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ING. LUBOŠE JEDLIČKY

Fantastickou podívanou připravili
žáci výtvarného oboru ZUŠ vedeného Janou Holcovou. Masopustní
průvod inspirovaný renesancí i benátským karnevalem překvapil
nápaditostí a propracovaností kašírovaných masek a kostýmů. Jejich
několikaměsíční práci nadšeně ocenili při vystoupení na náměstí, Lazebnickém mostě a nádvoří zámku
hojní diváci. Do Českého Krumlova
se masopust vrátil po několika desetiletích.
Foto Jana Zuziaková

POKRAČUJE SANACE HAVRANÍ SKÁLY
Od pondělí 19. března horolezci společnosti Stavební geologie Geotechnika pokračují v zajišování skalního masivu podél Objížïkové silnice na straně nad chodníkem. Jde o II. etapu
sanace Havraní skály. Stejně jako vloni, kdy se ošetřovala skála na protější straně komunikace,
došlo k zúžení jízdních pruhů na 3 m a ke snížení rychlosti na 30 km/h, vše je jasné z dopravního značení. Dobrou zprávou je, že po komunikaci se mohou i během prací pohybovat chodci,
nebo vedle chodníku, na který padá odstraňovaná hornina, je vytvořen koridor pro pěší
oddělený betonovými bloky od vozovky a místa dopadu. Z hrany skály je spuštěna ochranná sí,
ukotvená za zábranami, zamezující padání shazovaných kamenů mezi projíždějící automobily.
Doprava tedy není přerušena, pouze může kvůli bezpečnosti dojít k případnému několikaminutovému uzavření, bude-li nutné shodit velký skalní blok. V tom případě bude situace řízena
pověřenými pracovníky firmy.
Práce specialisté provádějí od světla do tmy včetně víkendů tak, aby byly dokončeny co nejdříve
- nejpozději do 29. dubna. Postupně očistí celou skalní stěnu od vegetace a zvětralin, vyčistí a
vyplní pukliny, podezdí, podbetonují skalní bloky, případně je ukotví.
Odstranění zvětralé horniny a zajištění skály po obou stranách komunikace, včetně poslední
části pod nemocnicí, která je v plánu od 17. září do konce října, si vyžádá celkem 7,905 mil. Kč.
Na úhradě se podílejí ministerstvo životního prostředí, Jihočeský kraj a město Český Krumlov.

KDY OD 1. DUBNA NA MĚSTSKÝ ÚŘAD
v Kaplické ulici (kromě matriky,
která je na náměstí Svornosti)
POKLADNA
Po, St 7.30 - 11.00 12.00 - 16.30
Út, Čt 7.00 - 11.00 12.00 - 15.00
Pá
7.30 - 11.00 12.00 - 13.00
PODATELNA
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

PASY, OBČANSKÉ PRŮKAZY, REGISTRACE VOZIDEL, ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY, REGISTR PODNIKATELŮ
Po, St
7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Pá
7.30 - 12.00
Út,Čt
7.30 - 8.30
MATRIKA - náměstí Svornosti
Po, St
7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Út, Čt, Pá 8.00 - 11.00
VŠECHNA OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ
Po, St
7.30 - 11.00 12.00 - 17.00
Út,Čt,Pá
7.30 - 8.30

Vážení spoluobčané,
rezignací na post místostarostky a radní k 28. únoru
splnila Mgr. Dana Kuchtová
slib, který dala po zvolení do
funkce ministryně, že oficiálně k tomuto
kroku přistoupí až po politických jednáních
vedoucích k její náhradě. I jako ministryně
školství zůstane nadále členkou zastupitelstva.
Z funkce radního odstoupil také JUDr. Ing.
Milan Marko, MBA. Rada města nyní funguje
jako pětičlenná, což nemá podstatný vliv na
její práci a odpovědnost v rozhodování,
protože zbylí členové rady zvýšeným úsilím
konstruktivně řeší úkoly při řízení a správě
města. Jednání rady města se za poslední
týdny zefektivnilo a získal se i časový prostor
pro řešení rozsáhlejších a složitějších otázek
perspektivního rozvoje města. Začátek každého volebního období je více projektový, ale
úkoly jsou ukládány tak, aby se první realizace
záměrů mohly zahájit.
Členové rady města pokračují v dolaïování
detailů programového prohlášení rady na toto
volební období a v diskuzi o doplnění rady za
dva odstoupivší členy. Zatím není jasné, zda
březnové zastupitelstvo již bude rozhodovat
o jejich zvolení za řádné členy rady města.
Je potěšitelné, že koalice nadále pracuje ve
shodě a postupuje jednotně.
Rada města pro širší posuzování potřeb a odpovědné rozhodování o rozvoji města ustanovila jedenáct odborných komisí. Některé
z nich již aktivně pracují na koncepčních
úkolech pro rozvoj města a na aktualizaci
důležitých dokumentů města, jako je např.
Strategický nebo Akční plán. Vydávají rovněž
doporučení radě města pro optimální řešení
v oblastech, pro které byly komise ustanoveny.
Tak se na řízení a rozhodování podílí větší
počet spoluobyvatel našeho města - vždy
nám jde o společnou věc.

Vážení občané,
přijïte ve čtvrtek 29. března na jednání
městského zastupitelstva, které začne v 16 h
v jednacím sále MÚ v Kaplické ulici.
Nepromarněte šanci zapojit se do diskuze
k problémům, jež se týkají našeho města a
nás všech.
Na programu zastupitelů budou například
Prezentace záměru výstavby golfového hříště
v lokalitě Kvítkův dvůr
Příspěvek sportovním klubům na nájem
Novela vyhlášky o místních poplatcích
Prezentace hlasovacího zařízení
OBSAH:
- Úřad vede nový tajemník
str. 2
- Jak dál se Službami města Č. Krumlov str. 2
- Představení zastupitelek KSČM a ODS str. 3
- Autobusové nádraží se řeší od základu str. 3
- Letos více kulturních příležitostí
str. 4
- Krumlovští hrají v právě natáčeném filmu
o Eleonoře von Schwarzenberg
str. 4
- Za týden začne rekonstrukce
Objížïkové silnice
str. 5
- Grantový systém podpory kultury
je spravedlivý
str. 6
- Podnikatelům a obcím radí Legro plus str. 7
- Co přináší nový stavební zákon
str. 7
- Kamer. systém a strážníci pro občany str. 8

PROČ REZIGNOVAL? TÝM PROFESIONÁLNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ JE PŘEDPOKLADEM
Zeptali jsme se JUDr. Ing. Milana Marko na
DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, ŘÍKÁ NOVÝ TAJEMNÍK
důvody jeho překvapivého odstoupení z rady

města.
Pracuje rada města opravdu tak špatně,
že jste to v ní nevydržel?
Jsem přesvědčen, že rada města pracuje
v podstatě velmi dobře, zejména ve srovnání
s tou předchozí. Totéž tvrdí i jiní lidé, kteří
zažili obojí a mají možnost srovnávat.
Z pozice generála po bitvě lze samozřejmě
vždy říkat, co se mělo udělat jinak. Například
komise jsme mohli po volbách ustavit dříve
než v lednu. Ale rada podle mého názoru řeší
problémy správně, postupně se prokousala
hromadou věcí zanechaných předchozím
vedením města a začíná se konečně dostávat
ke koncepční práci.
Proč jste tedy právě v tomto okamžiku
rezignoval?
Bezprostředním impulsem bylo jedno usnesení, které jsem považoval za nezákonné a rada je přes můj zásadní nesouhlas schválila.
Tehdy rada rozhodovala nikoliv jako orgán
územní samosprávy, kde má poměrně volné
ruce, ale zcela výjimečně v pozici orgánu
státní správy, kde je striktně vázána předpisy.
A mně se nepodařilo kolegy přesvědčit, že
v takové situaci prostě platí jiná pravidla. Já
nemohu zasedat v orgánu, který přijímá
rozhodnutí, jež jsou podle mne nezákonná, a
proto mi nezbylo, než okamžitě rezignovat.
Rada poté problematické rozhodnutí revokovala, takže nemá smysl se k němu vracet.
Nebylo tedy možné se do rady vrátit?
Nejsem člověk, který plácá do vzduchu. Když
jsem rezignaci oznámil, tak prostě platí.
Do voleb jste šel pod heslem "Krumlov
potřebuje změnu". Někteří lidé vaši
rezignaci okomentovali slovy "To mu to
dlouho nevydrželo!" Není to z vaší strany
útěk od odpovědnosti?
Určitě není. I když to tak někdo třeba bude
chtít vykládat a i kolegové z mé kandidátky
nesou mou neúčast v radě města velmi nelibě.
Zůstávám předsedou komise pro územní plán,
majetek a investice a členem ekonomické
komise a na tuto práci se chci soustředit. Já
jsem už před rezignací byl velmi nespokojen
se způsobem práce rady. Dobírala se sice
vesměs ke správným rozhodnutím, ale nesmírně zdlouhavě. Z manažerské práce ve velkém
a úspěšném podniku vím, že správná rozhodnutí lze přijímat mnohem rychleji. Deset či
více hodin trávených každé pondělí na zasedáních rady města prostě nemohu považovat
za efektivně strávený čas. Pokud budu místo
toho sedět u počítače a připravovat pro město
různé analýzy a koncepční materiály nebo
psát novely městských vyhlášek či návrhy
zákonů, které chce město protlačit v parlamentu, udělám pro občany více užitečné
práce než členstvím v radě. I dnes věnuju
práci pro město nejméně dvacet hodin týdně
a neočekávám, že to bude méně.
Nejsou ale neúčastí v radě města oslabeny vaše možnosti prosazovat volební
program?
To si nemyslím. Nikdy jsem nepotřeboval mít
formální autoritu. Své návrhy a názory prosazuji silou argumentů, nikoliv vahou zastávané
funkce. Naprostou většinu agendy rady města
tvoří otravná, ale nutná administrativa: prodlužování nájmů sociálních bytů, povolování
koncertů po 22. hodině, oznamování různých
záměrů, vyhlašování a schvalování výsledků
výběrových řízení na různé opravy a podobné
záležitosti, u kterých opravdu být nemusím.
Většinou jen jedna či dvě věci na každém
zasedání mají zásadní nebo koncepční význam
a k těm se zpravidla vyjadřuje některá z komisí, v nichž pracuji. A k těmto bodům jednání
mohu na radu města přijít a svůj názor
obhájit a prosadit, i když o věci nebudu
hlasovat. Takže moji voliči nemusí mít obavy.
Své předvolební sliby hodlám splnit.

