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I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
DAR 150 000 KČ OD OBERBANK použije
město Č. Krumlov na dovybavení půjčovny
kompenzačních pomůcek pro postižené děti
v DPS Vyšehrad (dětský mechanický vozík,
vanové zdvihadlo, hygienické sedátko atd.).

KANCELÁŘ SENÁTORA Ing. Tomáše Jirsy
se nachází stejně jako kancelář Oblastního
sdružení ODS Č. Krumlov v 1. patře Prelatury
v Horní ulici. Občané, kteří se chtějí obrátit
na senátora s problémy, mohou volat na tel.
387 711 569, kde jim s ním pracovnice kan-
celáře dohodne schůzku.

VYHLÁŠKU O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH,
která měla změnit výši úhrady trvale bydlících
v pěší zóně za parkovací místo, zastupitelé
na březnovém jednání neschválili. Novým ná-
vrhem, zahrnujícím jejich připomínky k výši
poplatků, se budou zabývat na příštím zase-
dání zastupitelstva 28. dubna.

PROSTORY PRO AKCE. Rozšíření nabídky
pronájmu prostor pro pořádání krátkodobých
akcí představuje jednací sál ve 3. patře MÚ v
Kaplické ulici, který město využívá například
k zasedání zastupitelů a pracovním jednáním
úřadu. Pořadatelé krátkodobých nekomerč-
ních akcí si mohou pronajmout tento prostor
po uzavření smlouvy v době, kdy není obsa-
zen úřadem, za 250 Kč za hodinu.

S L O V O  M Í S T O S T A R O S T Y
M I L O Š E  M I C H Á L K A

Vážení spoluobčané,
možná náhodou, možná
záměrně přišla ve stejný
den zpráva týkající se stejné
záležitosti. Ta první říká,
že ministerstvo financí po-
tvrdilo městu Český Krum-
lov dotaci přiznanou na
opravu povodněmi poško-
zené sportovní haly, a je

tedy ukončena diskuze o tom, zda má, nebo
nemá být vrácena. Ta druhá říká, že státní
zastupitelství předalo soudu spis s obžalobou
starostů a vedoucího odboru investic za to, že
o tuto dotaci požádali, nebo� podle orgánů
činných v trestním řízení nebylo město opráv-
něno o tuto dotaci žádat.
    Je to zpráva dobrá i špatná. Pro občany
města samozřejmě dobrá. Mají k dispozici v
podstatě novou sportovní halu, jejíž oprava
stála 28 miliónů korun, z nichž 17,2 miliónu
pokryla státní dotace. Hodnota haly po po-
vodních se pohybovala okolo 5 miliónů Kč,
dnes ji pojiš�ovna oceňuje na 47 miliónů.
    Špatná zpráva pro ty, kteří jako statutární
orgán nebo pracovník s odpovídajícími kom-
petencemi museli podepsat doklady, na zá-
kladě kterých byla věc administrativně vyříze-
na. Nyní musí snášet tlak represivních orgánů
státu za to, že v krizové situaci jednali v zájmu
občanů města tak, jak jim ukládá ústava i
zákon o obcích. Jako funkcionáři by nepo-
chybně tento tlak snadno unesli, protože se
žádného kriminálního jednání nedopustili -
spis je soudu postoupen s tím, že nedošlo k
žádnému osobnímu obohacení. Jenže jsou také
občany tohoto města a není asi lehké být zrov-
na tímto způsobem středem pozornosti.
    V budoucnu se tak může stát, že ne každý,
kdo by mohl kandidovat do zastupitelstev v
obcích, to bude chtít udělat proto, aby ho něco
podobného také nepotkalo. Přidáme−li k tomu
ne příliš povedený zákon o střetu zájmů, může
být tato úvaha velmi oprávněná.

Dvaatřicet nových českokrumlovských občánků bylo 8. dubna slavnostně uvedeno do veřejného života
města starostou JUDr. Františkem Mikešem a místostarostou Milošem Michálkem. Zatímco kytička pro
maminku za pár dnů uvadla, dětem tento okamžik i po letech připomene pamětní list, Pamětní knížka
našeho dě�átka, kterou rodiče mohou naplnit veselými příhodami doprovázející růst potomka, a plyšová
hračka. O obnovené vítání občánků je mezi veřejností velký zájem, takže příště se Prokyšův sál zaplní
miminky, rodiči a příbuzenstvem v pátek 13. května. Foto Jana Zuziaková

Po náročné přípravě se blíží
rekonstrukce dobrkovických
inženýrských sítí a komunikací
Vedení českokrumlovské radnice plní sliby, které
dalo občanům Nových Dobrkovic. Ti si řadu let
stěžovali na špatnou úroveň infrastruktury této
části města.

    Situaci může zlepšit jen kompletní, avšak
finančně náročná rekonstrukce a dostavba in-
ženýrských sítí, vyčíslená na 23,2 mil. Kč. Po
četných a náročných jednáních se zdá, že úsilí
představitelů města bude úspěšné a minister-
stvo financí vyhoví podané žádosti o dotaci
na 17,5 mil. Kč.
    V únoru radní odsouhlasili výsledek výbě-
rového řízení, podle něhož se dodavatelem
projektových prací stala krumlovská firma
Mars, s.r.o., zastoupená ing. Karlem Kotyzou.
Projektová dokumentace této složité investiční
akce přijde na 1,134 mil. Kč. Bude řešit nevy-
hovující či zcela chybějící splaškovou kanali-
zaci a její napojení na centrální čistírnu od-

padních vod, problémy spojené s deš�ovou
kanalizací, zastaralým vodovodním rozvodem
z roku 1959, jehož hlavní řad bude vyměněn.
Cílem je také dořešení nedostatečného veřej-
ného osvětlení, to znamená rekonstrukce stá-
vajících kabelových rozvodů s doplněním o
další svítidla, a chybějícího plynového rozvo-
du. Práce završí oprava komunikace, ve spodní
části poškozená povodní, v dalších místech s
chybějícím asfaltovým povrchem. Projektant
bude nyní postupně kontaktovat všechny
vlastníky nemovitostí v této lokalitě, nebo� je
nutné ověřit existenci jednotlivých inženýr-
ských sítí, případně odkanalizování některých
rodinných domů. Projekt bude dokončen v
září, do listopadu by měla být vyřízena všech-
na povolení − stavebního úřadu, speciálního
dopravního orgánu a vodoprávního orgánu.
    Z koordinační schůzky koncem března se
všemi dotčenými orgány státní správy a se
správci sítí vyplynulo, že Jihočeská plynáren-
ská má zájem o položení plynovodního řadu,

zatímco Telecom se vzhledem k vyhovujícímu
stavu svých sítí k investici nepřipojí. Společ-
nost e−on, která se setkání nezúčastnila, bude
městem vyzvána k vyjádření, zda hodlá posílit
kabel rozvody elektrického vedení.
    Příprava a realizace rekonstrukce dobrko-
vických sítí vhodně zapadá do časového har-
monogramu plánovaných investičních akcí v
této lokalitě, zahrnujících např. projekt cy-
klostezek či protipovodňových opatření. V po-
lovině letošního roku bude zahájena oprava
části cyklostezky vedoucí směrem na starou
Chvalšinskou silnici, a to komunikace Fialko-
vá, na niž město získalo dotaci 550 000 Kč,
tedy 50 % pokrytí nákladů. Nato od letošního
prosince do listopadu 2006 navazuje rekon-
strukce dobrkovických sítí a v roce 2006 by
mohla být zahájena realizace projektu proti-
povodňových opatření na Polečnici, jehož in-
vestorem je Povodí Vltavy. Projekt je pak za-
řazen, jako jeden ze dvou projektů, pro čerpání
prostředků z Ministerstva zemědělství ČR.

