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S L O V O  S T A R O S T Y
J U D R .  F R A N T I Š K A  M I K E Š E

V Č. Krumlově se uskuteč-
nilo jednání o budoucnosti
jihočeského Divadelního lé-
ta před otáčivým hledištěm
v zámecké zahradě. Za pří-
tomnosti ministra kultury
Vítězslava Jandáka padlo
mnoho argumentů a ini-
ciativa památkářů za ukon-
čení tohoto světově ojedině-

lého kulturního projektu dále pokračuje.
    Nikdo určitě nepochybuje o tom, že zámecká
zahrada v Č. Krumlově je opravdu pěkná. Díky
nynějšímu zámeckému zahradnímu archi-
tektovi dostala další z jejích mnoha podob.
To jí však nedává světovou výjimečnost. Svě-
tovou výjimečnost jí dává právě umístění otá-
čivého hlediště. Na něj se do zahrady ročně
vypravují tisíce turistů. Je to scéna, která při-
vede ke kvalitnímu divadelnímu umění i ty,
kteří by se jinak do divadla nevypravili.
    Ano, otáčko je novotvar, ale není trvalým
zásahem do podstaty zahrady. Ano, otáčko je
něčím, co do areálu zámku vnesla tato doba.
Není to ale zásah ojedinělý. Potřebná rekon-
strukce střechy na jednom ze zámeckých ob-
jektů je změnou trvalou, a přesto byla tato
změna oceněna jako zásah zdařilý. Nejde asi
tak o to, zda přicházet s nějakými změnami.
Jde o to, kdo a s čím přichází. A o tom se te�
vede diskuze − zlikvidovat něco co nemá ve
světě v oblasti kultury obdoby, nebo se do-
hodnout na takové podobě zásahu, aby mohla
být tato výjimečnost zachována i příštím ge-
neracím? Nikoliv tedy diskuze ve smyslu kdo
z koho, ale ve smyslu komu to prospěje.

Naplnit ideu Evropské unie - otevřít památky lidem - tedy i zámeckou zahradu pro návštěvníky
představení před otáčivým hledištěm v zámecké zahradě chce ministr kultury Vítězslav Jandák
(na snímku s primátorem Č. Budějovic Tettrem a starostou Č. Krumlova Mikešem). Slíbil to i
radním Č. Krumlova, když navštívil zasedání rady po jednání o otáčku. "Jako ministr udělám vše,
aby tu točna zůstala," zdůraznil. Vlevo návrhy nového otáčka ing. arch. Augustina a Fabiána -
nahoře stav zahrady před Bellarií mimo divadelní sezónu, kdy je nadzemní část tribuny odvezena.
Dolní obrázek ukazuje tribunu smontovanou na sezónu a před představením vyklopenou. Během
dne mimo představení by byla sklopena a sedačky by byly v rovině s terénem zahrady, aby
nebránily průhledům.  Foto Jana Zuziaková, Martin Augustin

A otáčko tu bude, přislíbil
v Krumlově ministr kultury
    Na jednání se zástupci města Český Krum-
lov, České Budějovice, Jihočeského divadla a
památkářů u otáčivého hlediště a v Bellarii
10. října potvrdil ministr Vítězslav Jandák své
rozhodnutí provozovat nadále točnu v zá-
mecké zahradě. Uvedl, že je ochoten vyjít po-
žadavkům památkářů vstříc až na tři čtvrtiny
cesty. Podpořil záměr města Český Krumlov,
které nechalo zpracovat studii lehké odstrani-
telné točny, která by v zámecké zahradě stála
pouze tři měsíce v roce po dobu Divadelního
léta, poté by byla během čtyř dnů demonto-
vána a zahrada by po zbytek roku byla díky
travním kobercům v původní zahradní úpravě.
Navrhované řešení otáčivého hlediště počítá
zatím se dvěma variantami − ponecháním hle-

diště v šikmé poloze přes léto, nebo jeho uve-
dením do sklopené vodorovné polohy po kaž-
dém představení.
    Návrh tohoto řešení zaujal i primátora Čes-
kých Budějovic doc. Miroslava Tettera jako
zástupce majitele otáčka a se starostou Čes-
kého Krumlova JUDr. Františkem Mikešem
projednají společný postup v této záležitosti,
která má pro občany Českého Krumlova a jeho
návštěvníky zásadní význam.
    Ministr potvrdil, že dodatkem o dva roky
prodlouží smlouvu mezi městem České Budě-
jovice a památkáři, která zavazuje město České
Budějovice k odstranění otáčka do konce roku
2006.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
DO 1. LISTOPADU je možné písemně žádat
o příspěvek z grantu města na vkusné ozna-
čení provozoven a domů, a to na oddělení
památkové péče městského úřadu. Informace
získáte na 380 766 714 a na www.mu.ckrum-
lov.cz, kde jsou k dispozici formuláře žádostí.

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD KASÁREN ve Vyš-
ném v hodnotě 363,6 mil. Kč přislíbilo městu
Č. Krumlov ministerstvo obrany. Převod musí
schválit vláda, takže rozhodnutí o osudu to-
hoto areálu lze očekávat v 1. čtvrtletí roku
2006. V případě jeho převedení do majetku
města bude vypsáno výběrové řízení na firmu,
která s ním bude hospodařit ve prospěch měs-
ta a podle zadání zastupitelstva města. Zámě-
rem radnice v této lokalitě je doplnění občan-
ské vybavenosti, tzn. bydlení, služeb . . . Jed-
nou z možností je i zřízení vysoké školy.

REKONSTRUKCE DOBRKOVICKÝCH SÍTÍ
za 23 mil. Kč bude zahájena po získání státní
dotace, která by se mohla pohybovat mezi 16
a 17 mil. Kč. V současné době se dokončuje
projekt k realizaci stavby a je vyhlášeno vý-
běrové řízení na dodavatele.

V SÍDLIŠTI VYŠNÝ dojde do konce roku k
přesunu autobusové zastávky o 30 m směrem
nad tra�. Na současném místě zastávky bude
vyznačen přechod pro chodce, který v této
lokalitě chyběl. Město tak reaguje na stížnost
občanů na rychlé řidiče. Ke snížení rychlosti
vozidel mělo původně přispět uvažované osa-
zení okrajů silnice citybloky, čímž by došlo k
zúžení vozovky a zpomalení vozidel. Připra-
vovaná varianta se ale ukázala lepší.

KONTROLY OZNAČENÍ CEN ZBOŽÍ a slu-
žeb a vedení cenové evidence podle zákona
o cenách provádělo dosud oddělení vnitřního
auditu městského úřadu. Radní nyní pověřili
výkonem této cenové kontroly obecní živnos-
tenský úřad městského úřadu.

