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Připravuje se 1. změna
územního plánu
města Č. Krumlov
Zastupitelé města rozhodli o postupu při
přípravě 1. změny nového územního plánu
města. Do 26. května mohou všichni občané
doručit své podněty na změnu územního
plánu na oddělení územního plánování
na odboru územního rozvoje, investic a
památkové péče MÚ v Kaplické ulici.
Podněty musí být formulovány jednoznačně a
konkrétně - zejména je nezbytné přesně uvést,
které plochy v území města se podnět týká a
jaké tam mají být zabezpečeny funkce odlišné
od řešení ÚPO. Tyto podněty předloží odbor
k projednání radě města, poté se jimi budou
zabývat zastupitelé. Rozhodnou, které požadavky na změny řešení území města budou
v rámci 1. změny územního plánu města
posuzovány.

Služby města
Český Krumlov budou
mít dva vlastníky

Nový český rekord z Českého Krumlova
Zahájení hlavní kulturní a turistické sezóny
v Českém Krumlově projektem Umění nad městem Miroslava Párala a Wolfganga Luha v sobotu 28. dubna se velmi vydařilo. Z náměstí
Svornosti vzlétlo 1 990 balónků plněných
heliem nesoucích originální výtvory stovky
umělců z celého světa s poselstvím a informacemi o tomto projektu. Tento originální počin
zaregistrovala Agentura Dobrý den do České
databanky rekordů a bude zapsán do České knihy rekordů, jež vyjde letos na podzim.
Pro město Č. Krumlov důležitý víkend k zahájení
hlavní sezóny začal již pátečním otevřením
výstav Giacomettiho, Scheideggera a Evy Prokopcové v Egon Schiele Art Centru a ukončilo
ho nedělní čarodějnické povyražení v pivovarských zahradách.

Zastupitelé Českého Krumlova řešili nelehký,
ale nutný a strategický problém - jak dál
s dceřinou společností Služby města Český
Krumlov, do níž by bylo nutné investovat
v nejbližší době, převážně do technického
parku, zhruba 37 mil. korun. Na základě
ekonomické analýzy společnosti, zpracované
odbornou firmou, a po zvážení všech
skutečností schválilo zastupitelstvo záměr
prodeje obchodního podílu pražské společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,
která dala nejvyšší cenovou nabídku.
Za 100procentní obchodní podíl společnosti
zaplatí 46 mil. Kč, a to ve dvou částech za 51 % podílu 33,2 mil. Kč a následně za
49 procentní podíl 12,8 mil. Kč s oboustrannou opcí uplatnitelnou kdykoliv do 3 let.
Smlouvu bude schvalovat zastupitelstvo.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
se uskuteční ve čtvrtek 25. května v 16 h
vJEDNÁNÍ
jednacím sále MÚ
v Kaplické ulici.
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé mají v programu např.
●

Foto Jana Zuziaková
●

Na Plevně bude
bezpečná zastávka autobusů
Zastávka Plevno v Českém Krumlově ve směru na Č. Budějovice bude během prázdnin přesunuta
o zhruba 30 metrů nad současnou - před dnešní autobazar, s vytvořením dopravního zálivu
mimo komunikaci. Tato zastávka by byla do konce roku 2006 zrušená. Nevyhovuje totiž
podmínkám bezpečnosti silničního provozu, protože autobusy stojí částečně na komunikaci
a překážejí provozu. Zároveň dnes zasahuje i do soukromého pozemku. Současně se zastávkou
bude řešena protější strana komunikace, kde bude vybudován chodník. Součástí nové zastávky
bude i opěrná stěna oddělující zastávku od sousedního pozemku a nový přechod pro chodce
včetně výrazného veřejného osvětlení.
V současné době probíhají správní řízení na povolení této zastávky. Provádějí se drobné úpravy
projektu a rozkreslení jeho dílčích částí, především v části umožňující přímé napojení na
chodníky do sídliště Mír. Poté se uskuteční výběrové řízení na dodavatele stavebních prací,
s nimiž se počítá v červenci a srpnu. Město Č. Krumlov za novou zastávku zaplatí kolem
400 000 Kč.