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva
města Č. Krumlov se uskuteční ve
čtvrtek 28. dubna od 16 h v zasedací
místnosti MÚ v Kaplické ulici.
    V programu se kromě jiných objeví
tyto body:
➽  Změna vyhlášky o místních po-
platcích - parkovací místa v centru
➽  Návrh územního plánu města
➽  Rekonstrukce autobus. nádraží s
výstavbou podzem. parkingu
➽  Investice města do kláštera a umís-
tění zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem v tomto objektu
➽  Prodej pozemků pro výstavbu hro-
madných garáží na Míru

Připomínky k návrhu územního plánu města
Č. Krumlov lze uplatnit do 1. června
    Návrh územního plánu města Český Krum-
lov dokončil a předal ing. arch. Pavel Koubek
oddělení územního plánování MÚ. O tom, co
ještě tento pro město důležitý dokument čeká,
jsme hovořili se Stanislavou Kůzlovu.

V jaké fázi je tvorba územního plánu?

    Nyní začíná projednání návrhu územního
plánu (ÚP), to znamená jeho vystavení k ve-
řejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů a shro-
máždění připomínek ze strany veřejnosti. Od
pondělí 18. dubna do 17. května se s návrhem
ÚP města mohou občané seznámit na odboru
územního rozvoje, investic a památkové péče
ve 2. patře městského úřadu v Kaplické ulici.
Veřejnost jsme o tom informovali veřejnou
vyhláškou na úřední desce.

Co mají občané dělat v případě nespoko-
jenosti s návrhem územního plánu?

    Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vy-
stavení návrhu, t.j. do 1. června, bude moci
každý písemně uplatnit k návrhu ÚP své při-

pomínky, vlastníci dotčených pozemků a sta-
veb případné námitky nebo nesouhlas s vyří-
zením svých námitek, které podali ke konceptu
řešení, a to na naše oddělení.

A dotčené orgány?

    Veřejné vyhlášce o vystavení návrhu před-
cházelo ze zákona písemné vyrozumění do-
tčeným orgánům státní správy nejméně 15
dnů před vystavením návrhu. Tyto orgány mo-
hou uplatnit své stanovisko ve stejném termí-
nu - tedy do 1. června.

A další postup?

    Zejména budeme muset dosáhnout dohody
s dotčenými orgány, tzn. že pokud některý
nebude s určitým řešením obsaženým v ná-
vrhu ÚP souhlasit, musíme vést jednání, je-
jichž výsledkem bude stoprocentní souhlas
tohoto orgánu s návrhem ÚP. Dále musí být
provedeno vyhodnocení námitek a připomínek
občanů.

Jak dlouho bude toto vyhodnocování

trvat?

    To dnes nelze říci, protože to záleží na ob-
sahu stanovisek dotčených orgánů, na množ-
ství a obsahu námitek a připomínek veřejnosti.
Potom bude vypracováno posouzení souladu
návrhu ÚP s územním plánem velkého územ-
ního celku Českokrumlovsko I. Následně bude
vše, tj. návrh ÚPO a veškeré písemnosti a do-
klady, předloženo nadřízenému orgánu územ-
ního plánování, tedy Krajskému úřadu Jiho-
českého kraje, k posouzení z hlediska souladu
obsahu návrhu a postupu při jeho projednání
se stavebním zákonem. To by mělo být vyho-
toveno do 30 dnů od předložení dokumentů
k posouzení. Poté předáme zastupitelstvu měs-
ta zprávu o projednání s vyhodnocením všech
stanovisek a připomínek s návrhem na roz-
hodnutí o námitkách a o nesouhlasech s vyří-
zením námitek s podrobným odůvodněním
navrhovaného rozhodnutí. A po seznámení
se s výsledky projednání mohou zastupitelé
přistoupit ke schvalování územního plánu.

O S L A V I L I  D E V A D E S Á T K U
MNOHO ZDRAVÍ A ELÁNU přejeme Voj-
těchu Kropáčkovi z Linecké ulice 64 na-
rozenému 8. dubna a Františku Hable-
mu z Vyšehradské 260, který měl naro-
zeniny 27. března.

Starostové se vyjádřili
k železničnímu koridoru
    Po veřejném představení vyhledávací studie
trasy železniční tratě Č. Budějovice − Linz,
jež bude součástí železničního propojení Balt
− Jadran, s ní byli seznámeni na pravidelném
sněmu starostové Českokrumlovska. Minulý
týden se na MÚ v Č. Krumlově uskutečnila
schůzka starostů obcí, jichž se týká navržená
trasa C4, tedy Chlumce, Dolního Třebonína,
Zlaté Koruny, Srnína, Přísečné, Přídolí a Č.
Krumlova s cílem určení nejlepší varianty tra-
sy železnice.
    Z jednání vyplynulo, že starostové kvůli
ochraně přírody dotčených obcí a životního
prostředí místních obyvatel preferují oproti
krumlovské trase kaplickou variantu. Konsta-
tovali, že z hlediska rozvoje území těchto obcí
je trasa železnice v krumlovské variantě ne-
potřebná. Záležitostí se budou příští čtvrtek
zabývat českokrumlovští zastupitelé.
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Několik staletí života radnice
    Prvním navštíveným objektem našeho se-
riálu je budova na náměstí Svornosti s číslem
popisným 1 - radnice.
    Původní parcela byla již zastavěna na po-
čátku 14. století, kdy docházelo k utváření
městského půdorysného základu. Budova
dnešní radnice vznikla až na konci 16. století
spojením měš�anského domu a tehdejší rad-
nice. Vzhledem k současnému číslování čes-
kokrumlovských domů by to bylo možné vy-
jádřit tak, že došlo ke spojení, propojení a
architektonickému sjednocení původního do-
mu číslo 1 a domů s čísly 24 a 26 v Radniční
ulici. V této době radnice dostala jednotný
renesanční háv s atikou. Hrubé gotické omítky
s renesančními prvky byly nahrazeny jednot-
ným průčelím, v ploše opatřené jednoduchou
sgrafitovou bosáží s ukončením atikou, členě-
nou dvěma pásmy polopilířků, polosloupků a
kuželek s obloučkovými štítky. V barokním
období byla sgrafitová výzdoba překryta a ná-
roží byla opatřena plastickou bosáží. Roku
1796 byla atika přestavěna do klasicistní po-
doby, která se uchovala dodnes, s mírným
snížením o obloučkové štítky. Na počátku 19.
století došlo ke zazdění gotických arkád.