POPLATEK ZE PSŮ
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na rok 2007 je nutné uhradit do 31. března.
Všem poplatníkům byly rozeslány složenky
s vyčíslenou částkou k úhradě. Platbu je možné provést prostřednictvím České pošty s. p.,
hotově na pokladně městského úřadu v Kaplické ulici nebo bezhotovostním převodem
z účtu. Na složence je uvedena pouze částka
na letošní rok, případné nedoplatky z minulých období budou vymáhány samostatně.

Tajemníka městského úřadu Ing. Jindřicha Fadrhonce, který je ve funkci od 1. března,
jsme vyzpovídali dva dny po dosednutí na tajemnickou židli. Vzděláním stavební inženýr se
zaměřením na pozemní stavby pracoval po Listopadu i na městském národním výboru jako
místopředseda, ve svém oboru soukromě podnikal. Do Českého Krumlova pracovně přešel
z Chrastavy u Liberce. Toto neveliké město se 6 150 obyvatel má pověřený úřad II. stupně
(pověřené území zhruba třetinové oproti Českému Krumlovu).
Do jaké míry jste se již seznámil s Českým Krumlovem?
Vzhledem ke skutečnosti, že jsem zde velmi krátce, tak nemohu o poznání mluvit, spíše o způsobu, jak se o poznání
snažím. S místopisem se seznamuji prostřednictvím mapy, která
je umístěna v těsné blízkosti na stěně, takže se již dokáži
částečně zorientovat podle názvů, například, kde je Chvalšinská
ulice, Kaplická ulice, kasárna Vyšný a pár dalších míst. Pokouším se tedy obeznámit s městem zatím prostřednictvím mapy.
Problematika činnosti městského úřadu je situace jiná, nebo
obdobné práci jsem se věnoval bez měsíce osm let jako
Foto Jana Zuziaková tajemník na předchozím místě.
S úřadem jste se seznamoval postupně, jezdil jste sem před nástupem do funkce.
Kolik už toho víte o práci a problémech, jež vás čekají?
K výběrovému řízení jsem od listopadu připravoval písemné materiály týkající se představ o práci
tajemníka, organizační struktuře a podobně, takže mám "svoji" představu o českokrumlovském
úřadu i o některých jeho odlišnostech či zvláštnostech. V lednu a v únoru jsem město dvakrát
navštívil a jednal s vedoucími odborů. Toto téma jsme řešili i na poslední únorové radě města, kdy
jsem funkci tajemníka v Českém Krumlově ještě oficiálně nevykonával. Rád bych v nejbližší době
dokončil organizační schéma úřadu. Po jeho schválení radou bude možné zpracovat znění
organizačního řádu. Do budoucna mám v úmyslu zřídit funkci projektového manažera, který by
"sháněl" dotační tituly z EU, ČR a kraje. Nejen že cítíme nutnost a chceme, ale především musíme
touto cestou jít.
V letošním rozpočtu města je na investiční akce vyčleněno necelých 29 miliónů korun.
Na spolufinancování projektů EU to jistě nestačí.
Projekty a investiční akce samozřejmě nemůže město ufinancovat samo, je nutností pracovat na
možnostech získání finančních prostředků nejenom z fondu Evropské unie, ale též z národních
dotačních a regionálních programů a grantů. Na kofinancovaní má EU trochu jiné postupy na
rozdíl od národních dotací, které město obdrží před zahájením akcí. Unie chce od města náklady
nejdříve hradit z prostředků města, a poté definitivně rozhodne o uznatelných nákladech. Tento
postup je velmi nepříjemný, nebo město musí kromě vlastního podílu mít prostředky na celou
akci, avšak u některých programů je už financování průběžné. Naše země potřebuje investovat
do infrastruktury - do dálniční sítě, kanalizační sítě, čistíren odpadních vod apod. Toto cítím
nejenom jako úkol svůj, ale jako úkol nás všech.
Čím vás Český Krumlov překvapil?
Nikdy předtím jsem Český Krumlov nenavštívil. Znal jsem město jen z odborných publikací jako
architektonický skvost a historicky významné sídlo. Z hlediska geografického mě překvapilo, že je
v kotlině. Překvapila mě úžasně meandrující Vltava a také počet skalních masivů u silnice Pod
Kamenem. Velmi pozitivně na mě zapůsobil dobře propracovaný parkovací systém. Oceňuji, že
historické centrum města je chráněno před náporem silniční dopravy. Také krajina v okolí města je
velmi podobná okolí mého předchozího bydliště - Liberci.
Přestěhoval jste se dvě stě padesát kilometrů jižně. Jak si zvykáte?
Nejdříve musím upřesnit, že bydlím v Českých Budějovicích. Především z důvodů potřeb a možností rodiny, což musím a chci respektovat. Stěhování je pro mé blízké minimálně nezvyklé a
hlavně složité. Dojíždění do práce pro mě není ničím neobvyklým, spíše naopak, bylo tomu tak
vždy. Cestou do práce mám čas si porovnat myšlenky, vyzkoušel jsem si, že jistá odloučenost od
pracovního prostředí je vhodná, nebo člověk může některé záležitosti řešit s odstupem a nadhledem. Ale má samozřejmě i negativní stránky ve vazbě na lepší a rychlejší poznání Č. Krumlova. K vám, do jižních Čech, do Č. Krumlova, jsem se těšil a mé představy se neliší od skutečnosti.
Na práci v novém působišti se těšíte?
Určitě. O tom není pochyb. Je to pro mě velká výzva, kterou jsem přijal, na niž se těším a kterou,
věřím, úspěšně zvládnu. Je to práce se širokým záběrem a velmi různorodá, což mi vyhovuje.
Cítím okolo sebe, jak ve vedení města, tak u spolupracovníků ochotu a schopnost komunikovat,
což považuji za povzbuzující. Ke spoustě kroků musí existovat konsenzus vzniklý z diskuse.
Předpokladem je tým spolupracovníků, kteří svou práci mají rádi, dělají ji na profesionální úrovni
a s určitými vizemi a nadšením, což je nutností pro to, abychom společným úsilím dosáhli
dobrých výsledků. Proto věřím, že se budu moci opřít o kvalitní pracovní tým zdatných
profesionálů.

ZASTUPITELÉ
ROZHODOVALI
Na posledním veřej. zasedání 22. února
řešilo zastupitelstvo města kromě jiných i
tyto záležitosti:
● schválilo Projekt regenerace panelového
sídliště Nádraží,který bude součástí žádosti
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj,
nebo evropských fondů. Město plánuje
podobné změny na základě potřeb obyvatel i v dalších částech Českého Krumlova.
● schválilo měsíč. odměny neuvolněným
členům org. města: zastupitelé 700 Kč,
radní 2 000 Kč, předs. výborů 1 000 Kč,
zastupitelé s více funkcemi dostanou
odměny za všechny tyto funkce
● schválilo žádost o bezúplatný převod
hrobek na městském hřbitově z vlastnictví
ČR do vlastnictví města
● schválilo nabytí pozemků p.p.č. 188/3 o
výměře 517 m2 (zahrada) a p.p.č. 188/4
o výměře 321 m2 zahrada) v Č. Krumlově
od Českokrumlovského rozvojového fondu
spol. s. r.o. za celkovou kupní cenu
1,9 mil. Kč. Důvodem nabytí pozemků je
scelení pozemků města Český Krumlov a
následná ekonomická úspora v realizaci
zpřístupnění tohoto území v rámci nově
vznikající relaxační zóny. Kompletní usnesení zastupitelstva na
www.ckrumlov.cz.

JAK DÁL SE SLUŽBAMI MĚSTA

Radní Českého Krumlova se dál věnují řešení
budoucnosti dceřiné společnosti Služby města Český
Krumlov, která zajišuje např. svoz odpadu a provoz
skládky, údržbu části městské zeleně, čištění
chodníků, vozovek a další činnosti. Vzhledem
k nutným investicím do obnovy technického vybavení se touto záležitostí zabývalo vedení města
v minulém volebním období, ale nestačilo ji dokončit. Na počátku nového volebního období se
vedení města i společnosti snaží danou situaci
vyřešit.
Začátkem března předložila ekonomická komise radě
města analýzu současného stavu SMČK, jejíž
součástí je posouzení výhodnosti možných variant
řešení, jako například ponechání si společnosti ve
výlučném vlastnictví, prodej části, či celého obchodního podílu ve firmě apod. Na základě tohoto
rozboru ekonomické komise uložila rada města
zpracovat několik dalších dokumentů a materiálů
pro rozhodnutí, jak naložit se SMČK, které chce
předložit zastupitelstvu do prázdnin. Po vypracování
detailních podmínek dalšího postupu včetně využití
služeb komerčního právníka by měli o osudu
městské společnosti rozhodnout zastupitelé města.
Po listopadovém požáru v separační hale, jenž
poškodil halu a zcela zničil dotřiïovací linku
separovaného odpadu s celkovou škodou 7 miliónů
korun, se ve třídění odpadu pokračuje ručně. Nyní
halu čistí specializovaná firma, aby mohla být
zahájena kompletace nové separační linky a před
zahájením letní sezóny spuštěn provoz.

PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE MĚSTA
ZOJA KRÁLOVÁ

(37 LET)
Povolání: na mateřské dovolené
Polit. příslušnost: nezávislá
za KSČM
Tel. spojení: 605 775 347

Proč se angažujete v komunální politice?
Často jsem byla svědkem toho, jak si občané
mezi sebou na něco stěžovali. Mnohdy jsem
s nimi i souhlasila, ale nemohla jsem s tím nic
udělat. A snad právě proto jsem vstoupila do
komunální politiky a doufám, že budu moci
alespoň něco málo změnit.
Čím chcete městu prospět?
Myslím, že městu vůbec neprospívají oprýskané fasády a chátrající opuštěné domy (např.
objekt u Benešova mostu). Moc bych si přála a
chtěla bych proto i něco udělat, aby se to
změnilo. Český Krumlov je moc krásné město,
a proto mne velice mrzí, když si turisté vedle
nádherného zámku nebo kostela sv. Víta fotí
i takovou "odpuzující raritu".
S jakými záležitostmi se mohou na vás
občané obracet?
Samozřejmě že pokud to bude v mých silách,
odpovím nebo pomohu se vším. Nejblíže je mi
však přece jen téma rodiny a dětí - snad proto,
že sama mám tři děti.
Co vám ve městě nevyhovuje a rád byste
to změnila?
Trochu to souvisí s tím, co jsem uvedla. Mně
jako matce tříletého dítěte, a nejen mně, ale i
mnoha jiným maminkám, jak jsem měla
možnost vyslechnout, chybí v městském parku
lépe vybavený dětský koutek a zamezení
přístupu psů do této části parku. Není zrovna
příjemné, když si dítě při hře na písku nebo
trávníku sedne do psího exkrementu.
Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?
Podle mne tady chybí větší hypermarket, kde
by si občan mohl pod jednou střechou nakoupit vše od potravin přes potřeby pro
zahrádkáře, textil a další - a hlavně za rozumnou cenu. Nejvíce takové centrum postrádají
zejména občané Plešivce a okolních částí.
Jak relaxujete?
Chodím s dětmi na procházku nebo pracuji na
zahradě. Když se chci opravdu odreagovat,
zajdu si do pěkné cukrárny nebo kavárny na
dobrou kávu.
Který vtip rád vyprávíte?
Dva malí kluci se dohadují na autobusové
zastávce:
"Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?"
"Podle toho, co přijede dřív."

