74 cm)
- nejstarším je Václav Novotný 
  z Domoradic (80 let)
- nejvyšším se stal Václav Svoboda ml. 
  z Vyšného (193 cm)
Někteří Václavové odvážně předstoupili 
před fotografy.                 Foto Jana Zuziaková

SETKÁNÍ VÁCLAVŮ
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Když pestrý třídenní kulturní program 
Svatováclavských slavností vystřídala 
pondělní realita, dobrý dojem z pove-
dené akce trošku narušil úklid náměstí, 
kdy ráno smetený odpad byl odvezen až 
v poledne. Občanům se omlouváme a 
prosíme, aby v případě nespokojenosti či 
připomínek nejdříve kontaktovali pra-
covníky MÚ (např. 380 766 102,        
380 766 328) a u nich žádali nápravu. 
Jde nám přece všem o stejnou věc - aby 
město bylo čisté, funkční, aby se v něm 
žilo dobře jeho obyvatelům a návštěvníci 
odjížděli s příznivým dojmem. Proto je 
dobré řešit případné problémy nejkratší 
a nejjednodušší cestou, totiž přímo ob-
čan - město. 

V polovině listopadu by mělo zahájit provoz 
nové fitness centrum v Tovární ulici v Domo-
radicích. Občané i turisté budou využívat dvě 
gymnastické haly, posilovací stroje, běhací 
pásy s kardioprogramem, tři squashová hřiště, 
dvě herny stolního tenisu, saunu, masáže, 
solárium atd. včetně bistra, sociálního zaří-
zení. "Centrum je výsledkem spolupráce města 
se soukromým investorem Jiřím Mühlbauerem, 
s nímž jsme došli k závěru, že takové zařízení 
veřejnosti Českého Krumlova zatím chybí," říká 
starosta Ing. Luboš Jedlička. Vzhledem k širo-
ké nabídce sportovních aktivit si v nově budo-
vaném fitness areálu vybere vhodnou aktivitu 
každý, kdo se chce udržet zdravý a v dobré 
kondici.

Město Český Krumlov 1. října převzalo od 
ministerstva obrany areál bývalých kasáren     
o rozloze 22,25 ha ve Vyšném. Hodnota 
tohoto majetku se udává v pořizovacích 
cenách, neboť armáda majetek neodepisuje, a 
činí 372,4 mil. Kč. Jeho reálná hodnota je 
tedy podstatně nižší. Spolu s převzetím ma-
jetku zajistilo město jeho profesionální 
ostrahu.
Severní část tohoto území má být využita       
k individuální bytové výstavbě, střední pro 
občanskou vybavenost a jižní ke hromadné 
bytové výstavbě. Podrobnější informace          
v příštích vydáních zpravodaje. 

PROSBA 
K OBČANŮM

NOVÉ 
FITNESS CENTRUM 
VZNIKÁ V DOMORADICÍCH

KASÁRNA 
VYŠNÝ 

PATŘÍ MĚSTU

Baráčníci oslavovali

Sdružená obec baráčníků Vitoraz        
v Českém Krumlově slaví letos 85 let 
činorodého života. V sobotu 29. září 
se sešli sousedé a tetičky v hojném 
počtu z širokého okolí na "rychtě" 
konané v Egon Schiele Art Centru za 
účasti místostarostky Ing. Jitky Zik-
mundové. Pod vedením rychtáře 
Václava Hrdličky se zapojili i do pro-
gramu Svatováclavských slavností.

Společnost baráčníků se zformovala    
v 70. letech 19. století v Kolíně a její 
členové v době poněmčování bojovali 
hlavně za čistotu českého jazyka, za 
zvýšení českého národního vědomí,    
z chudých baráčků pocházeli osvícení 
buditelé. V současné době pokračují 
baráčníci v udržování starých tradic, 
zvyků, zvyklostí, zachovávají staré li-
dové i pracovní kroje, písně a tance, 
pořádají zábavné a humanitní akce, 
výstavy, krásné jsou jejich krojované 
plesy se staročeským tancem Česká 
Beseda, vítání jara s vynášením smrtky, 
stavění a kácení máje, staročeská svat-
ba. 