DVACET TISÍC KORUN věnuje město Čes-
kým drahám na nákup vertikální plošiny, kte-
rá bude sloužit postiženým cestujícím na vla-
kovém nádraží v Č. Krumlově.

STO TISÍC KORUN činí sponzorský dar
filmové společnosti, která 4. října natáčela v
Č. Krumlově reklamu na sladkosti. Touto část-
kou radní odsouhlasili podpořit kulturní pro-
gram akce Náš krumlovský advent 2005.

OSMADVACET DĚTÍ mají v tomto školním
roce obě třídy školky Plešivec II. Výjimku v
rámci školského zákona schválili radní.

OPRAVY SCHODŮ. Po zářijové opravě scho-
dů na Plešivci za 190 000 Kč přišly na řadu
schody na Špičáku za 109 000 Kč. Příští týden
začnou Služby města Č. Krumlov dělat na
schodišti mezi barevnými domy na Míru (ná-
klady 262 000 Kč) a skončí asi za tři týdny.

Do druhé padesátky společného života vstoupili
minulý pátek Miroslava a Miloslav Peškovi, které
"oddával" zastupitel Antonín Princ. Připravený ob-
řad byl pro manžele překvapením, o němž se do-
zvěděli předchozí den.  Foto Jana Zuziaková

Město podporuje děti
a mládež ve sportu
    Děti a mládež dostanou nyní od města Čes-
ký Krumlov 225 000 Kč. Ve II. kole grantového
programu nazvaného Sport a tělovýchova pro
děti a mládež do 18 let obdrželi na pořádání
sportovních akcí HC Slavoj 8 448 Kč na turnaj
a VSK Č. Krumlov na Velkou cenu ČK 21 000
Kč. V podprogramu Dotace na reprezentaci
města Č. Krumlov získali čtyři žadatelé 79 000
Kč − Beach club women 4 200, SK Badminton
4 300, Vodní záchranná služba ČK 18 800 a
Pavel Florián 22 500 Kč. Zbývajících 145 000
Kč si rozdělí 17 sportovních klubů podle počtu
mladých členů.
    Celkem město podpořilo letos prostřednic-
tvím I. a II. grantového kola sportovní aktivity
dětí a mládeže v Českém Krumlově 400 000
korunami.

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva města
je ve čtvrtek 27. října od 16 h v zasedací
místnosti MÚ v Kaplické ulici.
    V programu se např. objeví:
➽  Řešení vybraných problémů vodo-
hospodářské infrastruktury v povodí
Horní Vltavy
➽  Aktualizace a zařazení jednotlivých
akcí Programů Městské památkové re-
zervace a zóny ČK do žádosti na minis-
terstvo kultury
➽  Pravomoci k provádění rozpočto-
vých změn
➽  Dětská hřiště

Jako "zahrada plná her" začalo sloužit nové dětské hřiště v ještě nedávno zanedbané lokalitě v Hradební
ulici, které Českokrumlovský rozvojový fond vyšlo na 3,7 mil. Kč. Návštěvníci moderního hřiště, skýtajícího
také možnost odpočinku doprovodu dětí či turistům, se setkávají s netradičními herními prvky hlavně z
kovových nerezových tyčí, lan a dalších subtilních konstrukcí, jimiž jsou děti nadšené. Hřiště je rozděleno
do dvou částí - pro děti do šesti let a starší. Protože takové zařízení v centru města dosud chybělo, není
divu, že je o ně nevídaný zájem. Foto Jana Zuziaková
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Č. Krumlov spolu s
Lincem propagují
své aktivity
    Město Český Krumlov i letos připravuje kul-
turní kalendář na příští rok v tištěné i elekt-
ronické podobě − Český Krumlov − kulturní
kalendář 2006, který opět vyjde v české, an-
glické a německé verzi. Tentokrát to má být
za podpory Společného fondu malých pro-
jektů Phare 2003, u něhož město Český Krum-
lov žádá o 50procentní příspěvek na projekt
Kultura a cestovní ruch − propagace aktivit
měst Linz a Český Krumlov. Celý projekt za-
hrnující kulturní kalendář, elektronické ak-
tuality a internetovou propagaci lineckých
aktivit je vyčíslen na 18 270 eur.
    Tato společná propagace volnočasových ak-
tivit na Českokrumlovsku, v Linci a jeho okolí
by měla přispět k prodloužení turistické se-
zóny.
    Pořadatelé kulturních, společenských či
sportovních akcí (koncertů, výstav, divadel-
ních představení . . .) v Č. Krumlově, kteří je
chtějí zveřejnit v elektronickém přehledu
akcí 2006, mají možnost zasílat informace
na adresu ois@ckrumlov.cz. Tyto akce budou
uveřejňované v rámci Informačního systému
města a regionu Č. Krumlov - www.ckrum-
lov.cz - a budou průběžně doplňovány.

Arnie měl uvázaný u stromu zemřít hladem a žízní.
Byl už velmi zubožený, prochladlý a velmi vyhlado-
vělý, měl reakce typické pro týrané zvíře. Díky péči
v útulku se desetiměsíční psík hezky zotavil - už je
veselý a kupodivu lidi nadále miluje . . . Vzhledem
k jeho temperamentu by mu měl budoucí majitel
zajistit dostatek pohybu. Informace o tomto i dal-
ších "sirotcích" získáte u Jana Plánského na mo-
bilu 606 140 234. Foto Petr Apfelthaler

Chováme se jako lidi,
nebo jako zvířata?
    Napadlo vás někdy, že říci o někom "chová
se jako zvíře" je hrubá urážka živočichů? Ne-
věříte, že je člověk nesrovnatelně krutější než
zvíře? Cíleně hubí nejen jiné živočišné druhy,
ale likviduje se navzájem, dokáže vymyslet
nejrafinovanější, nejzrůdnější způsoby muče-
ní . . .
    V Českém Krumlově slouží týraným či opuš-
těným zvířatům útulek. Odložení a odchycení
potulující se jedinci mají naději, že s novým
majitelem je čeká lepší budoucnost. Tuto šanci
nedostal psík, kterého při venčení svého čtyř-
nožce našel občan uvázaného a dobře schova-
ného v lese v lokalitě nazývané "u kostnice".
Zřejmě překážel, chtěl jíst, venčit se, hrát si,
oplácet pohlazení láskou... A všemocný "homo
sapiens" se rozhodl připravit této oddané duši
pěkně pomalé a trýznivé umírání - a přivázá-
ním ke stromu ho odsoudil k smrti. Jen neče-
kanou náhodou jeho záměr v poslední chvíli
nevyšel − a všichni, kdo se s "odsouzeným"
psíkem setkali, přejí něco podobného jeho bý-
valému držiteli.