JANA TOMANOVÁ

(54 let)
Povolání: asistentka realitní
kanceláře, od března provozovatelka penziónu
Polit. příslušnost: ODS
Tel. spojení: 724 570 877
e-mail: tomanova.janicka@
seznam.cz
Proč se angažujete v komunální politice?
Politika mne zajímala od doby dospívání. Vždy
jsem byla kritikem nesvobody rozhodování.
V komunální politice jsem se začala angažovat
vstupem do ODS krátce po jejím založení v roce 1991. V Českém Krumlově žije celá má rodina a velmi mi záleží na tom, jakou cestou
půjde rozvoj našeho města. V rámci svých
možností chci o směru této cesty spolurozhodovat. Nyní mám možnost poděkovat všem,
kteří mi dali v komunálních volbách svůj hlas.
Čím chcete městu prospět?
Chci přispět k tomu, aby se podařilo nastavit
optimální pravidla při hospodaření s městskými financemi, hledat zdroje nejen pro běžný
chod města, ale i pro financování investic, a
tím otevřít cestu k větší prosperitě našeho
výjimečného města. Jsem si vědoma, že je to
úkol náročný, ale za krátkou dobu práce
nového zastupitelstva jsem přesvědčena, že
naprostá většina mých kolegů bude pracovat
v zájmu našeho města a jeho občanů. Ne
všechna usnesení zastupitelstva se budou zdát
ideální všem, ale každý má možnost zúčastnit
se diskuze o zásadních rozhodnutích.
S jakými záležitostmi se mohou na vás
občané obracet?
Se všemi, které lze zlepšit, změnit nebo napravit v rámci městské samosprávy.
Co vám ve městě nevyhovuje a ráda
byste to změnila?
Žiji v Českém Krumlově celý život a naprostou
většinu změn v posledních dvou desetiletích
jsem uvítala. Chtěla bych, aby byly vytvořeny
v maximálně možné míře podmínky pro to,
aby z bohaté návštěvnosti turistů z celého
světa měli užitek všichni zde žijící občané,
abychom docházeli k takovým rozhodnutím,
kde dokážeme naše spoluobčany přesvědčit o
správnosti těchto kroků.
Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?
Jednoznačně parkovací místa v sídlištích, což
je asi problém všech srovnatelných měst, a
také letní plovárna. Dalo by se zlepšovat a doplňovat mnoho, hlavně však k tomu chybí plná
městská pokladna.
Jak relaxujete?
S rodinou, dobrými přáteli a s dobrou knihou.
Který vtip rád vyprávíte?
Víte co je na světě nejdokonalejší, nejlepší a
nejradostnější? Přece socialismus.
A víte co je nejsmutnější a nejblbější? Že byl
40 let u nás.

CENA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV PRO PILNÉ A ÚSPĚŠNÉ
Do 13. dubna mohou nejen krumlovští občané nominovat své favority na udělení Ceny města
Český Krumlov. Toto ocenění je určeno fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či
právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Uznání v podobě dlažební kostky se
skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel
v kulturní, sociální, podnikatelské a sportovní činnosti, při opravě památek či v oblasti
cestovního ruchu. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou
činnost vyvíjenou v těchto oblastech.
Návrh na udělení Ceny města Č. Krumlov je nutné podat písemně na
radnici na náměstí Svornosti na oddělení kultury nebo e-mailem
na adresu dagmar.spolcova@mu.ckrumlov.cz.
V nominaci na udělení ceny musí být uvedeno:
- jméno a adresa kandidáta
- zdůvodnění návrhu
- jméno a adresa navrhovatele.
Po projednání a navržení postupujících radou města 16. dubna
rozhodnou o udělení ceny zastupitelé na veřejném jednání 26. dubFoto Jana Zuziaková
na. Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva a zaměstnanci
města i městem řízených či ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých
pracovních povinností.
Veřejné předání Ceny města Český Krumlov se letos již neuskuteční v rámci Slavností pětilisté
růže, ale o měsíc dříve 18. května od 19 h v Prokyšově sále. Tradice udělování cen města
jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Č. Krumlova, vznikla v roce 1994
(udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 (včetně) byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr - poté
jedna, ale může ji získat více subjektů. Vloni byly předány ceny tři - PhDr. Evě Davidové, CSc. za
celoživotní práci věnovanou romskému etniku a dlouholetou odbornou spolupráci s městem
v oblasti mezilidských vztahů - řešení soužití s romskou menšinou, pěvecký sbor Medvíïata ZUŠ
Č. Krumlov za významný přínos v kulturní oblasti a za úspěšnou reprezentaci města doma i v
zahraničí, Českokrumlovský rozvojový fond, spol.s r.o. za přínos k rozvoji města a jeho
prezentaci v oblasti cestovního ruchu. Celkem bylo ve 13 ročnících uděleno 51 cen.
Informace na www.ckrumlov.cz v sekci Občan a části Aktuality.

ZNOVU POPLATKY
SE BUDE ZVAŽOVAT,
NOVĚ
ZA PSY

JAK BUDE VYPADAT
NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Zastupitelé Českého Krumlova po seznámení
se s podrobnostmi a s vývojem kauzy autobusového nádraží rozhodli o ukončení jednání
s vybraným zájemcem na investiční příležitost
Rekonstrukce autobusového nádraží (společností Českobudějovické pozemní stavby
spol. s r. o.). Doporučili neuzavírat smlouvu o
nájmu pozemků pod AN ani s jedním z obou
zájemců, kteří se přihlásili o pronájem pozemků za účelem rekonstrukce AN, jež nebylo
ukončeno. Do konce dubna chtějí mít
zastupitelé na stole návrh dalšího postupu
řešení výstavby nového autobusového nádraží.
To znamená, že záměr přeměny autobusového
nádraží v moderní komplex je znovu na začátku. Dosud mohlo na území současného AN
vyrůst jen dopravní zařízení, tzn. že společnost, která zakázku získala, připravovala
autobusové nádraží a podzemní parkoviště
pro téměř čtyři sta vozů. Rozšířením funkčního využití v připravované změně uzemního
plánu vznikne možnost vybudovat nejen
dopravně-turistický terminál s autobusovým
nádražím a parkingem, ale i zařízení pro
ubytovací, stravovací, obchodní a další služby.
Město se obrátilo na fakultu architektury
ČVUT v Praze s nabídkou na zpracování
urbanisticko-architektonické studie studenty
fakulty, kteří by zdarma v rámci studia
komplexně řešili širší území - autobusové
nádraží současně s oblastí parkoviště před
nemocnicí.

Vítání nových občánků
Také v letošním roce čeká novorozence
jedna z prvních společenských událostí
jejich života. V pátek 30. března od 13,
14 a 15 h se milé povinnosti přivítání
miminek do řad českokrumlovských
občanů ujme místostarostka Bc. Jitka
Zikmundová. Pozváno je 56 dětí narozených v posledních sedmi měsících.
Vloni bylo pozváno 170 dětí, z nichž
tento oficiální akt absolvovalo s rodiči,
sourozenci i prarodiči 128.

KRÁTCE
KOLIK BUDEME MÍT PRVŇÁKŮ. Ve školním roce 2007/2008 bylo pozváno k zápisu
125 dětí z Českého Krumlova. Spolu s dalšími
malými školáky z okolních obcí má v září do
prvních tříd nastoupit celkem 152 dětí. Základní škola Plešivec očekává 33, T. G. Masaryka 41, Za Nádražím 66 a Linecká 12
prvňáčků.
KVÍZOVÉ SOUTĚŽE, která byla součástí
výstav Ekocentra Šípek v Městské galerii, se
zúčastnilo 76 návštěvníků. Pouze sedm z nich
odpovědělo bezchybně, pět se spletlo jednou,
takže losování nebylo těžké. Ekologické ceny
potěšily tři respondentky - Vladanu Bílkovou,
Adélu Sládkovou a Radku Kynickou.
VÍTĚZOVÉ DĚTSKÉ PORTY 2006 JE CD,
které bylo 9. března pokřtěno v DDM. Na křtu
desky vítězů loňské krumlovské soutěže
vystoupila i skupina Pivní bedýnky sourozenců
Duspivových a Bednářových z Českého Krumlova, která před pár týdny zvítězila ve své kategorii v republikovém finále Dětské Porty
Praha 2007.
BADMINTONISTA LUKÁŠ ZEVL obsadil 17.
místo mezi 26 nominovanými v 10. ročníku
ankety Nejlepší jihočeský sportovec do 15 let
za rok 2006. Patnáctiletý Tomáš byl vloni
úspěšný - např. na Mistrovství ČR žáků byl
první ve dvouhře i čtyřhře.
Zpravodaj města Český Krumlov, evid. č. MK ČR E 14614;
vydavatel Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO 245 836; odpovědný redaktor: Jana Zuziaková,
tel. 380 766 328, e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz;
tiskne Výpočetní služba a tiskárna Šumava, spol. s r. o.,
Kaplická 327, Český Krumlov.
V případě jeho nedodání volejte na č. 380 711 700 Mgr. Otakar Veselý.
Vyšlo 23. března 2007, příští vydání 20. dubna 2007.
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM 2007
Kouzelný Krumlov
30. 4. - 1. 5.
Slavnosti pětilisté růže
22. - 24. 6.
Den s handicapem - Den bez bariér 8. - 9. 9.
Dny evropského dědictví
8. - 9. 9.
Svatováclavské slavnosti
28. - 30. 9.
Oslavy 15. let Českého Krumlova na seznamu
UNESCO
30. 11. - 4. 12.
Advent a Vánoce Český Krumlov 2. 12. - 6. 1.
Podrobné informace, programy akcí a
kompletní kulturní kalendář 2007 na
www.ckrumlov.cz.