Do baráčnických tradic se zapojují i 
mladí lidé a děti, jak je patrné na 
snímcích. Baráčníci doufají, že jich při-
bude.                        Foto Jana Zuziaková

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 19. října 2007, příští vydání 16. listopadu 2007.
Uzávěrka dalšího čísla 6. listopadu.

ZMĚNA ČASU
NA ZIMNÍ ČAS přejdeme 

ze soboty 27. na neděli 28. října, 
kdy je nutné ve 3 hodiny ráno 

posunout časomíry zpátky na 2. hodinu. 
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V sobotu 6. října se na parkovišti Pod Poštou uskutečnil 25. ročník soutěže družstev v požárním 
útoku Memoriál mjr. Jaromíra Urbana. Pořadatel - českokrumlovský územní odbor Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje - přivítal 108 družstev z celé republiky a dvě z německého 
Hauzenberku, devět přihlášených nepřijelo.
V požárním útoku podle pravidel požárního sportu se soutěžilo ve třech kategoriích - hasičské 
záchranné sbory (HZS) krajů a podniků a mužské a ženské sbory dobrovolných hasičů (SDH). 

Absolutním vítězem se stalo mužské 
družstvo sboru dobrovolných hasičů Lišov 
B, které získalo putovní pohár, s časem 
22,44 s. Ceny předávala místostarostka Ing. 
Jitka Zikmundová.
Jubilejní 25. ročník byl podle ředitele krum-
lovského HZS plk. Pavla Vejvary současně 
posledním ročníkem memoriálu pojmeno-
vaného po 1. veliteli hasičů v Českém 
Krumlově, který zemřel v roce 1982. Soutěž 
bude možná pokračovat ve změněném 
rozsahu pod jiným názvem. "Zbylo nás 
málo, kdo jsme mjr. Urbana znali osobně, a 
myslíme, že je čas začít novou etapu," řekl 
Pavel Vejvara.
Memoriál mjr. Jaromíra Urbana se konal 

poprvé 15. října 1983 a po celých 24 let nebyla tato tradice přerušena. Nejvíce družstev - 113 - 
se utkalo v roce 2003. Absolutní rekord vytvořilo mužstvo dobrovolných hasičů Mistřice           
(u Uherského Hradiště) časem 20,95 s v roce 1999. Nejlepší ženský čas 27,56 s se podařil          
v roce 2001 dobrovolnicím z moravské Trnavy, nejlepší HZS ze Škody Plzeň ve stejném roce 
dosáhl času 22,83 s. Ve všech 25 ročnících soutěžilo 1 811 družstev, ale jen dvě nechyběla na 
žádném - SDH Třísov a HZS České Budějovice.

Padesáté výročí profesionálních hasičů připadá 
na 1. února 2008, prvním velitelem byl mjr. 
Jaromír Urban. Krumlovský hasičský záchranný 
sbor chystá na duben kromě slavnostního 
aktivu doprovodný program na náměstí pro 
občany s výstavou techniky a ukázkami čin-
ností.

Devět dětí mezi 6 a 8 lety bude pokračovat    
v hasičské tradici. Jednotka sboru dobro-
volných hasičů města Český Krumlov chce 
vychovat novou generaci, které by předala své 
zkušenosti. Výcvik budou malí nadšenci 
absolvovat v hasičském areálu v Domora-
dicích, teoretických znalostí budou nabývat    
v Domě dětí a mládeže od velitele jednotky 
Libora Maurera a jeho kolegů, kteří před léty 
začínali úplně stejně.

Českokrumlovský tým profesionálních hasičů zabodoval na dvou pod-
zimních soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel.           
V krajském kole soutěže, která se uskutečnila v Táboře 25. září, byl 
nejlepší. O týden později na XIII. ročníku Memoriálu JUDr. Františka 
Kohouta v Praze si čtyři profíci z Krumlova vydobyli třetí místo mezi 17 
týmy z celé ČR a ze Slovenska. Tato soutěž je pořádána od roku 1995 
na památku zesnulého ředitele pražských hasičů a zástupci z Česko-
krumlovska se jí účastní od roku 1998, kdy se krumlovští hasiči umístili 
na druhém místě, stejně tak o dva roky později. 
Úspěch letošního družstva je o to cennější, že jeho členové jsou 
relativními nováčky - velitel Jiří Stropek pracuje u hasičského zá-