www.mu.ckrumlov.cz
www.strategie.krumlov.cz

Zastupitelé Českého Krumlova rozhodovali
Na zasedání 29. září jednali členové zastupitelstva města
Český Krumlov o těchto záležitostech:
●  ZM s c h v á l i l o rozpočtová opatření č. 114 - 130
●  ZM v z a l o   n a   v ě d o m í souhrnnou zprávu o
průběhu realizace opatření k nápravě chyb a nedostatků dle
Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za r. 2004
●  ZM s c h v á l i l o
a) uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace ve výši
12 000 Kč měsíčně na zajištění provozu veřejného WC v
objektu autobusového nádraží s Irenou Dunkovou s účinností
od 1.10.2005
b) rozpočtové opatření č. 132 − zapojení rezervy běžných
výdajů odboru financí na poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 36 000 Kč Ireně Dunkové na zajištění provozu veřejného
WC v objektu AN
●  ZM s c h v á l i l o prodej pozemků p.p.č. 580/16 o
výměře 197 m2, p.p.č. 580/17 výměře 40 m2 a p.p.č. 580/18
výměře 59 m2 v k.ú. Č. Krumlov manželům Miloslavu a
Aleně Mihalyovým z Větřní 22 za kupní cenu 106 560 Kč (tj.
360 Kč/m2)
●  1) ZM s c h v á l i l o prodej pozemku st.p.č. 419/1 v k.ú.
Přísečná − Domoradice o výměře 819 m2 společnosti Šejko,
spol. s.r.o., Č. Krumlov za kupní cenu 819 000 Kč (tj. 1 000
Kč/m2)
2) ZM n e s c h v á l i l o prodej pozemků p.p.č. 219/11 a
p.p.č. 219/13 v k.ú. Přísečná − Domoradice z důvodu nesou-
ladu s územním hlediskem
●  ZM s c h v á l i l o prodej bytové jednotky č. 154/16 o
velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností v domě
čp. 154 v Č. Krumlově (sídliště Mír) v tomto pořadí za kupní
cenu:
1. Fiala Jaromír, Chlum 32, Trhové Sviny za nabízenou cenu
583 000 Kč
2. Florián Petr, Větřní 139 za nabízenou cenu 557 000 Kč
3. Lexa Pavel, Urbinská 151, Č. Krumlov za nabízenou cenu
550 000 Kč
●  ZM r e v o k o v a l o usnesení ZM č. 113/8/2004
v bodě 2)
●  ZM s c h v á l i l o prodej
1) parc.č. 225/5 o výměře 253 m2 a parc.č. 225/25 o výměře

11 m2 v k.ú. Č. Krumlov společnosti Zlatý anděl s.r.o. za
kupní cenu 87 120 Kč, tj. 330 Kč/m2 se současným zatížením
části parc.č. 225/25 bezúplatným věcným břemenem uložení
vodovodní přípojky pro zahrádky ZŠ Linecká ul. ve prospěch
vlastníka pozemku (města Č. Krumlov)
2) parc.č. 225/24 o výměře 102 m2 a parc.č. 225/26 o výměře
11 m2 v k.ú. Č. Krumlov manželům Frčkovým za kupní cenu
37 290 Kč, tj. 330 Kč/m2 se současným zatížením části pro-
dávaných pozemků bezúplatným věcným břemenem uložení
vodovodní přípojky k objektu čp. 283 v ul. Nad Schody ve
prospěch vlastníka objektu (společnosti Zlatý anděl s.r.o.) a
bezúplatným věcným břemenem uložení vodovodní přípojky
pro zahrádky ZŠ Linecká ul. ve prospěch vlastníka pozemku
(města Č. Krumlov)
●  ZM s c h v á l i l o prodej
1) části p.p.č.1316/1 o výměře cca 340 m2 v k.ú. Č. Krumlov
společnosti Latrán s.r.o. za kupní cenu 500 Kč/m2

2) části p.p.č. 1316/1 o výměře cca 285 m2 v k.ú. Č. Krumlov
Josefu Čížkovi za kupní cenu 500 Kč/m2

●  ZM s c h v á l i l o prodej p.p.č. 1307/7 o výměře 100 m2

v Č. Krumlovědo spoluvlastnictví Zdeňku Poláčkovi a Pavlu
Šimkovi, každému podílem 1/2 za kupní cenu 1 000 Kč
●  ZM n e s c h v á l i l o prodej částí p.p.č. 184/6 v k.ú. Č.
Krumlov Malé Farmě s.r.o., ing. Janu Dvořákovi a ing. Pavlu
Peškovi z důvodu nesouladu s územním hlediskem
●  ZM n e s c h v á l i l o prodej p.p.č. 348/2 v k.ú. Č.
Krumlov akciové společnosti Property House, Praha do doby
schválení nového územního plánu města
●  ZM n e s c h v á l i l o prodej části p.p.č. 521a 548/28 v
k.ú. Č. Krumlov Aleši Jungwirthovi do doby schválení nového
územního plánu města
●  ZM s c h v á l i l o zrušení věcného práva předkupního
váznoucího na domě čp. 145 Plešivec v Č. Krumlově − vlastník
Hanzinvest, spol. s.r.o., Vyšší Brod
●  ZM p o v ě ř i l o odbor správy majetku MÚ v Č. Krumlově
jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
ve věci zmírnění podmínek darovací smlouvy uzavřené dne
24. 2. 1999, týkající se převodu čp. 155 spolu se stavební
parc.č. 212 v Č. Krumlově
●  ZM  v z a l o  n a  v ě d o m í  znění úvěrové smlouvy,