NATÁČENÍ HISTORICKÉHO DOKUMENTU

O KNĚŽNĚ ELEONOŘE
VON SCHWARZENBERG

Historicko-dokumentární film s hranými scénami přiblíží život kněžny Eleonory von
Schwarzenberg, která v letech 1682 až 1741
pobývala ve Vídni a v Českém Krumlově a jako
jediná z tohoto významného rodu není
pohřbena v rodinné hrobce ve Vídni, ale právě
v Českém Krumlově.
Film začíná od pondělí 26. 3. v našem městě
natáčet společnost Pro Omnia Film GmbH
v koprodukci s ORF Rakousko a evropským
televizním vysílačem ARTE. Na tomto filmovém projektu se mimo jiné podílí krumlovský
zámek, Archeologický institut v Praze a tým
mezinárodních vědců. Zahrají si v něm i desítky místních občanů. Dokument bude vysílán
na podzim 2007 v rámci vzdělávacího bloku
na televizním programu ORF v Rakousku, dále
na programu ZDF v Německu a na celoevropském ARTE. Vzhledem k tomu, že film
by mělo vidět kolem milionu diváků, jedná se
o další pozitivní zviditelnění našeho města a
jeho historie.
V souvislosti s natáčením snímku o excentrickém a pověstmi opředeném životě kněžny,
dojde k drobným omezením dopravy na území města. Po natáčení reportáží současného
života ve městě a v zámku od 26. do 30. 3.,
které se obyvatelstva nijak nedotknou, bude
natáčení pokračovat v pondělí 2. dubna od 18
do 4 h v Kostelní ulici pod schody do kostela
a před kostelem a v Dlouhé ulici; tyto
historické scény se budou připravovat už od
rána. Stejně tak v úterý 3. dubna, kdy noční
natáčení proběhne od 17 do 3 h ráno před
divadlem, na Lazebnickém mostě i pod
zámkem na nábřeží Vltavy. Doprava bude tedy
omezena v Horní ulici a okolí mostu. Poté se
filmový štáb přesune na zámek.
V neděli 22. dubna budou pořizovány záběry
staré části města a zámku za pomoci vrtulníku, který se bude pohybovat nízko nad
zemí, zejména při točení detailních sekvencí
vykopávek na Plešivci (naproti elektroprodejně).
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1. cenu a 1 000 euro získal návrh
Martina Rezka a Tomáše Stránského
z Fakulty architektury ČVUT FA Praha,
Ateliér Ing. arch. Luboše Paty za
citlivě zakomponovaný do okolí, pracující s motivem do země a za zdí
zanořenou strukturou. Porota ocenila
jasné, překvapivé kompoziční vazby,
dobře umístěnou restauraci v oblouku Vltavy, zajímavý motiv vodní
plochy na horní terase Náplavky a to,
že výstavba nenarušuje výhledovou
scenérii.
Foto Jana Zuziaková

PŘÍLEŽITOSTÍ K SETKÁNÍ A POBAVENÍ LETOS PŘIBÝVÁ

Po krásném masopustním průvodu základní umělecké školy se mohou občané letos těšit na řadu
dalších kulturních akcí. O tom, co se letos chystá, jsme hovořili s místostarostkou Českého
Krumlova Bc. Jitkou Zikmundovou.
Co by občanům nemělo v kulturním životě města uniknout?
Letos bude příležitostí k setkání se při dobrém kulturním zážitku ještě více,
než jsme zvyklí. V první řadě se osobně těším na zahájení výstavní sezóny
v Egon Schiele Art Centru 6. dubna výstavou obrazů amerického, předčasně
zemřelého Keitha Haringa a dalších newyorských umělců (pozn. - rozhovor
s Hanou Jirmusovou přineseme v příštím vydání).
Otevře kulturní a hlavní turistickou sezónu i letos akce nazvaná
Kouzelný Krumlov?
Určitě se mohou občané těšit na pondělí 30. dubna a úterní státní svátek
1. května. Kouzelný Krumlov se odehraje tentokrát ve znamení LÁSKY.
Na náměstí Svornosti máme na pondělní odpoledne a večer připraveno
překvapení a zajímavý program, v úterý zveme děti na odpolední Brumpohádku v divadle a večer
pak budou mít dospělí návštěvníci divadla Nebe na zemi. Kouzelný Krumlov pořádaný městem
Český Krumlov, městským divadlem a Českokrumlovským rozvojovým fondem je příležitostí pro
podnikatele a další subjekty ve městě. Rádi bychom všechny aktivity v těchto dvou dnech
koordinovali tak, aby se časově nepřekrývaly a občané i návštěvníci si je mohli v klidu vychutnat.
Proto prosíme všechny, kteří na přelom dubna a května chystají akci, aby kontaktovali městské
divadlo, jež zajišuje program Kouzelného Krumlova. A znovu nabízíme možnost bezplatně uvést
akci, stejně jako všechny další plánované pro tento rok, do Databáze akcí na www.ckrumlov.cz
(viz informace a článek v lednovém zpravodaji).
Dočkají se občané a návštěvníci červnových Slavností pětilisté růže nějakých novinek?
V současné době se program připravuje - a novinky nebudou chybět. Namátkou - měla by se
například uskutečnit přehlídka šermířských souborů, což je divácky velmi přitažlivé. I letos od 22.
do 24. června dojde k věrnému přenosu v čase do doby Rožmberků, kterou si vychutnáme všemi
smysly. Mohu slíbit kvalitní gastronomické, hudební zážitky, dobovou zábavu a odpočinek.
Co přinese druhá polovina letošního roku?
V létě tradiční paletu hudebních festivalů, září dominuje Den s handicapem - Den bez bariér a
Svatováclavské slavnosti. A protože 4. prosince to bude 15 let, co byl Český Krumlov spolu s Prahou a Telčí zapsán na listinu UNESCO, připravujeme k této příležitosti v průběhu roku odborné
akce a na přelomu listopadu a prosince chceme toto významné výročí oslavit spolu s občany.
Věřím, že si obyvatelé našeho města vyberou to své i v programu adventu a pořadatele kulturních
akcí letošního roku bude moci hřát spokojenost účastníků. Co si více přát?!

ZA ZVOLENÍ NEJLEPŠÍ PIVOVARSKÉ ZAHRADY
DOSTANOU TŘI OBČANÉ CENU
Slavnostní vyhodnocení 12. ročníku studentské architektonické soutěže Xella 2006/2007,
věnovaného zakomponování nové výstavby do historické části Českého Krumlova, konkrétně do
pivovarských zahrad, se uskutečnilo 1. března v Prokyšově sále za účasti představitelů města
Český Krumlov, zástupců vypisovatelů soutěže Xella CZ, s. r. o., Hrušovany u Brna a XELLA
Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže, poroty, pozvaných hostů a médií. Předseda odborné
poroty Ing. arch. Peter Moravčík (na snímku) zdůraznil jedinečnost příležitosti zasedat v tak
skvostném městě a zaobírat se možnou úpravou jeho části. Starosta Českého Krumlova Ing.
Luboš Jedlička ocenil přínos nového pohledu účastníků soutěže, nepoznamenaný historickými
vazbami ani pozemkovo-majetkovými poměry v daném území. Vyzval architektonické ateliéry
ke zvážení možnosti některý z návrhů rozpracovat. Z pohledu města se bude uvažovat o využití
návrhů na přemostění Vltavy, majitel pivovarských zahrad se může na městském úřadu seznámit
se soutěžními nápady a v případě zájmu je využít.
Poté se všech 53 soutěžních architektonických studií na řešení pivovarských zahrad, tzn.
internátu pro střední uměleckou školu Sv. Anežky, veřejného kulturně-společenského zařízení,
dále na přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty a úpravy Náplavky, přestěhovalo do budovy
městského úřadu v Kaplické ulici. Veřejnost si mohla vybrat tu, která se jim líbí nejvíce a svou
volbu na lístku vhodit do schránky. Tři občané, kteří se do laického hodnocení zapojili, dostanou
od firmy Xella malý dárek. Autor vítězného návrhu této laické ankety obdrží cenu starosty
18. dubna na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně, kde budou předány ceny oficiálním
vítězům architektonické soutěže. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů se uskuteční už
tento měsíc na bratislavském veletrhu Coneco.
Foto Jana Zuziaková

ZAČNE REKONSTRUKCE OBJÍŽĎKOVÉ SILNICE NOVĚ POPLATKY ZA PSY
Od dubna do konce června opraví firma Skanska
DS a. s., závod Č. Budějovice silnici II/160 - Objížïkovou. Do zkvalitnění
silničního provozu a zvýšení bezpečnosti dopravy
zde investuje Jihočeský
kraj téměř 28 miliónů
korun. Rekonstrukce komunikace pochopitelně
zkomplikuje situaci řidičům. S ohledem na plynulost dopravy a stav
vedlejších silnic budou
pro nákladní automobily
nad 7,5 tuny vyznačeny
objízdné trasy. První povede přes Kájov - Hořice
na Šumavě - Černou
v Pošumaví - Frymburk.
Druhá trasa bude směřovat přes Kaplici-nádraží
- Dolní Dvořiště - Vyšší
Brod. Osobní vozidla a
autobusy budu projíždět
vždy po polovině vozovky,
přes den bude provoz
řízen proškolenými pracovníky firmy, od 18 do
7 h semafory. Součástí rekonstrukce jsou i autobusové zastávky, které v té
době budou přesunuty.
Po celé trase silnice bude
zajištěn pohyb chodců.
Při příznivém počasí a při
práci od 7 do 18 h i o víkendech by měla akce na
území města skončit za
57 dnů a pokračovat úsekem Č. Krumlov, Plešivec
- Větřní.