    Další úpravou prošla budova radnice ve dva-
cátých letech 20. století. V roce 1924 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce, kdy bylo opět obnove-
no zastavěné loubí, došlo k rekonstrukci kle-
neb, výměně pilířků arkád. Celé průčelí bylo
opatřeno bílým nátěrem a byly obnoveny čtyři

erby v kartuších. V letech 1938 až 1940 byl
demolován dvorní trakt s masnými krámy a
došlo k úpravě interiérů. Po polovině 20. sto-
letí, v letech šedesátých, byla opravována fa-
sáda, byl však použit materiál s nevhodným
složením, velký podíl cementu, a omítka způ-
sobila značné destrukce cihelného zdiva atiky.
Byly restaurovány erby a byla zakryta sgrafi-
tová výzdoba.
    V devadesátých letech 20. století byla zpra-
cována kvalitní projektová dokumentace Ob-
nova fasád budovy radnice projekční kanceláře
MURUS, s.r.o., dále "Průzkumová zpráva, ná-
městí Svornosti − radnice, fasáda" od ARTECO
B.M., s.r.o. Tato dokumentace navazovala na

projekt z roku 1994, kdy došlo k částečným
opravám střech a k osazení měděných klem-
pířských prvků, na sondážní průzkum průčelí
do náměstí od ARTECO B.M., s.r.o., z roku
1995. Dále byla vypracována Hypotéza geneze
průčelí českokrumlovské radnice ve světle his-

torické ikonografie objektu 1550 − 1850 od
PhDr. J. Müllera. Byly odebírány vzorky malt
pro mikroskopické bádání a prováděly se la-
boratorní zkoušky složení omítek s nátěry. V
roce 1996 a 1997 došlo k poslední obnově
průčelí konzervativním způsobem, kdy zůstala
zachována prezentace průčelí a na základě
průzkumů byly aplikovány vhodné omítky s
nátěrem, který byl proveden vápennou tech-
nologií. Dále docházelo pouze k dílčím sta-
vebním úpravám domu. Byly upravovány in-
teriéry pro provoz a v roce 2001 došlo k úpra-
vám sklepů. (Příště: náměstí Svornosti č.p. 2)
 DiS. Markéta Tošovská

S E N I O Ř I ,  T Ě Š T E  S E !
Program sdružení Svépomoc
PRO SENIORY I MLADŠÍ OBČANY
jsou určeny úterní programy připravované
občanským sdružením Svépomoc v senior
klubu Rozvoj na Vyšehradě. Začínají vždy
ve 14 hodin a vítáni jsou všichni, kdož se
rádi baví na přednáškách, při tanci . . .
❊  3. KVĚTNA Schůze výboru - s nápady,
návrhy či připomínkami k aktivitám sdru-
žení mohou přijít i nečlenové
❊  10. KVĚTNA Houby v podání znalce
MUDr. Alexandra Jegorova
❊  17. KVĚTNA Zpívání s harmonikou
❊  24. KVĚTNA Kurz vaření s Ludmilou
Špeilovou

  31. KVĚTNA Hrajeme žolíky a kanastu
✿

Kam letos na zájezdy
se senior klubem

❊  17. KVĚTNA Karlovy Vary

❊  14. ČERVNA Praha - zoo, botanická

zahrada
❊  12. ČERVENEC Ž�ár nad Sázavou −

Zelená Hora, Pernštejn, Jihlava
❊  16. SRPNA Jaroměřice nad Rokytnou,

Třebíč
❊  20. ZÁŘÍ Litoměřice − Zahrada Čech

❊  PROSINEC Předvánoční překvapení

    Už nyní je třeba hlásit se u RůženyHor-
čičkové v senior klubu Rozvoj na tel.
380 711 549, o prázdninách v DPS Vyše-
hrad na tel. 380 716 342.

✿

Taneční večery nejen
pro dříve narozené

V ÚTERÝ 3. KVĚTNA od18 do 22 h za-
hraje v restauraci U Ratolesti (tzv. Skle-
ník) k poslechu i tanci duo Jan Olšakovský
(klávesy, harmonika, zpěv) a Eva Jakešová
(zpěv). Podobné taneční podvečery můžete
navštívit i v úterý 10. května v restauraci
Vyšehrad a 24. května v restauraci Slavie
ve Větřní.

M A T E Ř S K É  Š K O L Y
ŽADOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ na školní rok
2005/2006 přijímajíod 2. do 13. května
➦  MŠ T. G. Masaryka
➦  MŠ Vyšehrad
➦  MŠ Plešivec 391
➦  MŠ Plešivec 279.

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH bude pro-
voz v mateřských školách omezen. Po zku-
šenostech z předchozích let a po domluvě
mezi ředitelkami MŠ a odborem školství,
sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Č.
Krumlov na poradě 13. dubna budou ote-
vřeny tyto školky:
1. - 29. 7. MŠ Vyšehrad
1. - 26. 8. MŠ Plešivec 391.
    Písemnou žádost o umístění dítěte ve
školce o letních prázdninách je třeba ve
vaší školce odevzdat do konce května.

Co je třeba k znát k umístění
reklamního zařízení

    Podnikatel (osoba právnická i fyzická), kte-
rý chce v Č. Krumlově užívat *)veřejné pro-
stranství za účelem umístění reklamního za-
řízení (jednostranné reklamní tabule nebo sto-
janu) před svou provozovnou, restaurací, ka-
várnou, cukrárnou nebo obchodem, by měl
vědět, že je zakázáno používání reklamního
zařízení jako směrových informačních zaří-
zení a osazování (umís�ování) reklamního za-
řízení na předzahrádkách. Umístění reklam-
ního zařízení řeší městská vyhláška č. 3/1999
ve znění vyhlášky č. 5/1999 o pravidlech
umís�ování reklamních a propagačních zaří-
zení, platná na územním obvodu města.
    Každý podnikatel, který chce umístit před
objekt reklamní zařízení (ceduli nebo stojan),
má dle této platné vyhlášky povinnost každo-
ročně o umístění reklamního zařízení na po-
zemní komunikaci požádat. Příslušné tisko-
pisy (žádosti) získáte na odboru dopravy a
silničního hospodářství na MÚ v Kaplické uli-
ci. Po vyplnění žádosti je zahájeno správní
řízení, tzn. že je vystaveno rozhodnutí o po-
volení zvláštního užívání pozemní komuni-
kace. Za tento úkon je správní poplatek ve
výši 500 Kč, nebo 1000 Kč (dle délky užívání
poz. komunikace). Současně s rozhodnutím
je vyhotoven platební výměr na místní popla-
tek, který se vyměřuje dle obecně závazné
vyhlášky č. 15/2003 o místních poplatcích:
poplatek za jeden den z jedné cedule nebo
stojanu činí 15 Kč v historické částí města a
5 Kč mimo historickou část města.
    Při nesplnění oznamovací povinnosti nebo
při zjištění neoprávněného záboru veřejného
prostranství může být zahájeno správní řízení
a dle příslušných právních předpisů mohou
být uloženy pokuty.
*) Veřejným prostranstvím jsou všechna ná-
městí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
− par. 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení).
(Příště: hostinské zahrádky a stavební činnost)

K N I H A  O  Č .  K R U M L O V Ě
ČESKÝ KRUMLOV - PERLA STALETÍ
se jmenuje fotografická publikace Antoní-
na Holuba s texty Anny Kubíkové.