notářského zápisu a  s c h v á l i l o  předložené znění
zástavních smluv v souvislosti s úvěrem poskytovaným ČSOB
a.s. Bytovému družstvu Dubina II za podmínky, že bude
mezi městem Č. Krumlov a Bytovým družstvem Dubina II
uzavřena písemná smlouva, podle které nebude úvěrová
smlouva mezi bytovým družstvem Dubina II a ČSOB a.s.
bez písemného souhlasu města Č. Krumlov měněna v usta-
noveních čl. VII odstavci 2) písm a) a b) pod smluvní pokutou
3,5 milionu Kč
●  1) ZM s c h v á l i l o darování bytovému družstvu Dubina
II., Pardubice do 90 dnů od 19.2.2025 podílu 51/100 na by-
tovém domě čp. 123 na st.p.č. 548/1, č.p. 124 na st.p.č.
548/2, č.p. 125 na st.p.č. 548/3, č.p. 126 na st.p.č. 548/4,
č.p. 127 na st.p.č. 549/1, č.p. 128 na st.p.č. 549/2, č.p. 129
na st.p.č. 550/1 a č.p. 130 na st.p.č. 550/2, vše ve Vyšném s
tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě o budoucí smlouvě
darovací
2) ZM s c h v á l i l o prodej bytovému družstvu Dubina II.,
Pardubice do 90 dnů od 19.2.2025 stavebních parcel ve vý-
lučném vlastnictví města Č. Krumlov č. 548/1, 548/2, 548/3,
548/4, 549/1, 549/2, 550/1 a 550/2, vše ve Vyšném, dle
znaleckého posudku s tím, že bude uzavřena smlouva o
smlouvě o budoucí smlouvě kupní. Návrh darovací a kupní
smlouvy předloží město Č. Krumlov. BD Dubina II. uhradí
veškeré náklady spojené s převodem spoluvlastnických po-
dílů a pozemků
●  ZM s c h v á l i l o dokument Cíle a opatření 1. Komunitního
plánu sociálních služeb
●  ZM s c h v á l i l o dokument Priority 1. Komunitního
plánu sociálních služeb na rok 2006
●  a) ZM  v z a l o  n a  v ě d o m í  předloženou zprávu o
odpadovém hospodářství na území města
b) ZM s c h v á l i l o
− rozšíření skládky U Pinskrova dvora v Českém Krumlově
− záměr změny systému sběru odpadu na území města
●  ZM s c h v á l i l o zásady grantu Podpora na pořízení
označení domů a provozoven zpracovaných v souladu s pod-
mínkami památkové péče za účelem zlepšení vzhledu MPR
a MPZ, vypracovaných ORIaPP, odd. památkové péče, a návrh
na jeho vyhlášení

Výměna vodovodu a kanalizace v Rožmberské ulici
je hotová. Foto Libor Pils

N E P Ř E H L É D N Ě T E
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ v podobě diplomu a osmi tisíc korun dostala na výstavě Vzdělání a
řemeslo, konané v září v Č. Budějovicích, Zvláštní škola Č. Krumlov. Toto ocenění za prezentaci
školy zajistily v oboru základního školství žákovské výtvarné práce, výrobky z pracovního
vyučování a fotografie dokumentující bohatou činnost školy.

PAPOUŠKOVO SIROTCI POKŘTÍ 4. CD. Příští pátek 28. října se od 19 h slaví v pivovaru
Eggenberg čtvrté album místní skupiny. Na autorském CD nazvaném Sbírka malebností se
zejména podílel Jan Matěj Krnínský. S projektem k lepší

spolupráci s Lincem
    V rámci projektu Přeshraniční spolupráce
měst Linz a Český Krumlov navštívila minulý
víkend naše město třicítka lineckých studentů
oboru turismu a odborníků z Univerzity Jo-
hanna Keplera. Seznámili se s kulturní a tu-
ristickou nabídkou, získali informace o městě,
turismu, managementu zabývajícím se ces-
tovním ruchem. Navštívili Infocentrum ČKRF,
zámek, Seidelův ateliér, Egon Schiele Art Cen-
trum.
    Rozpočet celého projektu, vč. kulturního
kalendáře 2005, on−line aktualit, webových
stránek atd.), realizovaného v rámci programu
SFMP Phare 2002, je 18 220 eur, dotace Phare
9 110 eur. Výsledkem projektu bude konkrétní
posílení přeshraniční spolupráce sousedících
regionů v cestovním ruchu, který je význam-
ným ekonomickým faktorem na obou stra-
nách.

Zastupitelé schválili rozšíření městské skládky u Pinskrova dvora za 9 mil. Kč, přičemž se tato investice
vrátí za tři roky. Po rozšíření bude sloužit dalších 6,5 roku a městu pak přinese téměř 23miliónový zisk.
Aby současná kapacita skládky vystačila pro odpad svážený multikárami a aviemi, lisovací vozy zajíždějí
do Lověšic. Rovněž podnikatelé už musí odvážet odpad na lověšickou skládku (do poloviny příštího roku).
Schválen byl také záměr změny systému odpadu v Č. Krumlově. Po podání projektu na Státní fond
životního prostředí se uskuteční diskuze s občany a podnikateli vnitřního města, nebo� po získání
finančního příspěvku z EU začne v centru fungovat pytlový systém. Dojde k výměně kontejnerů na
sídlištích a bude vybudována překládací linka. Foto Jana Zuziaková

Skončila oprava Rožmberské
    Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v
Rožmberské ulici za 2,1 mil. Kč se o dva týdny
protáhla. Pracovníkům firmy IRO stavební,
s.r.o. se nepodařilo dodržet sjednaný termín
ukončení prací k 30. září, nebo� během opravy
se vyskytly nečekané potíže. Například na tra-
se pokládky vodovodu se již v malé hloubce
objevila v lokalitě zvané Pětidomí skála, takže
pro výkopy bylo nutné použít těžkou techniku,
což práce zdrželo. Na křižovatce Rožmberské
a Křížové ulice nastaly problémy s připojením
vody, nebo� plány z roku 1924 neodpovídaly
skutečnosti.
    Nyní jsou výkopy spojené s rekonstrukcí
zaasfaltovány a Rožmberská silnice dostane v
příštím roce kvalitní povrch za prostředky
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na jaře
2006 odfrézuje správce komunikace − Správa
a údržba silnic Č. Budějovice − vrchní vrstvy
a po vyspravení podkladu položí nový asfalt.
Mimo to by v rámci těchto stavebních prací
mělo být provedeno i zajištění hrany svahu

směrem k ulici Za Tavírnou. Celá tato inves-
tiční akce by pak mohla stát až 50 mil. korun.
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Mezinárodní divadelní festival
Miraculum Český Krumlov

20. − 24. října
Program

Pátek 21. října
17.00 a 19.30 Divadelní centrum u sv. Jošta − v sále Muzea marionet: Národní divadlo

marionet Praha − Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice (Zázračné divadlo
barokního světa) (vstupné 490 Kč)

19.30 Městské divadlo: Figurentheater Wilde a Vogel Stuttgart (Německo) − Hamlet−Exit
(120 Kč)

Sobota 22. října
10.00 Prelatura - nádvoří/Prokyšův sál: Anonym − Král a Kejklíř (zdarma)
15.00 Městské divadlo - Festival dětem: Ivan Mládek - Jožin z bažin, česká premiéra

muzikálu pro děti (75 Kč)
17.00 Prelatura nádvoří/Prokyšův sál: Českokrumlovská scéna - Ivan Taller − Komedie o

chytrosti (zdarma)
19.30 Městské divadlo: Národní divadlo marionet Praha − W. A. Mozart − Lorenzo da

Ponte − Don Giovanni (490 Kč)
22.00 Hospoda U Báby: Verše seskupení Proradost (zdarma)

Neděle 23. října
10.00 Městské divadlo − Festival dětem: Národní divadlo marionet Praha − Bohumír Koubek