chranného sboru tři roky a Václav Svoboda, Milan Líbal, Vladimír Štindl 
dva roky. "Soutěže jsou nejen profesně zajímavé a atraktivní, ale 
přispívají k dalšímu zdokonalování návyků potřebných při zásahu u 
skutečných dopravních nehod," zdůraznil velitel požární stanice           
Č. Krumlov mjr. Ing. Pavel Rožboud. Uvedl, že zásluhu na soutěžních 
úspěších a následně profesionálně odvedené práci v reálu má i firma 
AUTO ČÍŽEK - vrakoviště v Kosově, jehož majitel David Čížek jim 
umožnil v rámci nácviků rozstříhat jakékoli auto.
Vedení města blahopřeje soutěžnímu týmu i celé jednotce profe-
sionálních hasičů k zaslouženým úspěchům a děkuje za úspěšnou 
reprezentaci Českého Krumlova. 

POSLEDNÍ MEMORIÁL MJR. JAROMÍRA URBANAHASIČI OSLAVÍ 
PADESÁT LET 
ČINNOSTI

DOBROVOLNÍ HASIČI 
MAJÍ POKRAČOVATELE 

SOUTĚŽNÍ ÚSPĚCHY KRUMLOVSKÝCH HASIČŮ

Co jste hasiči . . .

Foto Pavel Rožboud

Foto Pavel RožboudFoto Pavel Rožboud
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Dnešní pokračování článku o světové organizaci pro výchovu, vědu a kulturu se bude zabývat tím, co 
UNESCO znamená pro Českou republiku. Již víme, že Československo bylo v roce 1945 jedním ze 
zakládajících členů a samostatná Česká republika se stala členem v roce 1993. 

ČESKÁ KOMISE PRO UNESCO - zřízena usnesením vlády ze dne 1. 6. 1994 jako její poradní orgán; 
subjekt, který zprostředkuje kontakt UNESCO s širokou veřejností
Hlavní úkol - zprostředkovávat styk našich institucí a odborníků s UNESCO; komise studuje doku-
menty UNESCO, rozšiřuje myšlenky organizace v ČR a rovněž předkládá náměty na další činnost
Čtyři odborné sekce - pro výchovu, přírodní a společenské vědy, kulturu a komunikace
Členové komise - na 50 představitelů ústředních a dalších významných vědeckých, kulturních a pe-
dagogických institucí, dále významné osobnosti české vědy a kultury; členství v komisi je čestné, 
členové jsou jmenováni na čtyřleté období
Předsedkyně komise  Helena Illnerová z Akademie věd ČR
Stálý Sekretariát na MZV ČR - plnění rozhodnutí komise a jejích orgánů, kontakt se sekretariátem 
UNESCO v Paříži a s partnerskými národními komisemi. Sekretariát mimo jiné spravuje knihovnu 
publikací a dokumentů UNESCO; funkci sekretariátu komise plní od 1. 7. 1996 ministerstvo zahra-
ničních věcí zvláštním referátem v rámci svého odboru OSN (www.mzv.cz/unesco).
STÁLÁ MISE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI UNESCO - v podstatě jde o „velvyslanectví“ sídlící v Paříži, a to 
pouhých pět minut od sídla sekretariátu organizace UNESCO; podobné mise máme např. při OSN       
v New Yorku, při Radě Evropy ve Štrasburku atd. (http://www.mzv.cz/wwwo/?zu=unesco.paris)
Hlavní úkol - zajišťovat vztahy mezi Českou republikou a UNESCO 
Stálý představitel ČR při UNESCO - PhDr. Petr Janyska

Od přijetí úmluvy v roce 1991 se podařilo zapsat již celkem 12 míst z celé České republiky. Je to více 
než dvojnásobek světového průměru.
  1. historické jádro Prahy (1992)   2. historické jádro Českého Krumlova (1992) 
  3. historické jádro Telče (1992) 
  4. poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (1994) 
  5. historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995) 
  6. Lednicko-valtický areál (1996)   7. obec Holašovice(1998) 
  8. zámek a zahrady v Kroměříži (1998)   9. zámek v Litomyšli (1999) 
10. sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000) 11. brněnská vila Tugendhat (2002) 
12. Třebíč, židovská čtvrť a basilika sv. Prokopa (2003)
Památky UNESCO v ČR = http://www.czech.cz/cz/kultura/nejkrasnejsi-pamatky-a-zajimavosti/pamatky-
unesco/  = www.czech.cz = oficiální web České republiky