Symbolickému předání 150 000 Kč od Oberbank starostovi JUDr. Františku Mikešovi na pomůcky pro
postižené děti sekundovali na radnici (zleva) hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer a zemský
rada Viktor Siegel. Foto Jana Zuziaková

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na zasedání 24. března jednali členové zastupitelstva města Č. Krum-
lov o těchto záležitostech:
●  ZM s c h v á l i l o
a) rozpočtové opatření č. 17 − vnitřní přesun běžných výdajů v
rámci organizace 614 ODSH za účelem rozpočtového krytí nákupu
materiálu ve výši 600 tis. Kč a oprav a údržby komunikací ve výši
7 700 tis. Kč
b) rozpočtové opatření č. 18 − zapojení přeplněných příjmů ODSH z
odvodu z výtěžku VHP na rozpočtové krytí nájemného ODSH ve
výši 78 tis. Kč, vratek soc. dávek OŠSVaZ ve výši 31 tis. Kč, výdajů
KT na externí služby programování ve výši 28 tis. Kč, vratku dotace
FO ve výši 82 tis. Kč a kapitálových výdajů OŽPaZ na dofinancování
studie Vyšenský potok ve výši 86 tis. Kč
c) rozpočtové opatření č. 19 − snížení běžných výdajů ODSH na
zajištění dopravní obslužnosti a navýšení běžných výdajů ORI urče-
ných na nákup služeb ve výši 94 tis. Kč a na konzultační, poradenské
a právní služby ve výši 100 tis. Kč
d) rozpočtové opatření č. 22 − vnitřní přesun běžných výdajů v
rámci organizace 41 kancelář starosty Příspěvky na pořádání kultur-
ních akcí ve výši 625 tis. Kč na hudební činnost v souladu s usnese-
ním ZM č. 17/2/2005
●  ZM s c h v á l i l o
I. Návrh místní pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové
rezervace a městské památkové zóny Č. Krumlov na rozdělení fi-
nančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v Pro-
gramu regenerace MPR Č. Krumlov pro rok 2005 ve výši 2.180.000,−
Kč a v rámci Programu regenerace MPZ Č. Krumlov pro rok 2005 ve
výši 720.000,− Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu
města na povinné podíly v souladu s platnými pravidly Programů
regenerace MPR a MPZ dle přílohy
II. Návrh místní prac. sk. pro regeneraci MPR a MPZ Č. Krumlov
podpořit v rámci rozvoje a přípravy programu regenerace :
a) zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
krovu bývalého Rogendorfského křídla domu čp. 27 Latrán ve výši
60.000,− Kč
b) zpracování projektu Historický vývoj fasád českokrumlovských
měš�anských objektů a Vývoj kovářských detailů okenních a dveřních
výplní v Č. Krumlově ve výši 42.000,− Kč
●  ZM s c h v á l i l o dodatek ke zřizovací listině ZŠ Plešivec 249,
Č. Krumlov
●  ZM d o p l n i l o usnesení ZM č. 151/10/2004 ze dne 27. 10.

2004 takto: Pozemek nebude používán k podnikatelským účelům a
po dobu 10 let nebude převeden na jiný subjekt
●  ZM s c h v á l i l o prodej p.p.č. 1288/40 o výměře 40 m2 a p.p.č.
1288/41 o výměře 15 m2 vše v k.ú. Č. Krumlov Zdeňce Piverkové,
Praha 9 za kupní cenu 1.000,− Kč se současným zatížením p.p.č.
1288/41 bezúplatným věcným břemenem uložení kanalizačního řa-
du ve prospěch města a věc. břemenem přístupu pro objekty čp.
108 a 105 Plešivecká ul.
●  1)ZM r e v o k o v a l o usnesení č. 148/10/2004
2) ZM s c h v á l i l o odkoupení pozemku p.p.č. 820/5 v k.ú. Č.
Krumlov o výměře cca 90 m2 od manželů Ladislava a Marie Rutten-
steinerových za kupní cenu 200,− Kč/m2. Náklady na vyhotovení
geometrického plánu ponese kupující
●  1) ZM n e s c h v á l i l o prodej pozemku části p.p.č. 1302 v k.ú.
Č. Krumlov o výměře cca 10 m2 Josefu Mazancovi
2) ZM n e s c h v á l i l o prodej pozemku části p.p.č. 1302 v k.ú. Č.
Krumlov o výměře cca 10 m2 manželům MUDr. Václavu a MUDr.
Michaele Pechovým
●  ZM s c h v á l i l o vypořádání podílového spoluvlastnictví k
budově čp. 98 v Č. Krumlově, část Vnitřní Město tak, že jediným
vlastníkem se stane Susan Soffer, USA s tím, že městu bude vyplaceno
na vypořádání podílu 750.000,− Kč ve lhůtě do tří měsíců ode dne
doručení nabídky a s tím, že s vlastnictvím celé nemovitosti vstoupí
do práv a povinností pronajímatele vyplývajících z uzavřených ná-
jemních smluv k bytům 1+3 a 1+1
●  ZM n e s c h v á l i l o nabídku České spořitelny a.s. na koupi
nebytové jednotky č. 183/21 s příslušenstvím a veškerou vybaveností
v přízemí domu čp. 183 v k.ú. Přísečná−Domoradice za min. kupní
cenu 3.200.000,− Kč
●  ZM s c h v á l i l o prodej bytové jednotky č. 154/24 o velikosti
1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v 6. poschodí domu
čp. 154 v k.ú. Přísečná−Domoradice v tomto pořadí za kupní cenu:
1) Čížek František, Kájov 108 za nabízenou cenu 513.000,− Kč
2) JS GROUP a.s., se sídlem Č. Krumlov 425.000,− Kč
3) Moravec Kamil, Kaplice 417.000,− Kč
●  ZM s c h v á l i l o prominutí zbytku dluhu Dr. Soukalovi za
podmínky, že k 30. 6. 2005 splatí na účet města 130 tis. Kč
●  ZM v z a l o   n a   v ě d o m í zprávu kontrolního výboru ZM o
výsledcích prověrky financování akce Rekonstrukce zimního stadió-
nu Č. Krumlov

N E Z A P O M E Ň T E  Z A P L A T I T
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, tedy
396 Kč na osobu a rok, je třeba uhradit do
konce dubna v pokladně MÚ v Kaplické ul.
Platbu je možné rozdělit na dvě části.

SERIÁL O KRUMLOVSKÝCH PAMÁTKÁCH − 1.
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Příspěvky na obnovu
kulturních památek
    Mezi 16 subjektů rozdělila prac. skupina
pro regeneraci městské památkové rezervace
(MPR) a městské památkové zóny (MPZ) Č.
Krumlov celkem 2,9 mil. Kč z Ministerstva
kultury ČR. Z letošního rozpočtu má město
na povinný podíl na těchto akcích obou pro-
gramů regenerace vyčleněn 1,105 mil. Kč.
1. Příspěvek na regeneraci MPR:
objekty v majetku města
Horní 155 (Prelatura) - dokončení rekon-
strukcí, údržba 25 000 Kč
objekty v majetku církve
kostel sv. Víta - restaur. varhan 350 000 Kč
objekty v majetku právnických osob
Široká 70-71 (ESAC) - dokončení rekonstruk-
ce, údržba 250 000 Kč
kašna, hradební ze� v Horní ul. - restaurování
a rekonstrukce 1 000 000 Kč
Latrán 27 (pivovar) - opr. střechy 100 000 Kč
objekty v majetku fyzických osob
Kájovská 54 - oprava střechy 60 300 Kč
nám. Svornosti 16 - nadstandardní stavební
údržba 35 700 Kč
Soukenická 35 - restaur. fasády 170 000 Kč
Rooseveltova 29 - oprava interiérů 89 000 Kč
Formanská 32 - oprava střechy 100 000 Kč
2. Příspěvek na regeneraci MPZ:
objekty v majetku města
býv. Spirova papírna-záchr. práce 230 000 Kč
objekty v majetku fyzických osob
Rooseveltova 48 - oprava střechy 90 000 Kč
Rožmberská 88 - celk. rekonst. 200 000 Kč
Rooseveltova 66 - oprava krovu a střechy 
 200 000 Kč