●

●

prodeje bytových jednotek v domech
č. 159, 180 a 181 na sídlišti Mír
nominace na Cenu města Č. Krumlov
za rok 2005
odkoupení pozemku pro vybudování
autobusové zastávky Plevno
závěrečný účet města za rok 2005
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DEN DĚTÍ Dnes jubilejní Krumlovská dětská Porta
BUDE
DOBRODRUŽNÝ

Neděle 28. května bude od 10 do 13 h
patřit malým i větším dětem. K jejich
svátku připravil Dům dětí a mládeže,
Vodní záchranná služba ČČK a Pro-sport
za podpory města Č. Krumlov pro nejmenší Putování kouzelnou zemí (dopravní hřiště u DDM, vstup 30 Kč, dospělí
20 Kč) a v Městském parku Dobrodružnou plavbu pro odvážné od 8 let (vstup
50 Kč, rodiče 20 Kč). Starší děti čekají
adrenalinové zážitky při raftování,
střílení, přelézání, ale i slaňování z Benešova mostu... Krásný, bohatě prožitý den
všem připomenou diplomy, balónky
naplněné héliem a další dárky.
Pro zaměstnance mohou podniky objednat vstupenky v DDM.

Podesáté se sejdou dnes ve 13 hodin v Městském divadle Č. Krumlov mladé hudební talenty na
soutěžní přehlídce Krumlovská dětská Porta (KDP). Oproti začátkům již nejde jen o regionální
jihočeskou záležitost - mladí country a folkoví hudebníci z okolních krajů považují účast v této
soutěži za prestižní záležitost.
V posledních ročnících KDP se kmotry akce stala budějovická kapela Nezmaři, která ji doprovází řadu let. Krumlovská soutěž se stala regionálním jihočeským nominačním kolem do republikového finále Dětské Porty. Na letošním ročníku, konaném v únoru v Praze, výrazně
zabodovali vítězové z Krumlova - duo Nikola Kreisigerová a Petra Korbajová (čestné uznání
poroty), duo Ondřej Dedera a Lucka Zemanová (1. místo), skupiny Life (2.), Popelki (3.)
a Létavice (1.).
Dnešní večer v divadle bude od 19 h věnován 9. ročníku festivalu Krumlovský medvěd. Přinese
nejen radost divákům, ale bude odměnou a fantastickým zážitkem dnešním vítězům KDP. Ti
totiž vystoupí na jednom pódiu s významnými profesionálními a vyspělými kapelami a
muzikanty. V minulých letech si ti nejúspěšnější tak zahráli např. s Robertem Křesanem,
Samsonem Lenkem, Pavlem Žalmanem Lohonkou, Pavlem Zajícem a Lubošem Hrdličkou,
Radimem Hladíkem a Vladimírem Mertou, Romanem Špilínkem, kapelami Cimbal Classic,
Nezmaři, Druhá tráva, Drc atd.
KDP pořádá Dům dětí a mládeže Č. Krumlov s krumlovským Centrem pro pomoc dětem a mládeži a Městským divadlem Č. Krumlov za podpory města Č. Krumlov a Jihočeského kraje.

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

2. a 3. června 2006
Informace pro voliče
1. Voličské průkazy
Voliči, kteří se v době konání voleb nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, mohou požádat
o vydání voličského průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tzn. do 26. 5. 2006, na Městském úřadu v
Kaplické ulici 439, oddělení evidence obyvatel, 1. patro, č. dveří 114.
Městský úřad předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb - tzn. od 18. 5. 2006 - voličský průkaz
voliči buï osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na požadovanou adresu.
Konec lhůty pro osobní předání voličského průkazu je 31. 5. 2006.

Foto Jana Zuziaková

Při pietním aktu v sobotu 6. května,
připomínajícím osvobození Č. Krumlova americkou armádou, zavěsil starosta JUDr. František Mikeš na projev
díků kytici k pamětní desce na hotelu
Old Inn na náměstí Svornosti za účasti zástupce americké ambasády plk.
D. A. Barsnesse, zástupců PTP a Vojenského sdružení rehabilitovaných.