Členové - obce a města České republiky (kromě Prahy), na jejichž území se nachází památka zapsaná 
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
Vznik  v roce 2001 podepsáním Zakladatelské listiny Sdružení České dědictví UNESCO
Hlavní úkol - společnými silami hájit zájmy svých členů; další spolupráce v oblasti společné pro-
pagace, informací a vzdělávání - např. letošní společná účast na dvaceti významných veletrzích 
cestovního ruchu
Sídlo sdružení - Litomyšl (http://cz.unesco-czech.cz/)
Zastoupení Českého Krumlova  - starosta Ing. Luboš Jedlička 
Příště: Co znamená být památkou UNESCO                                                           Mgr. Lenka Nováková

UNESCO A ČESKÁ REPUBLIKA

PAMÁTKY ČESKÉ REPUBLIKY ZAPSANÉ NA SEZNAMU UNESCO

ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO

2. díl - ČESKÝ KRUMLOV - JEDINEČNÉ MÍSTO

Na území bývalého vojenského cvičiště ve Vyšném představili zástupci správy 
CHKO Blanský les a Ekocentra Šípek naučné panely, které odhalují návštěv-
níkům této jedinečné lokality poblíž vodárny tajemství o geologické skladbě 
území a o výskytu vzácných živočichů a rostlin. Interaktivní informační tabule 
nejsou určeny jen dospělým, ale formou hry mohou objevovat taje přírody         
i děti. 
Území bývalého vojenského cvičiště je domovem mnoha vzácných druhů rostlin 
a živočichů, které jinde z naší krajiny vymizely nebo jsou zánikem ohroženy. 
Druhovou bohatost tohoto území ovlivnilo vápencové podloží a rozmanité 
zemědělské využívání v minulosti. Pozemky cvičiště patřily ještě ve 30. letech 
20. století ke statku Nový Dvůr (Neuhof). Tvořila je pestrá mozaika pastvin, luk 
a polí, která byla protkána cestami, místy lemovanými alejemi. Od druhé 
světové války do roku 2006 bylo území využíváno armádou, což zapříčinilo 
změny v krajině. V roce 2006 bylo právo hospodařit s jeho jižní částí převedeno 
na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jejímž regionálním pracovištěm je 
Správa CHKO Blanský les.                                                               Foto Bc. Jitka Augustinová

S herečkou Chantal Poullain se setkají návštěv-
níci divadelní kavárny Ántré v úterý 13. listo-
padu v 19.30 h při představení knihy Krása 
koní z Camargue - Cesta do krajiny dětství 
Chantal Poullain, vydané Nakladatelstvím 
Růže. Kniha zde bude ke koupi za zvýhodně-
nou cenu a její čtenáři podpoří nadaci Archa 
Chantal, věnující se především zpříjemňování 
prostředí dětských oddělení nemocnic. Večer 
pohodového vyprávění, prokládaného hudbou 
skupiny Paraván, bude moderovat herec 
Studia Ypsilon Milan Šimáček. Akce vyvrcholí 
autogramiádou. Vstup je zdarma.
Večeru bude předcházet odpolední návštěva 
dětského oddělení českokrumlovské nemocni-
ce, jíž se s Chantal Poullain zúčastní vedení 
nadace Archa Chantal a někteří významní 
představitelé regionu a města Český Krumlov.

V září jsme se ptali, jaké je přesné datum 
zapsání Českého Krumlova do Seznamu 
UNESCO. Všechny došlé odpovědi byly 
správné - 4. 12. 1992.  Keramické hrnečky      
s motivem Českého Krumlova získávají Anna 
a Jan Kadlecovi, Ludmila a Stanislav 
Ouškovi a Anna Trsová. Blahopřejeme a 
nabízíme druhou možnost výhry třem obča-
nům Českého Krumlova. Stačí si pečlivě přečíst 
2. díl Český Krumlov - jedinečné místo a do  
5. října odpovědět na e-mailovou adresu 
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz nebo poštou 
na městský úřad, uvést i adresu, příp. tele-
fonní spojení - a těšit se na pěknou cenu.