Podpora místních
kulturních aktivit
    Radní rozhodli o příspěvcích ve výši 396
tisíc Kč na místní kulturní aktivity konané v
Českém Krumlově. Tuto mimořádnou finanč-
ní podporu města rozdělila kulturní komise
mezi 24 subjektů a akce, které celoročně obo-
hatí nabídku občanům města. Ostatní pořa-
datelé však nemusí zoufat, nebo� zastupitelé
Č. Krumlova budou ve čtvrtek schvalovat roz-
počtovou změnu ve výši 130 00 Kč. Jde o
částku za pronájem veřejného prostranství pro
natáčení filmu v Č. Krumlově koncem března,
která bude v případě odsouhlasení této roz-
počtové změny rozdělena mezi 11 pořadatelů
dalších akcí určených občanům (celkem
134 000 Kč). Na podporu místních kulturních
aktivit by letos měly být použity i následné
příjmy z případného filmování ve městě.
1. přidělení finančních prostředků formou
mimořádné podpory na místní kulturní ak-
tivity konané v Č. Krumlově v celkové roz-
počtované výši 396 000 Kč takto:
➤  Krumlovští Pištci na projekt 1. CD Krum-
lovští Pištci ve výši 30.000,− Kč
➤  Městský pěvecký sbor Perchta − na činnost
 12.000,− Kč
➤  Umělecká beseda Český Krumlov na pro-
jekt Živý Betlém 2005 10.000,− Kč
➤  Smyčcový orchestr Český Krumlov na pro-
jekt Česká mše vánoční J. J. Ryby 26.000,− Kč
➤  Smyčcový orchestr Český Krumlov na pří-
spěvek na činnost 12.000,− Kč
➤  Fioretto na dovybavení soub. 12.000,− Kč
➤  Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krum-
lově na projekt XV. celostátní přehlídka škol-
ních dětských pěveckých sborů v Č. Krumlově
 36.000,− Kč
➤  Divadelní klub Českokrumlovská scéna na
činnost 23.000,− Kč
➤  Informační centrum občanského sektoru
− ICOS Český Krumlov na projekt Divadlo
zvuků aneb Padají bariéry mezi dětmi a do-
spělými 27.000,− Kč
➤  Nezávislá společnost umění na činnost v
roce 2005 27.000,− Kč
➤  Sdružení jihočeských básníků KRB na pro-
jekt Literárně kult. večery 11.000,− Kč
➤  Jihočeský klub Obce spisovatelů na projekt
Barevné kameny A. Stiftera 10.000,− Kč
➤  Vlastenecko-dobročinná sdružená obec ba-
ráčníků Vitoraz na kulturně-společenské akce 
 5.000,− Kč
➤  Mgr. Stanislava Konvalinková na projekt
Výstava fotografií 6.000,− Kč
➤  Jan Vaněček na projekt Vánoční jubilejní
Podvečerník 6.000,− Kč
➤  Jan Olšakovský na projekt Taneční večery
pro seniory 6.000,− Kč
➤  Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
na Výtvarný podzim v Boudě 15.000,− Kč
➤  Dům dětí a mládeže Č. Krumlov na Po-
hádkový park − Mezinár. den dětí 10.000,− Kč
➤  DDM ČK na projekt Dětská Porta − Krum-
lovský medvěd 10.000,− Kč
➤  DDM ČK na projekt 30. výročí folklórního
souboru Jitřenka 9.000,− Kč
➤  Regionální muzeum v Č. Krumlově na pro-
jekt Výstava Hanzelka & Zikmund − Fotografie
 12.000,− Kč
➤  Základní umělecká škola Č. Krumlov na
projekt Nejstarší hudební škola v Čechách a
její 225letá existence − ZUŠ Český Krumlov
(1780−2005) 23.000,− Kč
➤  Městská knihovna v Č. Krumlově na pro-
jekt Moje nejmilejší zvířátko − literární a vý-
tvarná soutěž 13.000,− Kč
➤  1. ck production s.r.o. na projekt Hurá do
Krumlova - festival folk coutry a trampské
hudby 45.000,− Kč
b) v případě schválení rozpočtové změny
posílení výdajů org. 41 ve výši 130 000,−
Kč (rozdělení 134 000)takto:
➤  Kruh přátel Pohádkového domu na projekt
Pohádkový den v Č. Krumlově   7.000,− Kč
➤  Pavel Zadražil na projekt Katalog ak. so-
chaře Stanislava Zadražila 19.000,− Kč
➤  Jitka Kalkušová−ART KONTAKT na projekt
Výstava výtvarných děl z tvorby arch. V. Tesky
a mal. J. Synka 10.000,− Kč
➤  Tomáš Baran−GAFA studio na projekt
Uzel−Salzburg/Č. Krumlov 2005 10.000,− Kč
➤  Bohumír Němec na projekt knižní vydání
Rožmberské kroniky, krátký a summovní vý-
tah od Václava Březana 20.000,− Kč
➤  Jan Jiřička na projekt Týden dětského
filmu a výtvarná soutěž 10.000,− Kč
➤  Národní informační a poradenské středis-
ko pro kulturu na projekt 11. celostátní pře-
hlídky výtvarných prací dětí a mládeže v Č.
Krumlově 15.000,− Kč
➤  SAXA, s.r.o. na projekt Hudebně-divadelní
loutkové pořady pro děti 10.000,− Kč
➤  TK GALA DANCE Č. Krumlov na projekt
Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci
2005 15.000,− Kč
➤  1. ck production s.r.o. na projekt CD kole-
dy 9.000,− Kč
➤  1. ck production s.r.o. na projekt CD lidové
písně 9.000,− Kč

Kouzelný Krumlov,
aneb Nechte se okouzlit

(májovým) Krumlovem . . .
Sobota 30. dubna

Pivovar Eggenberg − pivovarské zahrady
18.00 Zahájení májové Garden Party a Sletu

čarodějnic
hraje Black Bottom Český Krumlov

18.30 Zdobení věnce na májku
19.00 Stavění májky

Folklórní soubor Růže Č. Krumlov
20.00 Hraje Gin Fis Vyšší Brod
22.00 Vyhlášení tří nejlepších čarodějnic

Pálení čarodějnic
Hraje Fontanela Velešín

23.00 Ohňostroj
24.00 Ukončení programu

Neděle 1. května
Václavské sklepy, IV. nádvoří zámku
14.00 Agentura českého keramického de-

signu
Vernisáž výstavy 12. ročník meziná-
rodní výstavy keramické tvorby
Den otevřených dveří − Václavské
sklepy, Galerie české kultury na II.
zámeckém nádvoří

hraje Black Bottom
International Art Studio, Na Fortně
17.00 Den otevřených dveří

Výstava výsledků mezinárodního so-
chařského sympozia Rehabilitace Ná-
plavky
Setkání s umělci 12. ročníku mezi-
národní výstavy keramické tvorby
Opékání berana (zajiš�uje Ochrana
fauny ČR)

12.00 − 17.00 Odpoledne otevřených dveří
Regionální muzeum v Č. Krumlově
Pohádkový dům
Muzeum marionet