NENECHTE
SI UJÍT

2

BENEFIČNÍ KONCERT 50členného sboru
hlavního kostela sv. Jakuba v Hamburku se
uskuteční v úterý 23. května od 19 h v kostele
sv. Víta. V programu koncertu pořádaného
Kiwanis klubem Č. Krumlov je dílo Bacha,
Mozarta, Scarlattiho a Haydna. Výtěžek ze
vstupného (150 Kč) bude v plné výši věnován
na podporu Dne s handicapem (9. a 10. září).
VOLNÝ VSTUP DO REGIONÁLNÍHO MUZEA
v Č. Krumlově i pobočky v Horní Plané bude
ve středu 31. května při Dni otevřených dveří
Jihočeského kraje. V 16.30 h se uskuteční
vernisáž výstavy Musejní jubilejní... Od května
je muzeum otevřeno každý den, i o svátcích,
od 10 do 17 h.
OBRAZY A PLASTIKY PETRA KOHOUTKA
budou k vidění v Městské galerii na Prelatuře
každý den od 13 do 17 h od 3. června do 2.
července.
TANEČNÍ VEČERY s duem Eva a Jan nejen
pro dříve narozené se konají v úterky od 18
do 22 h:
●
23. května v restauraci Slavie ve Větřní
●
6. června v restauraci Plešivec
●
13. června v restauraci Vyšehrad
●
27. června v restauraci Slavie ve Větřní

2. Distribuce hlasovacích lístků
Hlasovací lístky budou v týdnu od 22. 5. do 28. 5. 2006 roznášet do poštovních schránek
studenti, kteří budou mít pro tuto roznášku pověření městského úřadu, který se budou na
požádání prokazovat. Žádáme o umožnění přístupu těmto studentům do společných prostor
panelových domů, kde bývají umístěny poštovní schránky.
Kvůli zabezpečení včasného dodání hlasovacích lístků všem oprávněným voličům vyzýváme
občany, aby si zkontrolovali jmenovky na svých poštovních schránkách - a případně je doplnili
nebo aktuálně upravili. Tím se předejde případnému nedodání hlasovacích lístků některým
voličům.
Pokud přes tato opatření někteří voliči nedostanou hlasovací lístky do 28. 5., nech to oznámí
na odboru vnitřních věcí městského úřadu na telefon 380 766 203 a hlasovací lístky mu budou
dodány. Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na úřední adrese Český Krumlov, náměstí
Svornosti 1, budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na služebně městské policie
v budově radnice.
(Ing. Pavel Novák, ved. odb.vnitřních věcí)

ZASTUPITELÉ Č. KRUMLOVA ROZHODOVALI
Na jednání 27. dubna řešili mimo jiné tyto záležitosti:
●

na léta 2006 až 2010 zvolili přísedícími Okresního soudu Č. Krumlov Ing. Jarmilu Hanákovou, Františku Kuncovou, Martu Školovou, Jiřinu Tothovou, Bohuslavu Mračkovou,
Marii Keilovou, Karla Štabrňáka, Marii Šimkovou, Jiřího Kudláčka, Janu Kovaříkovou,
Mgr. Janu Kortusovou a Mgr. Františka Kortuse

●

seznámili se a souhlasí s architektonickou studií sportovně-relaxačního centra na Chvalšinské
ulici. Rada města zajistí přípravu úvodních fází projektu včetně možného způsobu financování a ve spolupráci s ČKRF zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu tohoto
projektu z prostředků EU v plánovacím období 2007-2013

●

schválili v rámci Komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na rok 2006
podporu projektů ZŠ Za Nádražím - Škola za školou v celk. výši 91 000 Kč a CPDM o.p.s. Nízkoprahové zařízení Bouda a Streetwork v celk. výši 67 000 Kč

●

schválili rozdělení 24 000 Kč z grantového programu Hudba a Český Krumlov:
1) CPDM o.p.s. Č. Krumlov na projekt Mládežnická muzika 2006 - 12 000 Kč
2) Nadační fond Festival komorní hudby na koncert mladých talentů J. Rysky,
P. Popelky - 7 000 Kč
3) Dům dětí a mládeže Č. Krumlov na projekt Hvězdy desetiletí - 5 000 Kč

●

schválili rozdělení finančních prostředků z ministerstva kultury pro letošní rok - 2 150 000 Kč
v rámci Programu regenerace MPR Č. Krumlov a 890 000 Kč v rámci Programu regenerace
MPZ Č. Krumlov i povinné podíly města

●

schválili prodej parcely pro výstavbu bytového komplexu pod Hornobránským rybníkem
ČKRF, spol. s r.o. Č. Krumlov za kupní cenu 212 000 Kč s tím, že v této ceně jsou zohledněny náklady na likvidaci stávajících garáží

●

schválili uzavření dodatků ke smlouvám o úvěrech s Komerční bankou

Úplné znění usnesení ZM na www.mu.ckrumlov.cz.