OTÁZKA: 
Ve kterém roce vzniklo České 
dědictví UNESCO?

26. 10. Hotel Růže 

1. 11. v 18 h Egon Schiele Art Centrum

8. - 9. 11. Kutná Hora, Litomyšl, Telč

ČESKO-NĚMECKÝ WORKSHOP UNESCO
Pracovní setkání pro města UNESCO, partnery 
Českého Krumlova, odborníky a další zájemce 
za účasti zástupců organizace UNESCO 
Welterbestätten Deutschland e.V. Přihlásit se 
je možné na www.ckrumlov.cz/workshop2007 
do 24. 10.

 
VERNISÁŽ řady výstav se tentokrát ode-
hraje v Široké ulici a úvodní slovo pronese 
starosta Ing. Luboš Jedlička 
- na fasádě domu č. 72 bude odhalena II. 
krumlovská madona, tentokrát od ostravského 
umělce Jiřího Surůvky
- v objektu bude zpřístupněna výstava obrazů 
a kreseb Pamely Ecker z Rakouska nazvaná 
Krumlovské motivy
- výstava 120 fotografií Poznej světové dě-
dictví bude otevřena ve spolupráci s agentu-
rou Media in 
- bude pokřtěn katalog Evy Prokopcové u pří-
ležitosti jejích 60. narozenin
- bude zahájeno mezinárodní sympozium - 
Český Krumlov 100 let po Schielem
Ředitelka centra Mgr. Hana Jirmusová by ráda 
zavedla odhalování nové madony, zpřístup-
nění výstav „z ulice“ a nabídnutí svařeného 
vína či grogu jako novou tradici.

MANAGEMENT A MARKETING
CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÝ KRUMLOV
Odborná dvoudenní exkurze pro účastníky 
seminářů spojená s pracovním jednáním a 
prohlídkou měst.

SETKÁNÍ 
S CHANTAL POULLAIN 

A JEJÍ KNIHOU

SOUTĚŽTE S UNESCO
O HEZKÉ CENY

AKCE K OSLAVÁM UNESCO
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V sobotu 13. října bylo v zámecké Jízdárně rozdáno 14 cen 33. ročníku Ekofilmu, do něhož 
bylo přihlášeno 142 filmů ze 33 zemí světa, z toho 45 z České republiky. Jak uvedla náměstkyně 
ministra životního prostředí Rut Bízková, festival přispěl k lepšímu a většímu lidství těch, kteří 
filmy zhlédli. Ze slavnostního večera, moderovaného Martinem Stropnickým, si Cenu města 
Český Krumlov odnesl režisér Viliam Poltikovič za snímek Dotek z druhého 
břehu (na fotografii se starostou Ing. Lubošem Jedličkou), Cenu Jihočeského 
kraje cyklus České televize Živé srdce Evropy, pro Cenu za režii filmu Shekkar 
Nanny přijela Minoo Kiani až z Teheránu (na snímku s členem mezinárodní 
poroty Michaelem Havasem), brazilská produkce dostala dvě ocenění, česká čtyři. Velkou 
cenu Ekofilmu získal dánský film Ukrutně dobrá koupě režiséra Toma Heinemanna, přibližující 
otřesnou druhou tvář světové globalizace. Je nutné si uvědomit skutečnost, kterou vyjádřil 
Mahatma Ghandí: "Svět je dost bohatý na to, aby naplnil potřeby lidí, ale nikdy neukojí lidskou 
nenasytnost." Všechny přihlášené filmy si mohou školy a jiné organizace vypůjčit z festivalového 
archívu na Ministerstvu životního prostředí.                                                       Foto Jana Zuziaková