− Josef Pikner − Kouzelné varieté aneb Metamorfózy (i setkání dětí s tvůrci a dílna
s žijícím klasikem českého loutkového divadla mistrem B. Koubkem) (75 Kč)

12.00 Barokní divadlo: Nadace barokního divadla - Mistrovství krumlovských mašinistů −
s odborným výkladem dr. Pavla Slavka (200 Kč)

13.00 Zámek - Den otevřených dveří v Renesančním domě
13.30 Prohlídka depozitáře divadelních fondů zámku s odborným výkladem dr. Heleny

Kazárové (90 Kč)
14.00 Barokní divadlo: Hofmusici Český Krumlov (dříve Capella Accademica) − Antonio

Caldara: Il natale d´Augusto − první české uvedení gratulační opery k narozeninám
císaře Karla VI. (690 Kč)

15.30 Maškarní sál zámku: Malé Vinohradské divadlo - Českokrumlovská Commedia
dell´arte (přelom 18. a 19. stol.) (250 Kč)

17.00 Barokní divadlo: Hofmusici Český Krumlov (dříve Capella Accademica) − Antonio
Caldara − Il natale d´Augusto − první české uvedení gratulační opery k narozeninám
císaře Karla VI. (690 Kč)

18.00 Slavnostní zakončení festivalu - jihočeská premiéra plenérové performance EXPO
2005 Aiči (Japonsko) na trase zámek - Divadelní centrum u sv. Jošta - náměstí -
Horní ul. - parčík před Hotelem Růže - Městské divadlo (zdarma)

19. 30 Městské divadlo: Karin Schäffer Figurentheater (Rakousko) (120 Kč)

Pondělí 24. října
10.00 Městské divadlo: Epilog festivalu - Malé Vinohradské divadlo Praha - Krumlovská

Commedia dell´arte (pro školy a školky)
Vstupenky: Divadelní centrum − Festival Miraculum, Latrán č. 6, tel. 380 711 175; Info-
centrum, nám. Svornosti; Unios tourist service; Městské divadlo; Infocentrum Č. Budějovice

K jedinečné atmosféře adventu
může přispět každý z nás
    Český Krumlov se pilně připravuje na šesti-
týdenní kulturně−společenský program ad-
ventu a Vánoc. Pestrý program čeká návštěv-
níky nejen o adventních nedělích. Kromě tra-
dičních akcí jako jsou například vánoční jar-
marky, Mikulášská nadílka, Psí a Medvědí Vá-
noce, je přichystáno hodně hodně dalších akcí.
    Pořadatelé krumlovského adventu, tedy
město Český Krumlov, Městské divadlo Český
Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond,
uvítají náměty či konkrétní obohacení progra-
mu tohoto svátečního období ze strany pod-
nikatelů či občanů města, kteří se rovněž chtějí
podílet na vytvoření pravé sváteční atmosféry
svými akcemi. Nabídky týkající se kulturních

pořadů, výstav s vánoční tématikou, speci-
álního vánočního menu či prodloužení ote-
vírací doby obchodů je možné posílat s ter-
mínem a základními informacemi na inter-
netovou adresu ois@ckrumlov.cz, aby mohly
být zveřejněny na internetu a v médiích.
    Vánoční výzdobu města v podobě ozdobe-
ných stromků, aranžmá z přírodních materiálů
na lampách veřejného osvětlení, světelných
prvků zajistí i letos pracovníci odboru život-
ního prostředí a zemědělství městského úřadu,
ale stejně jako vloni budeme rádi, když se do
zkrášlení města zapojí i občané a podnikatelé.
Předvánoční Krumlov se tak bude více líbit
nejen místním, ale i návštěvníkům.

E K O K I N O
PROMÍTÁNÍ ZAJÍMAVÝCH FILMŮ z
minulých ročníků krumlovského meziná-
rodního festivalu Ekofilm nabízí znovu v
pondělí 7. listopadu v 18 h Ta jemná ča-
jovna na Parkánu. Za dobrovolné vstupné
můžete zhlédnout snímek Mustang reži-
séra Pavla Barabáše, který na Ekofilmu zís-
kal několik cen, a film Zpátky pod došky?

N E N E C H T E  S I  U J Í T
INTERNET V KNIHOVNĚ mohou od 1. října
využívat občané registrovaní jako čtenáři zdar-
ma, a to 30 minut denně (a v případě nezájmu
jiného uživatele až 60 minut). Nově užívají
internet i neregistrovaní občané, a to za 30
Kč za půlhodinu. Ve studovně jsou k dispozici
čtyři počítače.

ZDARMA JE DNEŠNÍ KONCERT americ-
kého pěveckého sboru South Metro choral z
Minnesoty, který začíná v 19.30 h v kostele
sv. Víta. Sbor, který vystupoval na řadě festi-
valů v Evropě, má žánrově velmi pestrý re-
pertoár, jenž slibuje překvapivý zážitek.

AKT POLOŽENÍ KYTIC k bustě T. G. Masa-
ryka u základní školy TGM na Špičáku pořá-
dají v úterý 25. října v 10 h okresní organizace
Čs. svazu PTP a škola.

11. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVAR-
ných prací dětí a mládeže, včetně žáků krum-
lovské zvláštní školy, se koná do 6. listopadu
i za finanční podpory města v zámecké Min-
covně. Akci doprovázel minulý víkend třídenní
program - seminář, přednášky, tvůrčí dílna.

VÝSTAVA VOLNÉ DOTEKY Františka Hlad-
kého z Hořic na Šumavě je k vidění v Městské
galerii na Prelatuře v Horní ulici do 5. listopa-
du. Kamenné a dřevěné plastiky a obrazy z
cyklu Český Krumlov v impresi lze zhlédnout
zdarma každý den − od pondělí do pátku mezi
9. a 16. h, v sobotu a v neděli od 9 do 18 h.

ESTONSKÝ EXPRESIONISMUS můžete vi-
dět v Egon Schiele Art Centru už jen do 6.
listopadu, a to denně od 10 do 18 h spolu s
dalšími výstavami - Egon Schiele, Oskar Ko-
koschka a Chun-Sen Yang.

Práce v klášteře
    Rekonstrukce a oprava kláštera Rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou předsta-
vuje velký rozsah prací, které jsou vyčísleny
na téměř 28 mil. Kč. Archeologický průzkum
tohoto historicky cenného (v podstatě po-
sledního) krumlovského objektu prodlouží
práce asi o půl roku − do 30. června 2006.
Nyní se pracuje na elektroinstalaci, vnitřní a
vnější kanalizaci atd. V připravovaných pro-
storách bude fungovat např. část Střední umě-
lecko−průmyslové školy sv. Anežky České.