Projekt parking
funguje třetím rokem
UMÍSTĚNÍ PARK. AUTOMATŮ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ
Celkem 6 parkovacích automatů značky TicketLine® 2011 je umístěno
v těchto lokalitách:
1. Linecká ulice (prostranství před Hotelem Gold) - 16 stání
2. ulice T. G. Masaryka (před lékárnou Loyds) - 13
3. ulice Pivovarská (za poštou) - 7
4. ulice Rooseveltova (nad odbočkou na Dolní náměstíčko) - 10
5. parkoviště U Luny - 30
6. parkoviště na Objížïkové ulici (u čerpací stanice Agip) - 30

Na parkovišti U Luny na Špičáku mohou parkovat držitelé
rezidentních a abonentních parkovacích karet i řidiči platící
prostřednictvím parkovacího automatu.
Foto Jana Zuziaková

V minulém čísle zpravodaje jste se dozvěděli, jak lze v současné době
využívat odstavná parkoviště ve městě. Dnes přinášíme aktuální
informace o parkování v zónách placeného stání od vedoucího
odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Miroslava Hály.

Zóny placeného stání
Zóny placeného stání na vybraných místních komunikacích vznikly v roce 2004 a dnes jsou součástí městského parkovacího systému. Určitým
způsobem rozšířily možnosti parkování v blízkosti centra města jak
obyvatelům a podnikatelům z centra a jeho nejbližšího okolí, tak
ostatním obyvatelům a návštěvníkům města. Zavedením zón se zvýšila
četnost parkujících vozidel v blízkosti centra a odstranilo se blokování
parkovacích míst turisty a návštěvníky města ve prospěch krátkodobého
stání.
Během dvou let došlo k několika drobným úpravám ve prospěch
motoristů. Bylo sloučeno parkoviště na Špičáku, kde je dnes možné
společné parkování držitelů příslušné parkovací karty i řidičů využívajících placení u parkovacího automatu. Byly upraveny časy
bezplatného stání u čerpací stanice Agip, došlo k některým drobným
úpravám ve zvýšení počtu parkovacích míst.
Systém průběžně vyhodnocuje i dopravní komise města.
TYPY ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Na vymezených úsecích místních komunikací jsou v provozu 3 odlišené
zóny s rozdílným režimem pro stání motorových vozidel:
1. Modrá zóna - parkování silničních motorových vozidel provozovaných právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která
má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce (ABONENTI) nebo
stání motorových vozidel fyzických osob, které mají místo trvalého
pobytu ve vymezené oblasti obce (REZIDENTI). Kromě uvedených osob
zde nemají jiné uživatelské skupiny právo parkovat. Oprávněnost
parkování na takto vyhrazených místních komunikacích mají vozidla
označená platnou parkovací kartou.
Jedná se o tyto lokality:
ulice T. G. Masaryka od ZŠ k ul. Chvalšinská, Špičák, třída Míru
od křižovatky s ul. Latrán k ul. Serpentina, parkoviště U Luny,
vymezená část ul. Pivovarská, Linecká u České pojišovny, ulice
Za Soudem, Horská, Nad Schody, Plešivecké náměstí, Dolní náměstíčko,
Po Vodě, Tavírna, vymezená část parkoviště na Objížïkové ulici
u čerpací stanice, vymezená část konce ulice Rooseveltovy
2. Zelená zóna - parkování silničních motorových vozidel uživatelské
skupiny rezidentů a abonentů (uživatelé modré zóny) prokazujících se
parkovací kartou a ostatních vozidel, tzv. návštěvníků, platících
stanovenou cenu prostřednictvím parkovacího automatu, s tímto
režimem: rezidenti a abonenti na parkovací kartu „přes noc“,
návštěvníci „přes den“ zaplacením stanovené ceny prostřednictvím
parkovacího automatu.
Jsou to tyto lokality:
vymezená část ulice Rooseveltovy od odbočky na Dolní náměstíčko
k Objížïkové ulici, ulice Linecká u Hotelu Gold
3. Žlutá zóna - parkování silničních motorových vozidel na dobu
časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin. Stání pro všechny
uživatelské skupiny platící stanovenou cenu prostřednictvím
parkovacího automatu. Není zde možné využívat parkovací karty
vydané rezidentům a abonentům (kromě park. U Luny).
Jedná se o tato místa:
ulice T. G. Masaryka před poliklinikou a lékárnou, parkoviště U Luny,
vymezená část ulice Pivovarská u kláštera, vymezená část parkoviště
na Objížïkové ulici u čerpací stanice
V těchto třech zónách je 328 stání (+ 5 stání pro držitele průkazu ZTP)
- v modré 203, zelené 57, žluté 68.