Bezplatné konzultační dny s pracovníky České 
obchodní inspekce (ČOI) se konají na Měst-
ském úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici od 
září každé první pondělí v měsíci od 9 do 13 
h. Od 1. října se profesionálové na úseku 
ochrany spotřebitelů setkávají s veřejností 
nikoli ve 3. patře úřadu, ale ve 2. patře      
v kanceláři č. 208 vlevo od schodiště. 
Po dobu konzultací se mohou občané 
radit i telefonicky na č. 380 766 777.
Během prvních dvou poradenských setkání 
přišlo šest občanů kvůli řešení zamítnutých 
reklamací, což pracovníci ČOI pokládají za 
výjimečné - v jiných bývalých okresních 
městech tohoto počtu dosáhnou během půl 
roku. Město předpokládá, že této možnosti 
budou občané regionu využívat ještě ve větší 
míře. Návštěva zástupce ČOI na městském 
úřadě rozhodně představuje úsporu času a 
vyřešení konkrétního problému.
ČOI se řídí zákonem o ochraně spotřebitele, 
řeší problematiku týkající se služeb občanům, 
povinností poskytovatelů služeb i zákazníků. 
na www.coi.cz je možné pokládat otázky         
i anonymně, stejně tak zasílat podněty k šet-
ření.

BESEDA AUTORSKÉ ODMĚNY

KROUŽEK KRASOBRUSLENÍ DĚTÍ

 se uskuteční 
6. listopadu od 14 h v Hotelu U Malého Vítka. 
Účastníci se dozvědí, ve kterých případech 
jsou povinni platit autorské poplatky, jaká jsou 
kritéria pro výpočet autorské odměny v uby-
tovacích zařízeních atd. Otázky zodpoví ve-
doucí pracoviště OSA v Českých Budějovicích 
Miroslava Daňková. Akci pořádá Oblastní 
hospodářská komora ČK, účast je zdarma. 
Přihlásit se lze na tel. 380 711 340 nebo e-
mailem: dolezelova@jhk.cz. 

 se koná 
každé úterý od 16.40 do 17.40 h na zimním 
stadiónu v Českém Krumlově, kde se mohou 
zájemci od 4 do 12 let přihlásit u trenérky 
Marie Čejkové.

Během října získá město Český Krumlov na 
základě smlouvy o výpůjčce bezplatně 125 
separačních kontejnerů - 50 na plast, 50 na 
papír a 25 na sklo - od společnosti EKO-KOM, 
a.s. V centru města a na Horní Bráně     
budou nahrazeny poškozené, staré a neeste-
tické nádoby. Na Horní Bráně dojde k navýšení 
počtu kontejnerů, což občanům přinese zkrá-
cení docházkové vzdálenosti k nádobám, a 
tím i zajištění vyššího komfortu jako jednu      
z forem podpory třídění odpadu. Tímto 
krokem chce město zvýšit podíl separace a 
současně zlepšit estetický vzhled míst urče-
ných k odkládání jednotlivých složek odpadu. 
Pro dosažení tohoto cíle bylo už v červenci     
v rámci projektu Regionálního svazku obcí 
VLTAVA rozmístěno v Domoradicích, na sídlišti 
Mír, na sídlišti Za Nádražím, na Vyšehradě, na 
sídlišti Vyšný, v osadě Vyšný a na Špičáku 122 
nových separačních kontejnerů na papír, sklo 
a plast, které nahradily staré odpadové ná-
doby. 
Aby byla separace efektivní, je důležité dodr-
žovat správné postupy při nakládání s těmito 
odpady. Na to upozorňují samolepky na no-
vých nádobách, označující pro který druh (pa-
pír, sklo, plast) je kontejner určen a jak nejlépe 
minimalizovat objem odpadu - sešlápnutí PET 
lahve, rozložení kartonové krabice apod.
Město naléhavě žádá občany, aby předměty, 
které nelze umístit do nádob na běžný odpad 
z domácností, neumisťovali vedle kontejnerů. 
Jedná se především o velkoobjemový a nebez-
pečný odpad - lednice, televizory, starý náby-
tek apod. Upozorňujeme, že povinností pů-
vodce odpadu je odložit odpady na místa       