Ve středu 7. 3. byla zahájena v prostorách českokrumlovského městského úřadu v Kaplické ulici výstava Jižní
Čechy známé i zapomenuté za přítomnosti představitelů pořádajících
subjektů - starosty Ing. Luboše
Jedličky, Davida Veise z občanského
sdružení TAM-TAM, Ing. Petr Hudičáka
z ČKRF, pozvaných hostů, včetně
bývalých zaměstnanců Fotoateliéru
Seidel a četných návštěvníků. Výstava
představuje staré fotografie a pohlednice včetně několika snímků
pořízených ze skleněných negativů
slavného šumavského fotografa Josefa Seidela. Jedinečné záběry staré
Šumavy, obcí i dávno zaniklých, Českého Krumlova před sto lety si může
veřejnost prohlédnout ve všední dny
v pracovní době úřadu zřejmě až do
letních prázdnin. Fotografickou část
výstavy doplňují ukázky básní a prózy starých šumavských autorů z řad
prostých lidí. Dílo Josefa a Františka
Seidelových lze také zhlédnout do
17. listopadu na výstavě Šumava tajemství, nostalgie, příběhy v Národním zemědělském muzeu v Praze,
představující pohled na přírodu,
historii a život lidí šumavského regionu na česko-německém pomezí
konce 19. a začátku 20. století. Významnou součást výstavy tvoří několik desítek snímků z díla Seidelových, které zapůjčil ČKRF. Foto Jana Zuziaková

Oprava je rozdělena do 4
navazujících etap dlouhých přibližně pět set až
sedm set metrů (5. se už
týká úseku Č. Krumlov Větřní), opraveno bude
celkem 36 848 m2
vozovky. Práce v I. části
od bowlingu u divadla ke
křižovatce s Rooseveltovou ulicí mají začít 2. dubna. Spolu s IV. etapou jde o úsek dlouhý 4,3
km, na němž bude použita technologie recyklace za studena. Po dokončení II. etapy, sahající do
poloviny křižovatky silnic Objížïková, Tavírna a Pod Sv. Duchem, bude zahájena rekonstrukce
Porákova mostu rovněž hrazena krajem, jíž bude předcházet měsíční stavba provizorního mostu.
Prosíme občany - pěší i řidiče - o opatrnost a trpělivost během náročné opravy této důležité
komunikace. Aktuální informace naleznete na www.ckrumlov.cz v sekci Občan, v denním tisku,
případně je poskytne Miroslav Hála na tel. 380 766 500.

KRUMLOV PATŘÍ MEZI
10 NEJATRAKTIVNĚJŠÍCH MÍST ČR
Další úspěch zaznamenal Český Krumlov v oblasti
turistické oblíbenosti. Čtenáři časopisu Travel in
the Czech Republic ho svými hlasy zaslouženě
zařadili do desítky nejlepších českých lokalit v anketě o volbu Nejatraktivnějšího místa České
republiky 2006, vyhlášené vydavatelstvím Mladá
fronta a. s. Do čtenářské ankety se od 15. 11.
2006 do 31. 1. 2007 zapojilo 1 788 čtenářů,
kteří nominovali 219 obcí a měst. Český Krumlov
získal 1. místo od 138 účastníků ankety, 2. místo
od 54 a za 3. nejkrásnější místo v republice ho
označilo 44 osob. Je potěšující, že za úspěšným
Českým Krumlovem se v první desítce umístila
i další dvě jihočeská města - České Budějovice a
Jindřichův Hradec.
Místostarostka Bc. Jitka Zikmundová převzala
15. února na veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2007 v Praze certifikát nejatraktivnějšího
města a cenu Mladé fronty a. s.

CO DĚLAJÍ
KRUMLOVŠTÍ
AUTOŘI
DALŠÍ KNIHOU JANA VANĚČKA, kterou v současné době dokončuje, jsou Povídky z krumlovského Česka. Autor, známý především jako
humorista, v ní dává čtenáři nahlédnout,
někdy i s trochou literární nadsázky, do života
lidí našeho města. Je v ní např. povídka Vejři,
což byl chlapský spolek scházející se pravidelně v hospodě U Dušků, nebo povídání
o Dědovi Šedovi a dalších známých postavičkách Krumlova. Knihu ilustruje známý
jihočeský kreslíř Miloslav Martenek a její
vydání je plánováno na červen.
HELENA BRAUNOVÁ PRACUJE NA ČTVRTÉM
DÍLU historicko-romantického románu Láska a
hřích Oldřicha z Rožmberka.

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V ČESKÉM KRUMLOVĚ,
VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ VÝZVY
1. Komunitní plán sociálních služeb na léta
2006 - 2008 schválilo zastupitelstvo města
29. 9. 2005. Záměrem tohoto plánu je iniciace, inovace a optimalizace systému poskytování sociálních služeb ve městě Český
Krumlov a posílení role uživatelů a poskytovatelů těchto služeb v plánovacích a rozhodovacích procesech.
V roce 2007 bylo na realizaci cílů a opatření
1. Komunitního plánu sociálních služeb vyčleněno z městského rozpočtu celkem 790 000
Kč, z této částky je 90 000 Kč vyčleněno na
azylové bydlení, které je jedním z opatření
komunitního plánu a v současné době je
hojně využíváno osobami, jež se dostaly do
tíživé životní situace a jsou bez přístřeší.
Zbývajících 700 000 Kč je určeno na technicko-organizační zabezpečení procesu komunitního plánování a na podporu projektů
naplňujících cíle a opatření 1. KPSS.
Začátkem března byla vyhlášena grantová
výzva č. 1 - mimořádná podpora programů
naplňujících 1. KPSS na rok 2007, která je
určená pro všechny organizace, jejichž projekty naplňují cíle a opatření 1. KPSS. Město
na tyto aktivity vyčlenilo 200 000 Kč. Koncepci
a formuláře pro čerpání naleznete na
www.komunitniplan.krumlov.cz v sekci Čerpání financí v roce 2007. Projekty je možné
podat do 21. května.
Vladislav Vlásek
odbor školství, soc. věcí a zdravotnictví
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KINO J & K V DUBNU
2., 3. a 4. 4. v 17 h
SEJMI ESO - akční film USA
2., 3. a 4. 4. v 19 h
KRÁLOVNA - britsko-francouz.-italské drama
5., 6. a 7. 4. v 19 h
APOKALYPTO - dobr. drama USA
10. a 11. 4. v 19 h
ŠTĚSTÍ NA DOSAH - komed.drama USA
12. 4. v 17 h, 13. a 14. 4. v 19 h
GOYOVY PŘÍZRAKY
- drama USA, Španělsko, ČR
12. 4. v 19 h - představení Artfilmu CK:
ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE
- romantické drama SRN
13. a 14. 4. v 17 h
HAPPY FEET - anim. rod. dobr. komedie USA
16., 17. a 18. 4. v 19 h
GHOST RIDER - akční dobr. USA
19. a 20. a 21. 4. v 17 h
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
- dobr. rod. fantasy USA
19., 20. a 21. 4. v 19 h
PRÁZDNINY PANA BEANA - brit. komedie
23. a 24. 4. v 19 h
RANDE MĚSÍCE
25., 27. a 28. 4. - 18 a 20 h, 26.4. - 17 h
VRATNÉ LAHVE - nová komedie ČR
26. 4. v 19 h - představení Artfilmu CK:
SVĚTLA V SOUMRAKU - finské drama
28. 4 v 17 h, 30. 4. v 19 h
ROCKY BALBOA - drama USA

KINO

A NÁVŠTĚVNICKÁ KARTA
Návštěvníci Kina J & K mohou získat
Návštěvnickou kartu. Pokud od března
do června přijdou desetkrát na filmové představení, čeká je pár příjemností: zdarma budou moci zhlédnout
film, jenž si sami vyberou, dále se
mohou bezplatně zúčastnit mimořádného představení a projekce filmu
o Českém Krumlově Genius loci. Jejich
vyplněné karty budou slosovány a
úspěšní získají MP3 přehrávače.

DOTACE

PRO PODNIKATELE
ČESKOKRUMLOVSKA
Jedinečnou příležitost získat finanční nevratnou dotaci od jednoho až do dvaceti milionů
korun z programu Rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace mají do
31. května 2007 malí a střední podnikatelé
(do 250 zaměstnanců) ze zpracovatelského
průmyslu, kteří budou svůj podnikatelský
záměr realizovat na Českokrumlovsku.
Díky svému zaměření patřil tento program
v předchozím období mezi nejžádanější.
Příjem žádostí musel být dokonce pro velký
zájem předčasně ukončen, jelikož bylo zřejmé,
že vyčleněné finanční prostředky nebudou
stačit pokrýt přijaté žádosti. Pokračování
tohoto programu, a tudíž možnost čerpat
dotaci ve výši až 51 % na nákup technologie,
strojního vybavení mají v rámci Jihočeského
kraje pouze podnikatelé z regionu Český
Krumlov. Příjemce dotace však musí splňovat
určitá kritéria, především musí být oprávněn
k podnikání odpovídajícímu podporované
ekonomické činnosti (OKEČ), k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Nabídka se
nevztahuje na aktivity související s cestovním
ruchem.
V případě dotazů lze kontaktovat kancelář
Jihočeské hospodářské komory v Českém
Krumlově, telefon 380 711 340.
Zdeňka Doleželová, JHK

NASTÁVÁ LETNÍ ČAS
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V NEDĚLI 25. BŘEZNA se mění
zimní čas na letní. Proto si
ve 3 h ráno posuneme časomíry o hodinu zpět na 2. hodinu.