VYMEZENÍ OKRUHU DRŽITELŮ REZIDENTNÍCH A ABONENTNÍCH
PARKOVACÍCH KARET
Rezidentní a abonentní parkovací karty jsou vydávány pouze fyzickým
osobám s místem trvalého bydliště a právnickým nebo fyzickým
osobám (podnikatelům) se sídlem nebo provozovnou v těchto vymezených oblasti města:
ulice Dlouhá, Dolní náměstíčko, Fialková (od ul. T. G. Masaryka
k čp. 113), Formanská, Horní, Horská, Hradební, Chvalšinská (od mostu
přes Polečnici u čp. 202 ke křižovatce u Porákova mostu), Kájovská,
Kaplická (od Objížïkové k Horní), Klášter, Klášterní, Kostelní, Latrán,
Linecká, Masná, tř. Míru (od Chvalšinské ke křižovatce s ul.
T. G. Masaryka a čp. 183), Na Fortně, Na Ostrově, Na Stráni,
Nad Schody, nám. Svornosti, Nové Město, Panenská, Panská, Parkán,
Pivovarská, Plešivecká (od Plešiveckého nám. k čp. 117), Plešivecké
nám., Po Vodě, Radniční, Rooseveltova, Rybářská, Serpentina,
Soukenická, Šatlavská, Široká, Špičák, T. G. Masaryka (vč. pod poliklinikou), Tavírna, U Luny, U Vltavy, V Jámě, Věžní, Za Soudem,
Zámecké schody, Zámek.
OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ
◆
Parkovací karty jsou vydávány na kalendářní rok nebo jeho část,
na jejich vydání není právní nárok
◆
Trvalý pobyt dokládají žadatelé (rezidenti) platným občanským
průkazem a konkrétní užívanou bytovou jednotku nájemní
smlouvou, vyúčtováním služeb nebo potvrzením od vlastníka
nemovitosti či bytu. Skutečnost, že žadatel je provozovatelem
vozidla, doloží technickým průkazem nebo smlouvou se zaměstnavatelem k použití služebního vozidla pro soukromé potřeby či jiným
pověřením k užití služebního vozidla.
◆
Adresu sídla nebo provozovny prokazuje žadatel (abonent) některým z těchto dokladů: nabývacím dokladem k nemovitosti, nájemní
smlouvou, výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským
oprávněním
◆
Parkovací karty jsou přenosné pouze mezi vozidly, jejichž SPZ jsou
na kartě uvedeny
◆
Parkovací karta nezaručuje jejímu majiteli nárok na parkování na
určitém konkrétním místě
◆
Cena parkovací karty se platí předem v hotovosti na pokladně MÚ
či bezhotovostním převodem na účet města
◆
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním parkovacího lístku
vydaného automatem nebo parkovací karty na viditelném místě za
čelním sklem vozidla tak, aby byl zvenku viditelný celý text
na lícové straně tohoto dokladu s vyznačením jeho časové platnosti
◆
Na dodržování tohoto nařízení dohlíží městská policie a odbor
dopravy a silničního hospodářství městského úřadu
Žádost o vydání parkovací karty se podává na odboru dopravy
a silničního hospodářství MÚ v Kaplické ulici.
CENY PARKOVACÍCH KARET
1. Parkovací karty R (rezidentní)
pro stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města (rezident):
- 365 Kč ročně za 1. kartu žadatele, nebo 200 Kč pololetně
- 2 000 Kč ročně za 2. a další kartu téhož žadatele (nebo dalšího
žadatele sdílejícího s prvním žadatelem stejný byt), nebo 1 200 Kč
pololetně, či 600 Kč čtvrtletně
2. Parkovací karty A (abonentní)
pro stání vozidla provozovaného fyzickou nebo právnickou osobou,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené části obce (abonent):
- 3 650 ročně za 1. kartu žadatele, nebo 1 900 Kč pololetně, nebo
1 000 Kč čtvrtletně
- 7 300 ročně za 2. a další kartu téhož žadatele, nebo 3 800 Kč pololetně, či 2 000Kč čtvrtletně