Slavnostní dny ZUŠ
k 225. výročí založení Městské hudební
školy v Č. Krumlově se uskuteční ve
čtvrtek a v pátek 27. a 28. října 2005.
Srdečně jsou zváni bývalí učitelé a pra-
covníci školy, bývalí žáci a občané:

Čtvrtek 27. října
13.00 − 18.00 h Den otevřených dveří

v ZUŠ, Kostelní 161 − 163
18.15 h Setkání bývalých učitelů a za-

městnanců ZUŠ, sál ZUŠ
Pátek 28. října

14.00 h Koncert Dechového orchestru
ZUŠ před Galerií Doxa

14.30 h Vernisáž výstavy Svět barev a fan-
tazie a Z historie ZUŠ Č. Krumlov
v Galerii Doxa (výstava potrvá do
20. prosince denně od 10.00 do
17.00 h)

18.00 − 24.00 h Slavnostní koncert ZUŠ s
křestem zpěvníku s "medvědími"
písničkami, křest prvního profilo-
vého CD mladých hudebníků ško-
ly a společenský večer s hudbou,
tancem a zabavnými překvapení-
mi v zámecké Jízdárně

ZUŠka slaví 225 let a zve i vás
    Základní umělecká škola Český Krumlov se
sídlem ve vzácném renesančním domě v Kos-
telní ulici č. p. 162 vedle kostela sv. Víta si v
letošním roce připomíná velmi významné vý-
ročí − 4. prosince to bude 225 let, kdy měst-
ská rada učinila rozhodnutí přijmout učitele
hudby Aloise Veselého, poskytnout mu roční
plat 200 zlatých, 6 sáhů dřeva a bezplatné
bydlení přímo v budově školy za účelem od-
borného vzdělávání hudebně nadaných dětí.
Položila tak základ jedné z nejstarších hudeb-
ních škol v Čechách.

Objekt pamatuje hudbu
už o pár století dříve

    Budova, v níž se za skrovných podmínek
pod vedením prvního učitele vzdělávalo šest
chlapců, však dýchala hudbou už od roku
1410, kdy jej Vendelín (Venclín) z Cipína da-
roval chrámu sv. Víta pro účely farní školy.
    Byli zde za podpory rožmberské nadace vy-
chováváni a ubytováni chudí žáci, jejichž po-
vinností bylo zpívat při bohoslužbách v kostele
sv. Víta latinské kostelní zpěvy. Nedlouho po
renesanční přestavbě domu (1554), kdy došlo
k propojení s objektem původní kaple sv. Je-
ronýma, postavené dokonce na románských
základech (č. p. 161), založil Vilém z Rožm-
berka tzv. Bursu novu rosensis. Tímto vý-
znamným počinem zajistil mladým choralis-
tům další materiální zabezpečení (r. 1586).
Od roku 1636 přešel dům i výchova zpěváků
do rukou jezuitů, město ale přispívalo na ná-
klady výchovy. V době vzniku městské hu-
dební školy r. 1780 byl objekt opět navrácen
pod správu města a zůstal v jeho majetku až
dodnes. Také hudba už tento dům neopusti-
la . . .

Městská hudební škola
od roku 1780

    Výuka ve skrovných podmínkách začala v
roce 1781. Pod dohledem preláta bylo prvnímu
učiteli Aloisu Veselému přiděleno šest chlap-
ců, kteří se učili zpěvu a hře na nástroj. V r.
1812 přijalo město za učitele hudby Karla Pat-

ku, rodáka ze Žeretic u Jičína. Během svého
více než čtyřicetiletého působení v Krumlově
si tento nadaný a oblíbený učitel vydobyl uzná-
ní široké veřejnosti i nadřízených. Nejenže
zdokonalil systém výuky na škole, ale přispěl
také k výraznému rozkvětu kulturního života

ve městě. Podílel se aktivně i na založení první-
ho Mužského zpěváckého spolku a založil tak
tradici úzkého sepětí spolupráce hudební školy
s tímto spolkem. Nesměl činit rozdíly mezi
žáky z chudých a bohatých rodin, ani používat
tělesné tresty. Počet žáků školy stoupl na pa-
desát. O důležitých záležitostech školy však
rozhodoval městský úřad.
    Po Karlu Patkovi ve vedení školy působili
Ignác Watzek, Karel Fritz a Josef Mayer.
    Dalšího úspěšného rozmachu dosáhla Měst-
ská hudební škola přičiněním osobnosti ředi-
tele Antonína Mosera, který se funkce ujal v
březnu 1907 a setrval až do r. 1937. V r. 1911
získala škola statut ústavu, který zaručoval,
že výuka bude vedena kvalifikovanými učiteli,
dle příslušného řádu, s cílem připravit absol-
venty na povolání hudebníků. Správa byla svě-
řena kuratoriu. Náročné studium trvalo šest
let a ne všichni žáci jej byli schopni pro ná-
ročné požadavky dokončit. Skládali zkoušku
v pololetí před komisí, složené ze starosty,
jednoho radního a přizvaného hudebního od-
borníka. Na konci školního roku je pak čekalo
veřejné hudební vystoupení. První takový ve-
řejný koncert se uskutečnil s velkým úspě-

chem 5. 7 . 1913. Žákovské večery a koncerty
byly od té doby častější a staly se u veřejnosti
velmi oblíbenými. Největší zájem projevovali
žáci o hru na klavír a housle, mohli se však
přihlásit také ke kře na další strunné a dechové
nástroje, k výuce zpěvu a hudební teorie.
    Školu navštěvovali žáci převážně německé,
ale i české národnosti, vyučovacím jazykem
byla němčina. Teprve v r. 1926 svolila městská
rada, aby čeští žáci dostávali vysvědčení v čes-
kém jazyce - snad v souvislosti se souběžně
vznikající Českou hudební školou v Českém
Krumlově. Ta zahájila činnost v r. 1927 v
prostorách kláštera, později sídlila v areálu
českých škol na Špičáku s myšlenkou, aby
žáci byli vyučováni v českém jazyce a získávali
hlubší vztah k českému hudebnímu dědictví.
Na její prosperitě se podíleli ředitelé Tikal a
Vacek. Obě školy vedle sebe dobře fungovaly
a ve třicátých létech měly dohromady až kolem
270 žáků.