Organizátoři akce: město Český Krumlov,
Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Čes-
kokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.,
Agentura českého keramického designu
Partneři: Schwan Cosmetics CR, s.r.o., Pi-
vovar Eggenberg, Regionální muzeum v Čes-
kém Krumlově, Pohádkový dům, Občanské
sdružení Divadelní centrum Č. Krumlov
Mediální partneři: OIS Český Krumlov, Čes-
ký rozhlas České Budějovice

Estonský expresionismus k vidění
poprvé ve střední Evropě
    Nejvýznamnější kulturní projekt od vzniku
Estonska představí Egon Schiele Art Centrum
od 30. dubna do 5. listopadu. Nabídne vybrané
exponáty nejvýznamnějších tvůrců estonské-
ho expresionismu z let 1900 až 1930, kterými
jsou Nikolaj Triik, Ado Vabe, Eduard Wiiralt,
Konrad M¨agi, M¨art Laarman, Jaan Vahtra,
Aleksander Tasse, Anton Starkopf. Výstava děl
estonského expresionismu v Č. Krumlově je
první prezentací ve střední Evropě. Na výstavě
se podílejí Velvyslanectví Estonské republiky

v Praze a Ministerstvo kultury Estonské repu-
bliky v Tallinnu, jejichž zástupce přijme příští
sobotu starosta města JUDr. František Mikeš.
    V 16 h se v Egon Schiele Art Centru usku-
teční vernisáž čtyř výstav - kromě estonského
expresionismu budou k vidění grafické práce
Oskara Kokoschky, instalace, objekty, obrazy,
cestovní deníky Františka Skály a "plovoucí"
světelná instalace Chun-Sen Yanga z Taiwanu.
Otevření výstavy se zúčastní i ministři kultury
Estonské a České republiky a oba žijící umělci.

Oslava 60. výročí osvobození
Oslava a připomenutí 60. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Československa

v roce 1945 v Českém Krumlově a českokrumlovském regionu.
Úterý 3. května

8.15 a 10.30 Kino J & K
Představení pro ZŠ − český film Atentát

Středa 4. května
8.15 a 10.30 Kino J & K

Představení pro ZŠ − český film Atentát
17.00 Odpolední představení pro seniory a rodiče s dětmi − český

film Atentát, vstup zdarma

Čtvrtek 5. května
Připomenutí Pražského povstání

  7.30 - 16.00 Budova MÚ, Kaplická ul.
- výstava Pamě� a pravda (po 10 dnů)

  8.15 a 10.30 Kino J & K
Představení pro SŠ − český film Krev zmizelého

18.00 Městské divadlo Český Krumlov
Koncert souborů a orchestrů ZUŠ (pořádá ZUŠ Č. Krumlov)

Pátek 6. května
Jamboree pro mládež českokrumlovského regionu − Vojenský vý-
cvikový prostor Boletice
  8.15 a 10.30 Kino J & K

představení pro SŠ − český film Krev zmizelého
17.00 Regionální muzeum v Českém Krumlově

Vernisáž výstavy Náš voják v boji za svobodu, dokumentující
události od 1. světové války po současnost, se zaměřením
zejména na období ukončení 2. světové války v krumlovském
regionu. Součástí výstavy budou i ukázky plastikových mo-
delů bojové techniky, ukázky zbraní a výzbroje

19.00 Zámecká jízdárna
Slavnostní koncert − Šedesát mírových let
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice se sólisty
Václavem Hudečkem a Petrem Šporclem pod vedením Stani-
slava Vavřínka představí skladby D. Šostakoviče, J. Brahmse
a A. Dvořáka

Sobota 7. května
Program na náměstí Svornosti

  9.30 Příjezd historických vozidel JEEP na náměstí Svornosti
10.00 Zahájení slavnostního programu za účasti zástupců za-

hraničních zastoupení − starosta města JUDr. František
Mikeš
Položení květin k pamětní desce

10.30 Koncert "76 th Army Band, V (US) Corps"

11.30 Defilé skupiny mažoretek AMA Opava pod vedením Petra
Asmuse

12.00 Dechový orchestr ZUŠ Opava pod vedením Bohuslava Polevy
14.00 Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov pod vedením Pavla

Havlíka
15.30 Urquel Brothers − bluegrassová kapela z jižních Čech
17.30 Hastroš Kaplice − country
18.30 Slavnostní projevy zástupců zahraničních zastoupení

Hudba Městský dechový orchestr Český Krumlov
19.30 Defilé skupiny mažoretek AMA Opava pod vedením Petra

Asmuse
20.00 Taxmeni Praha − military country kapela
22.00 Ukončení programu

Regionální muzeum v Českém Krumlově
10.00 − 17.00 Výstava Náš voják v boji za svobodu - vstup zdarma

Návštěva památníků a hrobů
z 2. světové války v českokrumlovském regionu

✝  Zlatá Koruna
✝  Kaplice
✝  Svatý Kámen − mše svatá
✝  Vyšší Brod
✝  Český Krumlov, Křížová hora
Doprovodný sportovní a kulturní program

Neděle 8. května
Program na náměstí Svornosti

  9.30 Příjezd historických vozidel JEEP na náměstí Svornosti
10.00 Osvobozeni Osvobozeným divadlem − písničky V+W+J a me-

lodie 30. let v podání skupiny Black Bottom Český Krumlov
13.00 Fun and Jazz S.O.CK.S. Band České Budějovice − bigband
16.00 Riverstream blues Band České Budějovice

22.00 Ohňostroj

Regionální muzeum v Českém Krumlově
10.00 − 17.00 Výstava Náš voják v boji za svobodu - vstup zdarma

Organizátoři akce: město Český Krumlov, město Kaplice, město
Vyšší Brod, obec Zlatá Koruna, obec Dolní Dvořiště, Vojenské sdru-
žení rehabilitovaných Český Krumlov − Kaplice, Městské divadlo
Český Krumlov o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.,
Československá obec legionářská, Sdružení válečných veteránů Ji-
hočeského kraje, 1. ck production s.r.o., VÚ 6817 Boletice a další
Mediální partneři: OIS Český Krumlov, Český rozhlas Č. Budějovice

K R Á T C E
SVATOJAKUBSKÁ TURISTICKÁ CESTA
vzniká po dohodě krajského výboru Klubu
českých turistů a zástupců rakouských turis-
tických organizací. Povede po současných
značených turistických cestách a bude ozna-
čena vlastním logem, a to na trase z Č. Krumlo-
va přes Kladné, Kájov, Novosedly, Mezipotočí,
Slavkov, Světlík, Frymburk, Frýdavu, Přední
Výtoň, Svatý Tomáš na hraniční přechod Dolní
Hraničná. K propojení stávajících značených
úseků bude vyznačena cesta U Korandy-Rů-
žová v délce 1,5 km a Přední Výtoň-Frýdava
v délce 3,5 km. Svatojakubská turistická cesta
bude otevřená koncem dubna.