GRANTOVÝ SYSTÉM PODPORY KULTURY JE SPRAVEDLIVÝ

Město Český Krumlov druhým rokem rozděluje finanční příspěvky na podporu místní kultury
formou grantového systému. Všichni pořadatelé místních kulturních aktivit měli možnost požádat
o finanční prostředky z Programu podpory kultury města, jenž je výsledkem důsledné snahy
města zvolit co nejspravedlivější systém podpory krumlovského kulturního dění a nerozlišuje
"místní" a "velkou" kulturu. Také letos jsou v rozpočtu vyčleněny dva milióny korun na podporu
kulturních aktivit ve městě a další prostředky přibudou z natáčení.
O letošním rozdělení prostředků jsme hovořili s Dagmar Špolcovou z oddělení kultury
městského úřadu.
Jaký byl letos zájem o příspěvky?
Do grantového programu Hudba a Český Krumlov se přihlásilo 11 pořadatelů, z nichž jsme šest
uspokojili. O Podporu projektů a aktivit v oblasti kultury byl zájem podstatně vyšší, takže z 55
dostane příspěvek 31 žadatelů.
Do jaké míry je tento systém spravedlivý?
Šanci získat příspěvek měli všichni, kteří včas podali řádně zpracovanou žádost o grant. O tom,
kdo podporu ve finále dostal, rozhodla pětičlenná grantová komise složená z osob pohybujících
se v oblasti kultury, které si nepodávaly žádost o grant. Ze svých řad je zvolili členové kulturní
komise rady města. Finanční příspěvek dostali ti, jejichž aktivity komise vyhodnotila jako přínosné
pro město, jeho obyvatele i návštěvníky. Vážíme si souborů nabízejících smysluplné vyžití obyvatel
i aktivit velkých festivalů přinášejících multiplikační efekty - město navštíví nejen řada významných
osobností, ale návštěvníci festivalů přinášejí zisky i řadě místních podnikatelů apod. Čtrnáct
žádostí z celkem 29 neúspěšných mělo formální nedostatky, žadatelé nesplnili předem jasně
stanovená kritéria uveřejněná spolu s žádostmi. Kdo si nevěděl rady, měl možnost, a i v budoucnu tomu tak bude, přijít se poradit na oddělení kultury, ráda jim s formální stránkou žádosti
pomohu.
Které návrhy kulturní komise schvaluje rada a které zastupitelstvo města?
Je to jednoduché. Radním komise předkládá ke schválení vybrané příspěvky nepřesahující 50 000
Kč, zastupitelé schvalují částky nad tuto hranici, přičemž jde o součet všech od města získaných
příspěvků, tedy i z darů rady města či dotací.
Kdy bude vyhlášeno druhé kolo grantového programu?
K vyhlášení dojde zřejmě v prvním pololetí. Do té doby se částka k rozdělení zvýší, nebo z prvního kola zůstává do druhého 85 375 Kč, ale k této sumě by měly přibýt statisíce z poplatků od
filmařů za natáčení ve městě. I nadále je naším cílem podporovat místní umělce, sdružení i spolky
a pomáhat jim. Většina to kvituje pochvalně.
Městské divadlo Český Krumlov připravuje programy městských slavností. Jeho ředitele Jana
Vozábala jsme se zeptali:
O příspěvek v rámci grantového programu žádal i pořadatel nově vznikajícího
Mezinárodního folklórního festivalu (MFF). Jak to bylo s folklórem dosud?
V zatím zveřejněných prohlášeních přípravného výboru MFF bylo uvedeno, že v loňském roce se
tento festival konal souběžně se Svatováclavskými slavnostmi, což bylo pro mne velké překvapení.
Již několik let probíhá v rámci Svatováclavských slavností Přehlídka dětských folklórních souborů,
kterou organizuje náš spolupořadatel Dům dětí a mládeže v Českém Krumlově a dle dohody s vedením DDM bude tato akce součástí těchto slavností i letos. Dlužno dodat, že na koordinaci
přehlídky se velkou měrou podílejí i zástupci folklórního souboru Růže, kterým za to rozhodně
patří náš dík. O záměru MFF zatím nevím nic bližšího, ale v dohledné době by se měla uskutečnit
informativní schůzka, kde budeme se záměrem a snahami pořadatele MFF seznámeni. Věřím, že
dojde k rozumné dohodě. Považuji však za přirozené, že i nadále budou pořadatelé
Svatováclavských slavností tím, kdo bude určovat dramaturgii této akce. O výsledku jednání jsme
přislíbili informovat zastupitele města na březnovém jednání.

NA KRUMLOVSKOU KULTURU ROZDĚLENY TÉMĚŘ DVA MILIÓNY KORUN
Rada města schválila přidělení 413 625 Kč 25 subjektům a zastupitelstvo dalších 1,5 mil. Kč 12
pořadatelům kulturních aktivit v Českém Krumlově z grantových programů Hudba a Český
Krumlov (neuspokojeno 5 žadatelů) a Podpora projektů a aktivit v oblasti kultury (neuspělo 24
žadatelů). Ze dvou miliónů korun vyčleněných z rozpočtu, zůstává 85 375 Kč do druhého kola,
jež bude vyhlášeno během roku. Tato částka se zvýší o prostředky z natáčení ve městě.
Hudba a Český Krumlov
DDM - Jitřenka
Vybavení pro dětskou muziku
DDM - Jitřenka
Setkání souboru Jitřenka a Notem. v Itálii
DDM - Jitřenka
Nákup tanečních bot
Sdružení pro rozvoj ZUŠ
Koncertní aktivity violoncellového souboru
Sdružení rodičů a přátel čk.děts.sb. Koncertní zájezdy a soutěž dětských sborů
DDM
Krumlovská Dětská Porta 2007
Podpora projektů a aktivit v oblasti kultury
International Art Studio
4.ročník mezinár.sochař.sympózia "Rehab."
Agentura česk.keram.designu
14.ročník mezinár.výst.Socha a šperk
TK Gala Dance
Mistrovstí již.Čech ve sport.tanci…
Egon Schiele Art Centrum
Keith Haring a mladí umělci z NY
Egon Schiele Art Centrum
Eva Prokopcová - publikace k 60.nar.
Jan Cihla
Okamžiky II-jubilejní výstava v Praze
Auviex
16.ročník MHF - propagace
Auviex
33.ročník EKOFILM
Swingtrio, Jan Vaněček
Svatováclavský podvečerník
Divadelní centrum ČK
Miraculum
Jihočeská komorní filharmonie
Koncert k příležitosti konce II.sv.války
Vlast.dobroč.ob.baráčníků Vitoraz slavnost 85 let založení
Petr Sládek
výstava D.Paštékové, P.Sládka, M.Pesche
Folk.klub - soubor Růže
úhrada nájemného za zkušebnu
ZUŠ ČK
masopustní průvod
Sdružení pro rozvoj ZUŠ ČK
česko-slovinská spolupráce mladých hudeb.
Občanské sdruž.jihoč.bás. KRB
literárně-kulturní večery KRBu 2007
Divadelní klub Českokrum. scéna
činnost
Sdruž. rodičů a přátel českokr.d.s. Vltavské Cantare
Arteco - B.M. spol.s.r.o.
koncerty Kvinterna
Umělecká beseda ČK
O historii staveb a řemesel v česko-rak.příh.
Srdce Vltavy
Jazz na konci léta
Arteco - B.M. spol.s.r.o.
16.festival staré hudby
Asociace historického tance
Balety z českokr.archívu
Nadač. fond Festival komor. hudby 21. Festival komorní hudby ČK
Folk.klub - soubor Růže
Koncert k 20.výročí souboru
SUPŠ.Sv.Anežky České v ČK
Keramické sympozium pro ZŠ
Umělecká beseda ČK
Živý Betlém
Městský pěvecký sbor Perchta
činnost
DDM
Krumlovská prima sezóna
DDM
Pohádkový park aneb Putování kouz. zemí
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PODNIKATELŮM I OBCÍM PORADÍ LEGRO PLUS

Českokrumlovská společnost LEGRO PLUS s.r.o. byla v loňském roce vyhodnocena Agenturou
CzechInvest jako třetí nejlepší společnost se statutem Regionální poradenské a informační
centrum v České republice. O působení společnosti, sídlící v Rooseveltově ulici 37, jsme hovořili
s ředitelem Dr. Danielem Hilbertem.
Jak dlouhá je historie vaší společnosti?
Společnost LEGRO PLUS s.r.o. byla založena v roce
1998. Hlavní činností společnosti bylo ekonomické a
organizační poradenství včetně vedení účetnictví. Od
roku 2000 získala společnost na základě výběrového
řízení, realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Asociací pro rozvoj podnikání statut RPIC
Regionálního poradenského a informačního centra, tj.
zajišovala a zajišuje dotované poradenství pro malé a
střední podnikatele. Aby byla nabídka služeb široká a
komplexní, rozšířila naše společnost své aktivity, a to Foto Jana Zuziaková
prostřednictvím dceřiných a partnerských společností
AUDISO s.r.o. Veverská Bítýška (www.audiso.cz), LEGRO CONSULT s.r.o. České Budějovice
(www.legroconsult.cz), Advokátní kanceláře JUDr. Mileny Novákové (www.padak.cz) a
společnosti BUILDEX CB a.s. (www.buildexcb.cz). Ve společnostech LEGRO PLUS s.r.o., LEGRO
CONSULT s.r.o. a AUDISO s.r.o. působí 14 expertů. Každý z nich se specializuje na specifickou
oblast odborného poradenství, přičemž já a Ing. Jakub Čepelák z LEGRO PLUS s.r.o. a Ondřejka
Harvalíková z LEGRO CONSULT s.r.o. jsme zařazeni do Národního registru poradců Agentury pro
podporu podnikání CzechInvest.
S čím se na vás mohou klienti obracet?
Základním programem je komplexní servis odborného poradenství pro malé a střední
podnikatele, ale rovněž pro obce a další subjekty. K hlavním našim činnostem patří například
zpracování a posouzení podnikatelských záměrů, zpracování dokumentace pro podání žádostí
o finanční prostředky z dotačních titulů fondů EU, řízení a administrace projektů, výběrová
řízení, zavádění systémů managementu (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 27001),
pořádání školení a kurzů, vedení účetnictví včetně daňového, právního a účetního poradenství.
K velmi vyhledávané oblasti poradenství patří rovněž služby související s rozvojem lidských
zdrojů, kdy jsme schopni pro podnikatelskou sféru i pro subjekty státní správy a samosprávy
připravit na míru programy Audit a Rozvoj lidských zdrojů, které se zabývají řízením a
plánováním lidských zdrojů přes vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků až k vedení procesu
organizačních změn, k informačním systémům a firemní kultuře a komunikaci. Na základě
výsledků uvedených průzkumů pak navrhneme optimální rozsah a formu vzdělávání
zaměstnanců a zaměstnavatelů v soukromém i veřejném sektoru.
Ke třetí příčce na republikovém žebříčku kvality gratulujeme. V čem a proč jste
úspěšnější než jiné společně posuzované firmy?
Jednak je to skladba a portfolio služeb, aktivní činnost v rámci rozvoje a podpory podnikání a
v neposlední řadě kvalita poskytovaných služeb.
Které služby tedy poskytujete?
Při poskytování služeb při získávání dotací zájemcům vyhovíme v těchto oblastech:
1. monitoring dotačních titulů na míru zákazníka včetně vyhledávání konkrétního dotačního
titulu pro daný záměr, přičemž máme k dispozici denně aktualizované informace. Tuto službu je
možné provádět také díky kvalitnímu softwaru.
2. zpracování žádostí (většinou elektronické formuláře) včetně příloh jako např. studie
proveditelnosti, CB analýza a další
3. zřízení elektronických podpisů