Parkování zájezdových autobusů
V současné době již dopravní značení zakazuje na území města
parkování autobusů s výjimkou parkoviš k tomu vyhrazených.
Autobusy tedy mohou parkovat pouze na odstavném parkovišti
s výstupním a nástupním terminálem V Lomu (v areálu bývalého ČSAD
na Chvalšinské silnici). Parkoviště s obsluhou má kapacitu 40 stání,
celoroční provoz 24 hodin denně, řidičům je dispozici odpočinková
místnost s veškerým potřebným vybavením, v areálu je servis pro
autobusy - myčka, čerpací stanice, opravna a pneuservis.
Kromě tohoto centrálního parkoviště (P-BUS) slouží k odbavení
zájezdových autobusů ještě blíže k centru města situovaný nástupní
terminál (BUS-STOP) pro výstup a nástup cestujících.
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P A R K I N G

BODOVÁ PARKOVACÍ
KARTA
POHODLNÉ, BEZPEČNÉ A LEVNÉ PARKOVÁNÍ

ÈESKÝ KRUMLOV

NA MĚSTSKÝCH PARKOVIŠTÍCH

P1-JELENKA

P2-POD

POŠTOU

P3-MĚSTSKÝ

HODINA PARKOVÁNÍ JEN

PARK

2 Kč

CO VŠECHNO BODOVÁ KARTA POSKYTNE
výrazné slevy parkovného oproti běžným hodinovým sazbám ve vymezených
denních a nočních hodinách:
◆
parkování do 20 MINUT ZDARMA
◆
dopoledne do 10 h a odpoledne od 14.30 h JEN 2 Kč ZA každou započatou HODINU
parkování
◆
v době od 10 do 14.30 h jednotná hodinová cena parkovného 20 Kč
(platí pro všechna tři parkoviště)
◆
bezpečné parkování na kterémkoliv parkovišti P1, P2, P3 s nepřerušeným
celoročním provozem - monitorovací kamerový systém umožňuje zákazníkům trvalý
kontakt s pracovištěm centrálního dispečinku 24 hodin denně
(upozornění: parkoviště nemají statut hlídaného parkoviště)
◆
pohodlný způsob parkování a placení parkovného prostřednictvím magnetické
parkovací karty - při výjezdu z parkoviště se z parkovací karty odečte příslušný počet
bodů (korun) dle délky a doby parkování
◆
snadné „dobíjení“ parkovací karty libovolnou částkou v automatické pokladně
na kterémkoliv parkovišti
POŘIZOVACÍ CENA KARTY
◆
poplatek za vydání karty (cena média): 100 Kč
◆
základní kredit ve výši 100 bodů: 100 Kč
Celková pořizovací cena karty s kreditem 100 bodů: 200 Kč
KDE LZE BODOVOU PARKOVACÍ KARTU ZAKOUPIT
◆
INFOCENTRUM - náměstí Svornosti 2, tel.: 380 704 623
◆
CENTRÁLA PARKOVACÍHO SYSTÉMU (P-BUS), Chvalšinská 242, tel.: 380711 190
◆

Foto Jana Zuziaková

Předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka
navštívil v minulém týdnu Č. Krumlov.
V Domě s pečovatelskou službou Vyšehrad se seznámil s fungováním
telekontaktní péče a dalšími úspěšnými projekty města v sociální oblasti.

Pasovská karta k získání

v Infocentru
Český Krumlov
Bonusová karta PassauCard-all-inclusive, kterou lze získat v Infocentru Č. Krumlov, je klíčem k poznání města Pasov a jeho atraktivního okolí za výhodných cenových podmínek.
Pasovská karta umožní volný vstup do léčivých
termálních lázní Bad Griesbach a Bad Füssing,
do nejzajímavějších pasovských muzeí (Muzeum skla, Muzeum moderního umění,
Schnapsmuseum aj.), zdarma si prohlédnout
aktuální výstavy pasovských galerií. I dětem se
bude výlet do Pasova s PassauCard líbit,
pokud navštíví některý z mnohých zábavních
parků či koupališ nebo zažijí okružní plavbu
na lodi po řekách Inn, Ilz a Dunaj. Také
nakupování se stane zábavou při využití
cenových výhod v partnerských obchodech.
Všechny autobusy a vlaky partnerských
dopravních společností zdarma dopraví
návštěvníky po celém regionu.