Kinematovlak přiveze pohádky
    V sobotu 7. května dorazí na dva dny do Č.
Krumlova speciálně upravené kino na kolejích
− kinematovlak. Jde o společný projekt Čes-
kých drah a 45. Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež ve Zlíně, který se koná od
29. května do 4. června. Vyjíždí 29. dubna z
Tábora, aby za měsíc cestování po republice
dorazil na zahájení zlínského festivalu.
    Do pojízdného klimatizovaného kinosálu
ČD se vejde 35 diváků. Po oba víkendové dny
se budou od 9 do 18 h promítat v kinemato-
vlaku krátké dětské filmy a večerníčky. Vstup
na všechny projekce je zdarma. Kromě hlav-
ního promítacího vagónu je vlak doplněn ještě

o doprovodný výstavní a salónní vůz. V do-
provodném voze bude ke zhlédnutí výstava
vítězných prací výtvarné soutěže Po kolejích
s Večerníčkem do Zlína, ve výstavním voze
zajímavá expozice historie a budoucnosti že-
leznice. Návštěvníci kinematovlaku se mohou
těšit i na pestrý doprovodný program. Účast
přislíbila jihočeská pohádková kancelář Kapra
Jakuba či Stifterův pošumavský železniční
spolek. Atrakcí pro děti bude šlapací drezína,
na které se budou moci svézt.
    Program a další aktuální informace nalez-
nete na www.zlinfest.cz.

K R Á T C E
TELEKONTAKTNÍ PÉČE. Senioři a zdravot-
ně postižení mohou ještě požádat o napojení
na 24hodinový automatický systém tísňového
volání, a to u Kateřiny Jochové ze spol. Domy
s pečovatelskou službou, o.p.s., Vyšehrad 260,
Č. Krumlov, nebo na tel. 380 712 067 či mobilu
736 634 493.

NÁVŠTĚVU DOMÁCNOSTI mohou očeká-
vat i občané Č. Krumlova, nebo� Český statis-
tický úřad provádí od 9. dubna do 22. května
výběrové statistické zjiš�ování o životních
podmínkách domácností v ČR (povinné pro
všechny členy EU). Pracovníky, kteří se pro-
káží spec. průkazem, pověřením ČSÚ a ob-
čanským průkazem, budou zajímat pracovní
aktivita a příjmy, náklady na bydlení, životní
podmínky apod. Zjištěné skutečnosti budou
podkladem pro formování sociální politiky v
oblasti nezaměstnanosti, poskytování sociál-
ních dávek a podobně, poslouží srovnání ži-
votní úrovně rodin v EU.

KONFERENCE WIN GLOBAL, tedy žen pů-
sobících v jaderných oborech, se uskutečnila
od 4. do 8. dubna v Hotelu Růže. Organizace
vzniklá v r. 1992 má přes 2000 členů v 57
zemích světa.

Radost rozdávající pohádkový král Zdeněk Troška se svým kabinetem zavítal o III. pohádkovém dnu v Č.
Krumlově i na radnici. Optimismus z jeho tváře zmizel jen na chvíli - při hovoru s místostarostou
Milošem Michálkem o otáčivém hledišti, které si neumí představit na jiném místě. Foto Jana Zuziaková

Vybrali jste už svého favorita
na Cenu města Č. Krumlov?
    Cenou města Český Krumlov jsou od roku
1993 oceňováni jednotlivci, seskupení fyzic-
kých osob nebo právnické osoby za významný
počin předchozího roku. Do 2. května mají
nejen krumlovští občané možnost nominovat
ty, kteří vloni mimořádně přispěli k rozvoji či
prezentaci města a obohacení života jeho oby-
vatel, a to v oblasti kulturní, sociální, sportov-
ní, podnikatelské činnosti, oprav památek a
podobně. Cenu v podobě dlažební kostky se
skleněnou kapkou může subjekt získat také
za soustavnou činnost v těchto směrech. Po
projednání a návrhu nominací radou města
rozhodnou o udělení ceny zastupitelé na ve-
řejném jednání 26. května.
    Návrhy na ocenění, které musí obsahovat
1. jméno a adresu navrhovaného kandidáta
2. zdůvodnění předkládaného návrhu
3. jméno a adresu navrhovatele
je třeba písemně či elektronicky směřovat na
oddělení kultury městského úřadu do 2. květ-
na 2005 do 16 h (Městský úřad Č. Krumlov,
Bc. Alena Marvanová, nám. Svornosti 1; e−
mail: alena.marvanova@mu.ckrumlov.cz). Od-
kaz na elektronický formulář naleznete na

www.mu.ckrumlov.cz v aktualitách. Slav-
nostní předání Ceny města Český Krumlov je
připraveno tradičně v rámci Slavností pětilisté
růže na sobotu 18. června. Oproti minulým
letům se mění čas a místo předání, takže oce-
něný ji převezme na slavnostním aktu kona-
ném od 21 h na nádvoří Hotelu Růže.
    Do roku 2003 (včetně) byly vyhlašovány
ceny v pěti kategoriích − rekonstrukce památ-
kových objektů, kultura, sport, sociální čin a
podnikatelský záměr − a od loňska jedna, i
když právě v prvním roce změny dostaly tuto
cenu tři subjekty − Dr. Ing. Richard Tichý − in
memoriam za významný přinos pro město
při rozvoji občanského sektoru a demokracie,
Pedagogicko−psychologická poradna Č. Krum-
lov za dlouholetou systematickou, kvalitní,
obětavou a invenční práci s dětmi a mládeží,
jejich rodiči, pedagogy a veřejností, Věra Han-
zalíková za mnohaletou činnost v oblasti kul-
tury, založení a vedení dětského souboru
Krumlovští pištci a souboru historických tanců
Fioretto, reprezentaci města a české kultury
doma i v zahraničí.

Zuzana Mašková, žačka ředitelky ZUŠ PaedDr. Aleny
Švepešové, získala 2. cenu. Foto J. Zuziaková

Grantový program města Č. Krumlov v oblasti
sportu a tělovýchovy pro mládež do 18 let
    Pro získání příspěvku je do 15. května je
možné podávat projekty v oblasti Sport a tě-
lovýchova pro mládež do 18 let. Grantový pro-
gram pro jejich výběr schválili radní minulý
týden. Na letošní rok jsou vyhlášeny tři pod-
programy.
I. PODPROGRAM − Neinvestiční dotace na
nájmy je určen na podporu sportovních aktivit
dětí a mládeže do 18 let formou neinvestiční
dotace na nájmy sportovních zařízení. Pro ten-
to rok je dotován částkou 100 000 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Dotaci bude možno čerpat na úhradu nájmů
ve sportovních zařízeních města (sportovní
hala, zimní stadion, plavecký bazén, školní
tělocvičny)
2) Dotace bude poskytována na podkladě sku-
tečných nákladů vynaložených ve sportovních
zařízeních na přípravu dětí a mládeže
3) Žádost o dotaci na nájmy nemohou podávat
subjekty, které již pro letošní rok obdržely,
nebo obdrží dotaci z rozpočtu města
    Sportovní organizace předloží do termínu
stanoveného ve smlouvě na odbor školství MÚ
vyúčtování poskytnuté dotace na základě
prvotních dokladů, odsouhlasené provozova-
telem sportovního zařízení.
II. PODPROGRAM − Pořádání sportovních
akcí mládeže do 18 let je určen na podporu
sportovních aktivit formou neinvestiční dotace
na pořádání sportovních akcí. Je dotován část-
kou 250 000 Kč.
    Podmínky zařazení žádosti o dotaci do vý-
běrového řízení:
1) Na každou akci musí být podána písemná
žádost splňující požadované náležitosti (popis
akce, rozpočet . . .)