4. řízení a administrace projektů (finanční
manager, leader manager, účetnictví, daně,
právo)
O tom, jak úspěšní jsme při získávání dotací,
svědčí mimo jiné i to, že jsme z evropských
strukturálních fondů získali více než půl
miliónu korun na vzdělávání zaměstnanců naší
firmy.
Naše společnost je rovněž iniciátorem a spoluzakladatelem sdružení PETALON, které poskytuje komplexní portfolio služeb nezbytných pro
ideální fungování a kvalitní rozvoj podnikatelských subjektů i veřejné správy. K členům
sdružení náležejí kromě našich dceřiných a
partnerských společností také Institut průmyslového managementu, spol. s r. o. zabývající se tvorbou procesní organizace, vývojem
SW aplikací a systémů, implementací systémů
EISOD, školením managementu, logistickými
audity, dále BUILDEX CB a.s. se stavebním
ingeneeringem a developerskou činností,
realitní kancelář BUILDEX REAL s.r.o., Ing. Petr
Gebauer věnující se finančním auditům a
daním, Solit project s.r.o. řídící IT projekty při
zavádění informačních systémů a technologií.
Jakou roli jste hráli při zakládání Místní
akční skupiny Českokrumlovsko o.p.s.?
Na jejím založení se LEGRO PLUS s.r.o. podílela
rozhodující měrou. Místní akční skupina Českokrumlovsko o.p.s. umožní obcím, podnikatelům a dalším subjektům získávat nemalé
prostředky pro rozvoj na území této skupiny. Je
jedním z příkladů využití PPP (Public Private
Partnership), kdy prostřednictvím smluvně
nastavené spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru dochází k efektivním možnostem
rozvoje. Soukromí podnikatelé podle těchto
smluv rekonstruují nebo nově staví budovy,
železniční tratě, dálniční úseky a pak je po
dohodnutou dobu využívají k poskytování
veřejných služeb. Taková spolupráce, která je
možná u menších i větších obcí, ovlivňuje jejich
hospodaření. Může dlouhodobě změnit jejich
majetkové poměry a také možnost nakládat se
svým rozpočtem.
Jakou máte vizi do dalších let?
Aktivně se podílet na rozvoji podnikatelského
prostředí v rámci kraje, podpořit a zajistit
jednodušší přístup městům a obcím při
získávání prostředků z EU a v neposlední řadě
aplikovat tzv. měkké projekty především v oblasti lidských zdrojů apod.

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON MÁ POSÍLIT PRÁVNÍ JISTOTY OBČANŮ A INVESTORŮ
Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový
stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu. Jde o
právní normu, která oproti staré právní úpravě
nastavuje úpravu územního plánování,
územního rozhodování a stavebního řádu
koncepčně zcela nově.
Smyslem nové právní úpravy je posílit právní
jistoty občanů a investorů v řízeních podle
stavebního zákona a umožnit obcím a krajům
ve vzájemné spolupráci rozhodovat o rozvoji
jejich území. K tomu by měly přispět především
nové postupy a procesy, které jsou v zákoně
upraveny. "Jedná se o předpis, který významnou měrou ovlivňuje rozhodování o proměnách prostředí, ve kterém žijeme. Jedná se
o změny krajiny, zástavby obcí a měst, ale i ve
vztahu k občanům. zejména o umisování a
povolování jednotlivých staveb. Ve všech
případech to pak znamená zásahy do prostoru,
který nás obklopuje," říká Viktor Tomšík,
vedoucí oddělení stavebního řádu z odboru
regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic krajského úřadu.
Jde obecně o to, aby postupy příslušných
orgánů dle tohoto zákona nebyly zatěžovány
zbytečnými restrikcemi, aby byly spravedlivě
zvažovány a brány v úvahu všechny podstatné
skutečnosti a aby veřejná správa v této oblasti
byla skutečně službou občanům. "Nový
stavební zákon upravuje územní plánování,
stavební řízení, podmínky projektové činnosti,
provádění staveb a obecné požadavky na
výstavbu. Je zejména procesním předpisem,
který vychází z nového správního řádu
účinného od 1. ledna 2006," vysvětluje Viktor
Tomšík. Koncepčně nová právní norma
obsahuje nejen nové instituty, které dosud
platný stavební zákon neznal, ale i nové
postupy a procesy. Je proto zřejmé, a první
poznatky to dokazují, že uvedení nového
stavebního zákona do praxe bude poněkud
náročnější a složitější.

Co je tedy nového, na co je vhodné v souvislosti s platností nového stavebního zákona
upozornit? Změn oproti dřívější praxi je celá
řada, proto přinášíme jen ty základní, které by
měla nejširší laická veřejnost zaregistrovat.
● Obecní úřady, které vykonávaly prostřednictvím svých komisí výstavby tzv. částečnou
pravomoc stavebních úřadů, toto oprávnění již
nemají. S veškerými stavebními záměry je proto
nutné se nyní obracet na obecné stavební
úřady, kterých je v Jihočeském kraji 46. Jedná
se o stavební úřady, které vykonávaly působnost stavebního úřadu ke dni 31.12.2006
(viz přehled na této straně).
● Novým nástrojem územního plánování je tzv.
územně plánovací informace. Jedná se o poskytování informací dotčeným osobám o stavu
území a návrzích na změny jeho využití a také
o vydání příslušných rozhodnutí a opatření.
● Dalším novým nástrojem územního plánování
je územní souhlas, který v zákonem stanovených případech může nahradit územní
rozhodnutí.
● Stavební zákon připouští po splnění stanovených podmínek v něm vymezených vést
zjednodušené územní řízení.
●
Rozšiřuje se řada případů, kdy nebude
vyžadováno stavební povolení ani ohlášení,
rozšiřuje se řada případů, kdy postačí ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav,
zařízení a udržovacích prací.
● V rámci tzv. zkráceného stavebního řízení
bude možné pouze stavbu stavebnímu úřadu
oznámit, za podmínek stanovených v příslušném ustanovení stavebního zákona, při využití
služeb poskytovaných nově zaváděnými autorizovanými inspektory. Vzhledem k tomu, že
jmenování autorizovaných inspektorů ministrem pro místní rozvoj se poněkud opozdilo,
vést zkrácené stavební řízení není v současné
době možné.
● K zjednodušení dochází i u užívání staveb.

Dochází k „opuštění“ tradičního právního institutu kolaudačního řízení a rozhodnutí. Stavby
budou moci být užívány na základě oznámení
stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.
● V průběhu realizace stavby budou prováděny
kontrolní prohlídky stavby, zejména ve fázi
uvedené v podmínkách stavebního povolení,
v plánu kontrolních prohlídek stavby, před
vydáním kolaudačního souhlasu atd.
● Ohlášení, žádosti, návrhy a podání podle
stavebního zákona, pro která prováděcí právní
předpis určuje formuláře, lze činit pouze na
těchto formulářích, a to i v elektronické
podobě podepsané podle zvláštních právních
předpisů.
"Nový stavební zákon je novým předpisem
nejen pro stavebníky, ale zejména pro
pracovníky stavebních úřadů, vykonávajících
státní správu na úseku územního plánování a
stavebního řádu. Jeho zavádění s největší
pravděpodobností přinese potřebu v řadě
případů vzájemného pochopení," upozorňuje
Viktor Tomšík. Zákon vytváří podmínky pro to,
aby orgány územního plánování a stavební
úřady mohly při vyřizování konkrétních případů
legálně volit jednodušší postup, pokud budou
zároveň ochráněny veřejné zájmy a práva a
oprávněné zájmy dotčených osob. Zjednodušení postupu podle nového stavebního zákona představuje jeden ze základních principů
nové právní úpravy, který je naplňován
zejména u staveb občanů, které zahrnují
převážně jednoduché stavby. "Stavební úřad by
měl volit příslušný postup podle charakteru
stavby a konkrétních podmínek v území.
Rozsah provedených zjednodušení a možné
kombinace znamenají pak v činnosti stavebních úřadů zvýšené nároky na správní
uvážení a odpovědnost za přijatá rozhodnutí,"
uzavírá Viktor Tomšík.
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NENECHTE SI UJÍT

Foto Jana Zuziaková

Nedávno otevřený divadelní klub
Ántré vítá návštěvníky denně od 11
do 22 h, po představení déle, a nabízí
potěchu oka i duše, zajímavou reprodukovanou alternativní hudbu, folk,
jazz. Kromě dobrého občerstvení
přijdou vhod i čerstvé informace, jak
je patrné ze snímku, nebo k dispozici
je denní tisk, v budoucnu by to podle
Miroslava Kleňhy měly být i knihy.

OBČANÉ SE MOHOU S PROBLÉMY
OBRACET NA "SVÉ" STRÁŽNÍKY

I v prvních dvou měsících letošního roku
městská policie řešila i závažnější případy,
např. zadržení muže, který se vloupal do
provozovny v Panské ulici. Výtečníka přistihl
při činu strážník jdoucí do zaměstnání, jehož
zásah potěšil o to více, když vyšlo najevo, že
pachatel se vloupal do dvacítky provozoven ve
městě a okolí.
Dvě hodiny po půlnoci zasahovala hlídka proti
muži, který zdemoloval dveře do nočního
podniku na náměstí a vyhrožoval obsluze.
Jindy ve čtyři ráno zasahovali strážníci při
rvačce několika mužů v nočním podniku i na
náměstí. Následující den ve stejnou dobu
hlídka asistovala při zákroku záchranné služby
u muže, který byl agresivní a zdravotníky
napadal. Byl převezen do nemocnice a
následně na psychiatrii. "Zlobit" začal už
odpoledne občan v restauraci na Latránu.
Demoloval tam zařízení a přivolané strážníky
napadl, proto jim nezbylo nic jiného, než za
pomoci hmatů a chvatů ho zpacifikovat a
předat policistům. Nepříjemné překvapení
čekalo nezletilou dívku na veřejném WC, kde
se před ní obnažoval neznámý muž. Po
příjezdu členů městské policie se schoval
v kabince. Strážníci předstírali odchod a venku
vyčkali, až objekt opustí - zadrželi ho a předali
Policii ČR.
Strážníci městské policie v únoru kontrolovali
podávání alkoholu, přičemž zjistili, že tyto
nevhodné nápoje požilo 15 mladistvých osob,
které předali rodičům. Dále objevili a zaevidovali pět autovraků a pracovníkům odboru
životního prostředí a zemědělství nahlásili pět
černých skládek.
Od února vykonávají strážníci hlídkovou
činnost ve svých přidělených obvodech. Na ně
by se měli občané obracet s podněty k řešení.