Od letošního dubna je součástí pasovské karty
i nabídka Č. Krumlova a Lipna nad Vltavou,
kde rovněž čekají nezapomenutelné cenově
zvýhodněné zážitky v podobě prohlídky pivovaru Eggenberg s ochutnávkou místního piva,
návštěvy Pohádkového domu, zážitkové jízdy
na voru po Vltavě nebo návštěvy Aquaworldu
v Lipně nad Vltavou.
Pasovskou kartu včetně brožury s přehledem
bezplatných služeb a bonusových výhod a
včetně informačního letáčku v češtině s přehlednou mapou lze zakoupit v Infocentru
Č. Krumlov již od 420 Kč/dospělý/den,
310 Kč/dítě/den. Krásy Pasovska je možné
objevovat při krátkodobých jedno až třídenních výletech nebo dlouhodobých jedno
až třítýdenních pobytech.

Více informací, prodej karty:
Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
tel.: 380 704 622 - 23
fax: 380 704 619
e-mail: info@ckrumlov.cz

4

(ing. Jitka Plouharová, DM ČKRF)

VYUŽIJTE VÝHOD BODOVÉ PARKOVACÍ KARTY
Bližší informace: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. , Masná 131, tel.: 380 711 429, www.ckrumlov.cz/parking

Kamerový systém občany příliš nezajímá
V březnovém zpravodaji vyhlášená anketa městské policie k připravovanému městskému
kamerovému dohlížecímu systému (MKDS) byla uzavřená koncem dubna. O své názory se s námi podělila bohužel jen desítka občanů.
Cenu si mohou vyzvednout v kanceláři č. 15 na radnici na nám. Svornosti tito občané:
◆
Jitka Sochová
◆
Jana Richterová
◆
Jiří Čermák
Většina respondentů se domnívá, že kamerový systém pomůže posílit bezpečnost ve městě, 3/4
si myslí, že kromě toho přispěje ke zlepšení kontroly vozidel projíždějících pěší zónou, k lepší
možnosti dokazování přestupků, ke zlepšení chování mládeže, především kontrole nad kouřícími
dětmi, k ochraně proti neukázněným turistům, přinese lepší přehled o dění ve městě, větší
ochranu hlídek MP. Čtvrtina zapojených do ankety si myslí, že MKDS může nějaký způsobem
negativně ovlivnit život ve městě. Obávají se ztráty soukromí, přesto ale se zavedením MKDS
souhlasí. Toto nebezpečí bývá podle preventisty Městské policie Č. Krumlov Pavla Pípala
zveličováno. "Dnešní systémy nabízejí možnost nastavení tzv. diskrétních zón, které chrání
choulostivá místa jako okna obytných domů, hotelů apod. Chovají se inteligentně, to znamená,
že se nedají nijak obejít přiblížením či jiným nastavením kamery. Ovládat je může pouze
operátor servisní firmy, který zná heslo ke vstupu do systému," vysvětluje Pavel Pípal.
Mezi místy navrhovanými k rozmístění kamer zvítězilo nám. Svornosti, druhá je ulice Latrán
spolu s autobusovým nádražím, následují vlakové nádraží, sídliště Mír společně
s tamními supermarkety a další místa.

Představitelé státu Malaka přijeli do Č. Krumlova pro informace
V sobotu 6.5. navštívila Č. Krumlov delegace Malajsijské federace. Starosta města JUDr. František Mikeš, zástupci města, kulturního života a cestovního ruchu se na radnici setkali s guvernérem státu, prvním ministrem, velvyslancem Malajsie v ČR, státním sekretářem a dalšími
vládními představiteli.
Přestože Malaku a Č. Krumlov dělí tisíce kilometrů, ukázalo se, že je pojí společný cíl snaha o zachování autenticity historického
odkazu podmíněná nutností zajistit kvalitní
život občanům. Hosté z přímořské země s celoroční letní sezónou s průměrnou denní
teplotou 24 °C, kterou pozná ročně 4 až 5
miliónů turistů, se intenzívně zajímali o fungování turistického ruchu v Č. Krumlově.
Velmi je překvapila více než miliónová roční
návštěvnost Č. Krumlova. Zjišovali, jak město
získává a "vychovává" kvalitní průvodce, jak
pečuje o historické bohatství, jak funguje
správa a financování památek, muzeí, galerií.
Zástupci ze 14tisícového Č. Krumlova mohli
předat zkušenosti, jichž využije ke zkvalitnění
Foto Jana Zuziaková
cestovního ruchu hlavní město Malaka s půl
miliónem obyvatel, usilující o zapsání do seznamu UNESCO v roce 2007.
Téměř třicítka sympatických hostů obdivovala zámek, regionální muzeum, seznámila se s infocentrem a odjížděla nadšená Č. Krumlovem.