k tomu určená. Velkoobjemový a nebezpečný odpad mají občané možnost odvézt do sběrného 
dvora na Kaplické silnici (při výjezdu z města na Kaplici, odbočka pod stavební firmou 
Šumstav, a.s.) v pondělí a ve středu od 15.30 do 18 h a v sobotu od 10 do 16 h. Znovu 
připomínáme, že uvedený odpad odkládá občan Českého Krumlova ve sběrném dvoře bezplatně. 
Město neoprávněné ukládání odpadů mimo vyhrazená místa, tedy mimo sběrný dvůr, monitoruje 
prostřednictvím mobilní kamery. Poté bude s každým, kdo odloží nepotřebné věci např. ke 
kontejnerům, řešit tento skutek jako porušení zákona či příslušné obecně závazné vyhlášky, která 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Za odkládání odpadu na místa k tomu  neurčená může být fyzické osobě uložena po-
kuta do výše 50 000 Kč, právnické osobě do výše 200 000 Kč. 
Nemá-li občan možnost svůj odpad na skládku sám dopravit, provozovatel skládky - Služby města 
Český Krumlov, s.r.o. - na základě domluvy přistaví kontejner požadované velikosti. Tato služba 
zahrnuje poplatek za nájem, dopravu a příslušnou sazbu dle druhu odpadu a jeho množství. Více 
informací na tel. čísle 380 712 177.     
Město usiluje o čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích a každoročně na to vydává nemalé 
částky ze svého rozpočtu. Pokud si ale všichni občané neuvědomí, že pořádek musí dodržovat 
každý jednotlivec, budou snaha i finance vynakládány zbytečně. 

 - ráno centrum města, Chvalšinská ul., Dobrkovice, část Horní Brány
 - odpoledne Plešivec, Mír, část Horní Brány
 - Špičák, Šumstav

          - odpoledne centrum, Vyšný, Vyšehrad, Nádraží, Nové domovy
 - ráno centrum 

           - odpoledne Mír, Plešivec, Nové Spolí
 - odpoledne centrum, Slupenec             

 - ráno centrum, Domoradice
          - odpoledne Mír, Plešivec, Nádraží, Vyšehrad

 - papír z centra, plast kromě centra 
 - plast z centra
 - sklo celé město
 - papír celé město 

 - plast z centra (odpoledne)

TERMÍNY SVOZU ODPADU
NETŘÍDĚNÝ ODPAD
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

ZMĚNA - S ODBORNÍKY 
Z OBCHODNÍ INSPEKCE 
VE 2. PATŘE ÚŘADU

NEPŘEHLÉDNĚTE

TŘÍDĚNÍ ODPADU NENÍ PRO OBČANY DŘINA,
STEJNĚ JAKO POŘÁDEK KOLEM KONTEJNERŮ

AŤ ŽIJE PŘÍŠTÍ 34. ROČNÍK EKOFILMU

Jako tvůrce chyběl po řadě let na letošním Ekofilmu všestranný Steve Lichtag, 
který má několik cen Ekofilmu a řadu ze zahraničních festivalů. "Nestihl jsem 
dokončit film o horském kmeni Akha v Laosu a Thajsku, který děláme tři roky 
a počítal jsem s ním na Ekofilm. Je to hodně ostré téma namířené proti 
našemu západnímu světu, kdy my naší tak zvanou pomocí ničíme minoritní 
kultury, jako např. v této oblasti. Ukazujeme též negativní vliv misionářů na 
přetváření těchto kultur," uvedl Steve Lichtag v Českém Krumlově. "Akha bude 
hodinový film, festivalová verze bude kratší. Letos jsem neměl na Ekofilmu 

nic, protože jsem se flákal po jiných festivalech, trochu objížděl svět se svými loňskými filmy a 
také jsem točil nový snímek o vorvaních, který veřejnost uvidí asi příští podzim. Bohužel mám 
jen dvě nohy, dvě ruce a jednu hlavu, proto jsem měl letos jednu přednášku a festival si užíval 
jako návštěvník, žádné nervy," pochvaloval si režisér, kameraman, producent. "Po měsíci 
natáčení, kdy jsme se dostali až k Timoru, celou dobu se nesprchovali v tekoucí vodě a měsíc 
jsme strávili o rýži, jsem pár kilo shodil, omládl. Cítím se velmi dobře, jsem sice trochu hladový, 
ale dokonale jsem si vymyl hlavu. Z Indonésie jsem se vrátil rovnou na Ekofilm. A opět obdivuji 
nevyprchatelné a nesmazatelné krásy Českého Krumlova. Při každé návštěvě mám chuť koupit si 
zde domeček, ale vypadá to spíše až na důchod," řekl Steve Lichtag.

LICHTAG SE TĚŠÍ NA DŮCHOD V KRUMLOVĚ