2)    Dotace bude poskytována na pořádání ve-
řejně přístupných sportovních akcí dětí a mlá-
deže reprezentující město (turnaje), na mi-
strovství ČR, krajské a okresní přebory
3) Dotaci bude možno čerpat na nákup spo-
třebního materiálu, poháry, medaile a diplomy
4) Pořadatelem akce musí být subjekt se síd-
lem na území města
    Organizace má povinnost do termínu sta-
noveného ve smlouvě předložit na odbor škol-
ství vyúčtování celé akce, včetně poskytnuté
dotace formou fotokopií účetních dokladů a s
doložením finanční spoluúčasti dalších sub-
jektů.
III. PODPROGRAM − Dotace na reprezentaci
města Český Krumlov je určen na podporu
sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let
formou neinvestiční dotace na reprezentaci
města. Je dotován částkou 50 000 Kč.
Podmínky zařazení žádosti o dotaci do výbě-
rového řízení:
1) Dotace bude poskytnuta členům sportov-
ních klubů a organizací na účast na soutěžích
v rámci oficiální státní reprezentace
2) Příjemce dotace musí být registrovaným
členem sportovního klubu sídlícího na území
města a musí za tento klub i startovat
    Organizace má povinnost do termínu sta-
noveného ve smlouvě předložit na odbor škol-
ství MÚ vyúčtování poskytnuté dotace.

❆  ❆  ❆
    Všeobecné podmínky pro poskytování do-
tací v této oblasti podpory:
▲  Grantových řízení se mohou zúčastnit
pouze neziskové organizace působící v oblasti
tělovýchovy a sportu se sídlem na území ČK
▲  U jednorázových akcí bude skutečnost, že

se jedná o akci pro děti a mládež do 18 let,
doložena propozicemi akce a výsledkovou lis-
tinou s uvedením věku.
▲  Pro účely tohoto programu se bude posu-
zovat členská základna sportovních organizací
podle toho, zda jsou členové registrováni u
sportovních organizací, které působí na území
města.
▲  Sportem se pro účely tohoto projektu ro-
zumí aktivita, která je za sport považována
ČKTSS. Všechny tyto aktivity budou při posu-
zování brány jako rovnocenné.
▲  Jednotlivé projekty bude posuzovat komise
rady města pro sport a tělovýchovu.
▲  Výsledky výběrového řízení bude schvalo-
vat rada města.
▲  Výše požadované částky není limitovaná.
Dotace bude činit nejvýše 70 % skutečných
nákladů na akci či aktivitu. Příjemce je povinen
vyúčtovat 70 % nákladů a doložit celkové sku-
tečné náklady.
▲  Součástí vyúčtování bude i závěrečná zprá-
va podle předepsané osnovy.
▲  Součástí žádosti bude i předpokládaná výše
dalších finančních zdrojů. Součástí vyúčtování
bude i uvedení dalších finančních zdrojů.
▲  Prostředky na jednotlivé aktivity budou
uvolňovány na základě smlouvy mezi realizá-
torem a městem Český Krumlov.
    Žádost je nutné poslat do 15. 5. 2005 na
Městský úřad Č. Krumlov, odbor školství,
sociálních věcí a zdravotnictví, Kaplická
439, 381 01 Č. Krumlov, nebo podat pro-
střednictvím podatelny. Informace lze získat
u vedoucí odboru ing. Věry Koželuhové, tel.
380 766 400,e−mail: vera.kozeluho-
va@mu.ckrumlov.cz, formuláře jsou k dispo-
zici na www.mu.ckrumlov.cz.

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajiš�uje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poš-
tovní schránce vždy v pátek před posled-
ním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 20.
května 2005), obracejte se prosím na Evu-
Jarešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svor-
nosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.
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Další bezplatné WC
    V provozu veřejných záchodů došlo vloni
k podstatným změnám. V rámci nového sys-
tému parkování začaly na třech odstavných
parkovištích fungovat WC v bezplatném a bez-
obslužném režimu − v městském parku, pod
poštou a v Jelení zahradě. Konkrétně v Jelence
stála kompletní rekonstrukce objektu WC pro-
vozovatele − Českokrumlovský rozvojový fond
− 2,8 mil. Kč. Od května přejde pod správu
fondu, tedy dceřiné organizace města, i provoz
veřejných záchodů v Horní ulici, které také
budou provozovány bezplatně a bezobslužně.

N A V Š T Í V I L I  Č .  K R U M L O V
JOSEF PÜHRINGER, hornorakouský zem-
ský hejtman, a jihočeský hejtman Jan Za-
hradník prezentovali úspěšně se rozvíjející
vztahy těchto krajů. S rakouskými sousedy
připravuje kraj mnoho společných projektů a
hledá možnosti rozšíření spolupráce. Koncem
února byl zahájen "Stifterův rok", připravený
na počest 200. výročí narození spisovatele a
malíře, rodáka z Horní Plané, Adalberta Stif-
tera. Básníka Šumavy připomene 40 různých
kulturních akcí v našem i hornorakouském
kraji. Reinstalovaná stálá expozice A. Stifter
a rodný kraj a původní sezónní výstava Stifter
v překladech byly otevřeny 15. dubna ve Stif-
terově rodném domě. J. Pühringer také upo-
zornil na Hornorakouskou zemskou zahrad-
nickou výstavu začínající dnes Bad Hallu. 

ČESKÝ VELVYSLANEC V RAKOUSKU Ru-
dolf Jindrák jednal se starostou JUDr. Mike-
šem o projektu dopravní infrastruktury či Li-
nec − evropské město kultury v roce 2009.

SETKÁNÍ MODRÝCH BARETŮ, tedy účast-
níků misí OSN a mírových operací NATO,
kteří se ke zvládnutí úkolů připravovali v
krumlovské výcvikové základně mírových sil
od roku 1990 do jejího zrušení v roce 2004,
se uskutečnilo v Č. Krumlově 9. dubna.

Soutěž se změnila ve
svátek klavírní hudby
    Podruhé pořádala 22. a 23. 3. v Hotelu Růže
Základní umělecká škola Č. Krumlov krajské
kolo prestižní národní soutěže ZUŠ ve hře na
klavír. Odborná porota vybraných pedagogů
ZUŠ Jihočeského kraje vyslechla 53 soutěží-
cích v 10 věkových kategoriích. Žákům ze ZUŠ
Č. Krumlov se ve vyrovnané konkurenci po-
dařilo získat pět 1. cen (M. Nosek, T. Beran,
K. Fliegerová, V. Podroužek, K.Waldová) a tři
2. ceny (Z. Mašková, T. Matucha, Řepová), z
nichž se radovaly i jejich učitelky M. Šimko-
vá−Kotrčová, J. Benešová a A. Švepešová.
Úspěch krumlovské školy korunovalo vyhlá-
šení absolutního vítěze. Pamětní cenu Města
Č. Krumlov a cenu Nadace Festivalu barokní
hudby předal místostarosta M. Michálek 12leté
Kristýně Waldové.
    "Za podporu při pořádání soutěže děkuji
Pohádkovému domu, Sdružení pro rozvoj ZUŠ,
Restauračnímu servisu Č. Krumlov, městu Č.
Krumlov, Nadaci Festivalu barokní hudby a
všem organizačním pomocníkům," zdůrazňu-
je ředitelka ZUŠ A. Švepešová. "Největší dík
patří hlavnímu patronovi soutěže spol. Bohe-
mia Properties za poskytnutí vytříbených pro-
stor Hotelu Růže se vstřícným personálem."
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