Výuka pokračovala po válce
a je úspěšná dodnes

    Po válce se začalo vyučovat v r. 1947. Škola
byla v průběhu dalších desetiletí nazývána
Městským hudebním ústavem, Hudebním
ústavem, Základní hudební školou, Lidovou
školou umění. S úctou uve�me alespoň jména
ředitelů, kteří se s láskou a úsilím zasadili o
dobrou kvalitu výuky a prosperitu školy. Byli
to Marie Podhajská−Beranová, Rudolf Hře-
bík, JUDr. Stanislav Balík, Bohumil Podhola,
Alena Švepešová, Eduard Štěrba a v posled-
ních deseti působili v čele Štefan Matunák
a znovu Alena Švepešová.
    Dnešní název základní umělecká škola
svědčí o rozšíření jejího působení na žáky v
oblasti umělecké výchovy. Sdružuje hudební,
výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor.
Cílem školy je poskytnout dětem základy od-
borného vzdělání ve zmíněných uměleckých
oborech a současně jim umožnit jeho uplat-
nění v komorních souborech, žákovském a
dechovém orchestru, v pěveckých sborech i
při sólovém vystupování na pravidelných kon-
certech školy, při vernisážích, při městských

slavnostech, vítání občánků, školních plesech,
v pořadech pro školy a dalších příležitostech.
Škola je známa mnoha úspěchy na soutěžích
a festivalech republikové i mezinárodní úrov-
ně. V současné době má 38 učitelů a zaměst-
nanců a navštěvuje ji 690 žáků.
    Základní umělecká škola je od 1. ledna 2005
podle nového školského zákona pevnou sou-
částí školské vzdělávací soustavy ČR, její or-
ganizační specifika jsou předepsána Vyhláškou
č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdě-
lávání. Systematicky koncipovaná výuka je
rozvržena podle učebních plánů a osnov
schválené ministerstvem školství a tělovýcho-
vy, které určují rozsah a náplň povinných a
nepovinných předmětů.



Volno ve školním
roce 2005/2006
➜  Podzimní prázdniny - středa 26. a
čtvrtek 27. října (28. října je státní svátek)
➜  Vánoční prázdniny - pátek 23. prosin-
ce 2005 až pondělí 2. ledna 2006, vyučo-
vání začíná v úterý 3. ledna 2006
➜  Konec 1. pololetí - úterý 31. ledna 2006
➜  Jednodenní pololetní prázdniny - pá-
tek 3. února 2006
➜  Jarní prázdniny - týden od 13. do 17.
března 2006
➜  Velikonoční prázdniny - čtvrtek 13. a
pátek 14. dubna 2006
➜  Konec školního roku - pátek 30. června
2006
➜  Hlavní prázdniny - sobota 1. července
až pátek 1. září 2006
➜  Začátek školního roku 2006/2007 -
pondělí 4. září 2006

Automobilové vraky zmizí
    V nejbližších dnech začne odstraňování au-
tovraků ve městě. Za poslední tři roky zaevi-
dovala městská policie 69 vraků, letos 17. U
všech vždy zaprotokoluje místo nálezu, datum
a pořídí fotodokumentaci. Pověřená dvojice
strážníků provede legislativní a praktické kro-
ky k jejich odstranění. Podle SPZ, čísla moto-
ru, karosérie i na základě místního šetření
mezi obyvateli zjiš�uje majitele, příp. kdo vůz
na místě zanechal. Poté majitele vozidla vyzve
k odstranění s poučením, že při neuposlech-
nutí bude odstraněno na náklady města s tím,
že náklady budou po něm vymáhány. Není-li
ale majitel zjištěn, je protokol o zaevidování
vyvěšen na úřední desce MÚ a po dvou měsí-
cích je vrak zlikvidován. Vraky likviduje sou-
kromá firma s licencí k legálnímu a profe-
sionálnímu odstranění vraků, přidělenou kraj-
ským úřadem.
    Občané získají kontakty na všechny firmy
s licenci na likvidaci vraků na městské policii
- 380 766 308.

Starší občané nemusí
vyměňovat občanky
    Koncem letošního roku končí platnost ob-
čanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994.
Tato skutečnost se týká občanských průkazů
typu knížka s vyznačenou dobou platnosti
"bez omezení" nebo "platnost prodloužena
bez omezení", dále o občanské průkazy typu
karta vydané od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994, v
nichž je rovněž vyznačena doba platnosti "bez
omezení".
    O výměnu těchto dokladů je nutné požádat
nejpozději do 30. 11. 2005 na oddělení ob-
čanských průkazů a cestovních dokladů
Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická
439 v úředních dnech, tzn.

PO a ST 7.30 - 11.00 12.00 − 17.00
PÁTEK 7.30 - 11.00 12.00 − 13.30

    Pro starší občany máme dobrou zprávu.
Podle zákona 395/2005 Sb., který vstoupil v
platnost 1. 10. 2005, se výměna občanských
průkazů netýká občanů narozených před
1. 1. 1936 v případě, že mají v občanském
průkazu vyznačenou dobu platnosti "bez
omezení" nebo "platnost prodloužena bez
omezení". To znamená, že měnit občanky
musí tito lidé jen tehdy, mají−li v dokladu
uvedené datum ukončení platnosti.

Nový kolumbární blok
se čtyřiceti místy
    Začátkem října začali pracovníci firmy Jan
Tvaroh budovat nový cestní systém v urnovém
háji, který by měl být hotový do konce měsíce.
V jižní části hřbitova přibude do konce roku
nový kolumbární blok se 40 urnovými schrán-
kami. Předpokládaná cena obou akcí je
770 000 Kč. V současné době je v Č. Krumlově
496 urnových schránek, z nichž 44 bylo vy-
tvořeno vloni.
    Letos byla dokončena oprava hřbitovní zdi
za 102 000 Kč a v obřadní síni položena dlažba
za 96,5 tis. Kč.

Takto úžasně zdobí své balkóny obyvatelé bytů na
Urbinské ulici č. 186 v sídlišti Mír, které budou
spolu s byty v domě č. 185 na začátku příštího
roku nabídnuty současným nájemníkům k prodeji
do osobního vlastnictví za kupní cenu 3 300 Kč/
m2. Na rozhodnutí, zda si byty koupí, pak mají tito
občané šest měsíců. Foto Jana Zuziaková

Distribuci Zpravodaje
města Č. Krumlov do každé rodiny a firmy
zajiš�uje Česká pošta, s. p. Pokud nenalez-
nete Zpravodaj ve své poštovní schránce v
pátek před posledním čtvrtkem v měsíci
(příští vyjde 18. 11. 2005), obracejte se
prosím na Marii Dohnalovou - 380 709 219.
Zpravodaj můžete také získat na radnici
na nám. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

K R Á T C E
KONFERENCE LÉKAŘŮ k léčbě hypertenze
a Onkologické dny zaměřené na nádor mozku,
míchy a štítné žlázy se uskutečnily v Č. Krum-
lově. Konferenci zde měla také Energie AG
Bohemia.