DÍKY KAMERÁM BUDE
VE MĚSTĚ BEZPEČNĚJI
Ve zkušebním provozu jsou do konce března
tři kamery sledující dění na náměstí Svornosti,
u ZŠ v Linecké ulici a na lávce pod Plášovým
mostem, pořízené z miliónové dotace ministerstva vnitra a půl miliónu korun z rozpočtu města. Jejich výstupy sleduje stálá
služba městské policie. Ke zvýšení bezpečnosti
občanů i návštěvníků přispějí další čtyři kamery, které budou letos instalovány u Červené
brány, v Soukenické a Panské ulici, na Chvalšinské silnici a na sídlišti Mír. Město již má
přislíbenou dotaci ve výši 1,37 mil. Kč, k níž
ze svého rozpočtu přidá 500 tis. Kč. Z těchto
prostředků budou hrazeny kamery a 700 tis.
Kč bude stát propojení kamerového systému
na Policii ČR, takže ve městě budou fungovat
dvě řídící centra.

GRANTY
PRO MLADÉ SPORTOVCE
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Město potřetí rozdělí sportující mládeži finanční prostředky formou grantů. Grant
města Č. Krumlov - Sport a tělovýchova pro
děti a mládež do 18 let v roce 2007 má tři
podprogramy. Podprogram I (neinvestiční dotace na nájmy) je dotován 150 000 Kč a
žádosti za I. pol. se podávají do 15. 7., za II.
pol. do 15. 11. Na podprogram II (pořádání
sportovních akcí mládeže do 18 let) je vyčleněno 250 000 Kč, žádosti je nutné podat do
30. 4. a do 30. 9. V podpr. III (dotace na reprezentaci města Č. Krumlov) bude rozděleno
50 000 Kč - žádosti do 30. 4. a do 30. 9.

NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI vystoupí v neděli
25. března mezi 16. a 17. h pěvecký studentský sbor z newyorské Daltonovy univerzity. Během 20minutového koncertu zazpívají Ave verum Corpus od Williama Byrda a
Confitebor W. A. Mozarta.
ODVRÁCENÁ TVÁŘ AFRIKY se jmenuje
beseda se senátorem za naše město a
starostou Hluboké nad Vltavou Ing. Tomášem
Jirsou v úterý 27. března od 18 h v Městské
knihovně Český Krumlov. S občany se podělí o
dojmy a pocity z cesty do Keni, kam jel s vyššími úředníky ministerstva financí a zahraničí
přesvědčit se, jak je využívána česká humanitární pomoc.
KLOBOUKOVÝ BÁL NA LEDĚ pořádá DDM
v pátek 30. března na zimním stadiónu pro
děti, které přijdou s bruslemi, kloboukem a 30
Kč na vstupné.
VÝTVARNÁ DÍLA V MĚSTSKÉ GALERII na
Prelatuře budou vystavena od 27. března do
30. dubna denně mimo pondělí od 10 do 12
a od 13 do 17 h. Své umění představí čtyři
autoři sdružení umělců Legenda: František
Kollman je také uznávaným brusičem skla,
maluje rukama i nohama, tvoří originální
technikou, ve které se mísí popel z cigaret,
uhel, pivo, káva a jiné poživatiny, jež ho právě
napadnou. Je nositel 8. danu v jiujitsu a 6.
danu v judu a na vernisáži prý bude k vidění v
kimonu a v akci. Antonín Břicháček je tvůrcem
originálních užitkových a dekoračních předmětů z litého kovu (různé druhy svícnů mísy,
misky; vázy, hodiny, zrcadla, sakrální předměty
atd.). Rudolf Lexa patřil mezi žáky slavné
krajinářské školy Otakara Nejedlého pražské
Akademie výtvarných umění. Zdeněk Zálešák
se kromě malby, kresby a volné grafiky věnuje
i užité grafice - výtvarnému řešení propagačních expozic a veletrhů doma i v zahraničí,
tvorbě plakátů atd.
VÝSTAVA SOCHA A ŠPERK má vernisáž
1. dubna ve 14 h za účasti autorů a jejich
hostů v Mezinárodní galerii výtvarného umění,
tzn. ve Václavských sklepích na 4. nádvoří
zámku. Do konce roku bude k vidění současná
autorská tvorba českého šperku v kontextu
14. ročníku mezinárodní výstavy současného
sochařství. Součástí výstavy jsou dny otevřených dveří mezinárodního uměleckého ateliéru
"Neklepat je otevřeno" s tématickými večery a
digitální projekcí pro veřejnost za přítomnosti
vystavujících umělců a hostů.
Z JIŽNÍ KALIFORNIE přiletí komorní pěvecký
sbor studentů mezi 15 a 17 lety se sbormistrem Howardem Cheungem a s českokrumlovskými Pištci a Fiorettem vystoupí na
benefičním koncertu v úterý 3. dubna od
19.30 h v Prokyšově sále. Čtyřicetičlenný sbor
San Marino vyhrál Golden State Award 2006
a stal se nejlepším středoškolským pěveckým
sborem v Kalifornii. Letos v březnu vystoupil
na ACDA národní konferenci pěveckých sborů
a orchestrů v Miami. Sbor se vloni představil i
v prestižní newyorské Carnegie Hall. Na
repertoáru 10denního turné po ČR, Rakousku
a Maïarsku má staré evropské i nové
americké skladby a několik spirituálů. Některé
písně budou mít hudební doprovod. Velikonoční preludium je přístupné zcela zdarma,
všechny vybrané dobrovolné příspěvky budou
odevzdány městskému divadlu na hudební
programy.

VÍTÁNÍ JARA V NOVÉM SPOLÍ pořádá
DDM ve čtvrtek 5. dubna od 9 do 14 h. Sraz
dětí bude u DDM, s sebou je nutné vzít vuřty,
chléb, svačinu, pití, pláštěnku a 30 Kč. Kdo se
přihlásí do 2. dubna, užije si šipkovanou,
vynášení Morany a opékání vuřtů.
EGON SCHIELE ART CENTRUM v pátek
6. dubna zahajuje sezónu zajímavými výstavami, které potrvají do 28. října. Poprvé v ČR
představí jednoho z nejpopulárnějších umělců
80. let 20. století, ve světě velmi ceněného
Keithe Haringa (1958-1990). Jeho „graffiti“,
často s politickým podtextem, oslovilo bezprostředně milióny lidí na ulicích a v metru
New Yorku. Velmi rychle si získal uznání a
zakázky pro veřejné prostory po celém světě.
Autoři další expozice Mladí umělci z New
Yorku Cassandra C. Jones, Midori Harima,
Vadis Turner, Annysa Ng, Peter Maslow se
stejně jako Petr Kvíčala, vystavující abstraktní
malbu, zúčastní vernisáže.
PĚVCI JIŽNÍCH ČECH je přednáška Mgr.
Petra Veselého z katedry zoologie Biologické
fakulty Jihočeské Univerzity, která se uskuteční
ve středu 11. dubna od 17 h v Ekocentru
Šípek. Posluchači se seznámí s rozpoznáváním
ptáků podle vzhledu i hlasu, s jejich výskytem,
ekologickými nároky a stupněm ohrožení.
GEOLOGICKÁ EXKURZE do rakouského
přírodního parku Blockheide u Gmündu je
naplánována na sobotu 14. dubna. Průvodcem a lektorem bude geolog RNDr. Petr
Rajlich z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přihlásit se lze na adrese Ekocentrum
Šípek, tř. Míru 144, Český Krumlov nebo na
e-mailové adrese sipek@roklinka.cz. Poplatek
300 Kč (200 studenti) při nástupu do autobusu.
3. SETKÁNÍ MODRÝCH BARETŮ začíná
v sobotu 14. 4. na 2. zámeckém nádvoří od
11 h slavnostním nástupem. Součástí akce
bude zápis do kroniky, návštěva vinného
archívu Modrých baretů, na střelnici a cvičišti
ve Vyšném střelecká soutěž, promítání filmů a
obrazové dokumentace z výcviku a z misí.
Akci k 15. výročí vyslání prvních českých
jednotek do mírových misí OS pořádá Jihočeská organizace SVVČR ve spolupráci s PČR,
VZ Boletice, ÚÚVÚ Boletice a ČSOL.
Informace: www.jihocesky.legionar.org.
DÍLO SOCHAŘE STANISLAVA ZADRAŽILA, krumlovského rodáka, bude k vidění
v regionálním muzeu od 18. dubna do 15.
května. Muzeum zahájilo výstavní sezónu
3. března výstavou obrazů a masek Friederike
Haslhofer z Horních Rakous.
KONCERT SINGING MEN OF TEXAS
duchovní hudby a písní se uskuteční v pátek
20. dubna od 19 h v Městském divadle Český
Krumlov. V rámci turné po střední Evropě
vystoupí 60členný mužský pěvecký sbor
s hudebním doprovodem třikrát i v Česku dvakrát v Praze a jednou v našem městě.
Účinkující jsou profesionálními dirigenty a
sbormistry z amerického Texasu.
EKOHRÁTKY U BOUDY NA ŠPIČÁKU,
pořádané ve spolupráci Ekocentra Šípek a
Mateřského centra MÍŠA, se uskuteční v sobotu 21. dubna od 15 do 17 h. Rodinné
vstupné 10 Kč.

Z HISTORIE ČESKÉHO KRUMLOVA

Věžný na zámecké věži a fanfáry

Před 195 lety se 13. března 1812 narodil v našem městě trubač, varhaník a skladatel ve
schwarzenberských službách Eduard Anton. Vedoucí krumlovské pobočky Státního oblastního
archívu Třeboň Anny Kubíkové jsme se zeptali, jaké měl věžný povinnosti.
Funkce věžného byla zavedena v roce 1760 a podle instrukce z tohoto roku byl v horním patře
zámecké věže zřízen byt pro věžného, kterému byl přiznán stálý roční plat v penězích a naturáliích:
52 zlaté, 4 korce žita, 1 korec pšenice, 1 korec ječmene, 1 korec hrachu, dříví na otop, sůl a pivo.
Hlavní povinností věžného bylo hlídkování, zda ve městě či jeho blízkém okolí nehoří nebo zda
neudeřil blesk. Vedlejší povinností bylo troubení každou hodinu „na obvyklý způsob“, přičemž
nebyla určena žádná konkrétní fanfára. Instrukce pro věžného z roku 1843 hovoří také jenom
o troubení "na obvyklý způsob", ale troubit se mělo každou hodinu od 1. května do 30. října od
9 do 17 hodin, od 1. listopadu do 30. dubna od 9 do 16 hodin. Vždy na tři strany - ne směrem
ke hřbitovu. Fanfáry, které bylo slýchat do 80. let 20. století, se podle starých pamětníků troubily
asi od roku 1850 a autor není znám. Nebyla to žádná hymna a nesouviselo to s knížecí rodinou.