Osmapadesát dětí přivítal mezi Českokrumlováky
místostarosta Miloš Michálek minulý pátek na Pre-
latuře. O vítání občánků je mezi rodiči a prarodiči
veliký zájem. Foto Jana Zuziaková
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Do konce roku 2007 se zvýší počet zaměstnanců
až o osmdesát. Foto Jana Zuziaková

Linde Pohony rozšiřují výrobu
a přijímají nové pracovníky
Společnost Linde Pohony s.r.o. slavila 13. výročí
založení firmy - do obchodního rejstříku byla
zapsána 7. října 1992 pod obchodním názvem JIPO
Domoradice, spol. s r.o. rakouskou společností
Porsche Produktions −und Handelsgesellschaft
GmbH a do roku 1997 se zabývala výrobou
automobilových dílů pro vozy Porsche.

    V tomto období zde byly na CNC strojích
obráběny například náboje kol, držáky kol a
další části nápravy, převodové skříně a jiné
díly, které po opracování směřovaly přímo na
montážní linku do hlavního závodu Porsche
ve Stuttgartu.
    Po zakoupení obchodního podílu společ-
ností Linde Aktiengesellschaft k 1. 4. 1997
byla společnost přejmenována na Linde Poho-
ny s.r.o. a jejím hlavním výrobním programem
se stala výroba pohonných systémů pro elek-

tricky poháněné vysokozdvižné vozíky kon-
cernu Linde AG.
    O současnosti a budoucnosti firmy jsme ho-
vořili s jednatelem společnosti ing. Zdeňkem
Lovčíkem.

V tomto výrobním oboru zaujímá vaše spo-
lečnost v současné době mezi firmami,
zabývajícími se výrobou obdobných po-

honných jednotek, jedno z předních míst
ve světě . . .

    Ano. Naším cílem je dosažení vedoucího
postavení na světovém trhu, které kromě nej-
většího objemu vyrobených jednotek bude po-
dloženo vynikající kvalitou a vysokou užitnou
hodnotou výrobků. Veškerá třísková výroba
probíhá na CNC obráběcích strojích a pohonné
systémy jsou kompletovány na montážních
linkách, jejichž kontrolní mechanismy zajiš�ují
splnění požadovaných technických parametrů.
Pro zajištění a řízení kvality je ve firmě k di-
spozici moderní měřící technika.

Kam své výrobky vyvážíte?
    Pohonné systémy dodáváme do koncernu
Linde AG, do společností Linde v SRN a v
Anglii, Still v SRN, Fiat OM v Itálii a část pro-
dukce je dodávána i do koncernových závodů

v Číně a USA. Nezanedbatelná část produkce
je též prodávána v tuzemsku. Pro zajištění a
řízení kvality je ve firmě k dispozici nejmo-
dernější měřící technika.

Jaké jsou další plány společnosti?

    Již řadu let dosahujeme vynikajících hos-
podářských výsledků. K 31. 12. 2004 dosáhla

společnost obratu ve výši 1,426 mld. Kč s prů-
měrným počtem 153 zaměstnanců. S ohledem
na trvalý nárůst zakázek byl ve 2. polovině
loňského roku počet zaměstnanců postupně
navyšován až na 165 na konci roku. Dlouho-
dobé velmi dobré výsledky v oblasti kvality,
dodavatelské disciplíny a hlavně hospodářské
výsledky vedly mateřskou firmu k rozhodnutí
rozšířit závod v Českém Krumlově a přemístit
sem výrobu řídících náprav vysokozdvižných
vozíků poté, co naše společnost zvítězila v
soutěži se světovou konkurencí, protože byla
schopna předložit nejlepší nabídku. Náš
úspěch je o to cennější, že o získání tohoto
projektu se snažila řada firem, mezi jinými i z
Asie. Zavedení nových projektů a modernizace
již vyráběných pohonných systémů posune
naši společnost o další krok dopředu a přiblíží
ji tak cíli zaujmout ve světové produkci těchto
systémů vedoucí roli. Zavedení těchto již plá-
novaných nových projektů do sériové výroby
a trvalé zabezpečení požadované kvality a pro-
duktivity práce bude odrazovým můstkem při
dalším rozšiřování závodu ve III. etapě.

Kdy rozšíříte výrobní prostory i vyráběný
sortiment?

    Novou výrobní halu o rozloze 6 300 m2 do-
končíme letos, aby od ledna 2006 mohla být
zahájena sériová výroba prvních řídících ná-
prav. Výrobní program firmy bude v letech
2006 a 2007 doplněn o pohonné systémy pro
skladovací techniku a o nové modernizované
pohonné systémy pro vysokozdvižné vozíky.
Letos v září a říjnu jsme získali několik dalších
projektů v oblasti hnacích náprav s postupným
termínem zahájení sériové výroby v letech
2006 a 2007, z čehož lze předpokládat, že
stávající i nově budovaná výrobní hala budou
do konce roku 2007 zcela zaplněny výrobní
technikou, která bude využívána s výjimkou

montážních linek ve tří a čtyřsměnném pro-
vozu.

Kolik budete přijímat nových pracovníků?

    Do konce roku 2007 předpokládáme po-
stupný nárůst pracovníků až na minimálních

250 až 260. K 30. září jsme zaměstnávali 180
lidí a vzhledem k zahájení sériové výroby no-
vých výrobků od 1. ledna 2006 už nabíráme a
dále hledáme nové pracovníky do řady tech-
nických i dělnických profesí. Tento značný
nárůst pracovních sil vyvolává již nyní potřebu
zvyšování kvalifikace a odbornosti personálu.
I do této oblasti společnost investuje v násle-
dujícím období značné finanční částky.

Jaký je podle vašeho mínění přínos firmy
pro město Č. Krumlov?

    Věřím, že podnikatelská činnost naší firmy
je a nadále bude i velkým přínosem pro město
Český Krumlov, nebo� po celou dobu své exis-
tence se naše společnost snaží získat na jihu
Čech image spolehlivé a perspektivní nadná-
rodní firmy, která svou podnikatelskou čin-
ností napomáhá rozvoji tohoto regionu.

Pokročilo plánování
sociálních služeb
    Končí úvodní etapa komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Český Krumlov.
Zastupitelé v září schválili cíle a opatření 1.
Komunitního plánu sociálních služeb − v sou-
časné době se připravuje jeho tištěná podoba.
Schválili rovněž priority na rok 2006, které
naplňují část cílů komunitního plánu, v cel-
kové výši téměř 7 miliónů korun z městského
rozpočtu. Mimo jiné se jedná o podporu vzni-
ku nízkoprahových center pro děti a mládež,
rozšíření pečovatelské služby na sedmidenní,
rozvoj služeb osobní asistence a respitní péče
o seniory a zdravotně postižené. Podrobnější
informace na www.komunitniplan.krum-
lov.cz a v příštím čísle zpravodaje ICOS.