Za týden startuje
34. Rallye Český Krumlov
Příští víkend opět zaburácejí motory soutěžních vozidel na populární
Rallye Č. Krumlov, která je zařazena mezi podniky Mezinárodního
mistrovství ČR. Startuje v pátek 26. května v odpoledne z parkoviště v Jelení zahradě.
Před startem soutěže, která již neodmyslitelně patří ke koloritu našeho
města a regionu, jsme hovořili se zástupcem ředitele rallye a
vedoucím tratě (a dříve úspěšným jezdcem) ing. Jindřichem
Kuncem.
Proslýchalo se, že pro uspořádání tak náročné akce nemá
automotoklub po ukončení spolupráce s hlavním sponzorem
dovozcem vozů Seat dostatek finančních prostředků…
Po plánovaném ukončení partnerství se značkou Seat jsme stáli před
rozhodnutím co vůbec dál. Automotoklub Rallye Český Krumlov spojil
proto své síly s týmem ČK Motosport. O tom, že rallye u nás nezanikne,
rozhodli vlastně noví partneři a sponzoři. Sami přišli s nabídkou
spolupráce finančního zajištění letošního ročníku rallye, nebo soutěž a
její organizace nabízí dokonalou příležitost, jak prezentovat jejich
výrobky a služby. Docela nám tím dali najevo, že pořádání podniku na
úrovni mistrovství republiky neděláme zas až tak špatně…
Nač taková skromnost, vždy kdo se po soutěžích pohybuje,
hodnotí krumlovskou rallye velmi vysoko jak po organizační,
tak po sportovní stránce...
Cítíme, že se naše soutěž dostala za poslední roky na velmi vysokou
úroveň. To je hlavně zásluha všech, kdož se na pořádání rallye podílejí.
Jsou to stovky dobrovolníků na trati rychlostních zkoušek, v servisních
parkovištích, hasiči, záchranáři, lékaři, policie, spojaři, místní autokluby
a mnoho dalších. A pro úzkou skupinu ředitelství rallye, která vlastně
soutěž připravuje, je příští víkend vyvrcholením jejich celoroční práce.
Sportovní kvalita rallye je dána velmi citlivým výběrem tras rychlostních
zkoušek. Vždy se snažíme, aby jejich charakter zaručoval jezdcům
maximální sportovní hodnotu. Stavbě tratě se věnujeme několik měsíců
před závodem. Málokdo tuší, kolik jednání se uskuteční, než je podoba
tratě definitivní. Ohromný dík patří představitelům města, všem
dotčeným obcím na trase rallye a majitelům komunikací a pozemků.
Jaká jsou specifika krumlovské rallye? Proč je mezi jezdci tak
vysoko hodnocena?
Myslím si, že sportovní hodnotu naší soutěže jsme opět posunuli o
něco výše. Posádky si u nás zazávodí na rychlostních zkouškách
minimálně evropských parametrů. Tratě jsou jezdecky hodně náročné,
rychlostní zkoušky jsou ve většině velmi dlouhé. Díky velmi členitému
profilu a charakteru cest, po kterých vedou, se závodí v neskutečném
tempu, kdy v nasazení posádek se neodpouští jediná chyba…
Rychlostní zkoušky jsou u nás pověstné typickým rychlým „rozskákaným“ asfaltem s množstvím zrádných horizontů. Navíc po dlouhé
zimě zůstalo ležet hodně posypového materiálu, takže povrch je navíc
velmi kluzký a záludný. A když se ještě přidají téměř letní teploty a
z nich třeba nenadálé bouřky, může být některým posádkám pořádně
horko…
Zkrátka, naše krumlovská rallye je pro zkušené soutěžáky parádní
svezení, pro nováčky nebo méně ostřílené dokonalý očistec… Většinou
platí, že u nás uspěje ta posádka, která už má v soutěžáckém životě
něco za sebou.
Na co se mohou tedy posádky i diváci těšit?
V úvodu jsme jezdce vůbec nešetřili a na rozhýbání jsme jim na páteční
podvečer připravili velmi obtížnou, téměř 25 km dlouhou, rychlostní
zkoušku z Dobrné do Rožmitálu. Pak následuje tradiční úsek mezi

Vítězství z loňského ročníku přijedou obhajovat Štěpán Vojtěch
a Michal Ernst na voze Peugeot 206 WRC. Fantastická atmosféra
při slavnostním vyhlašování výsledků v Jelení zahradě se spoustou
atrakcí a závěrečným ohňostrojem je každoročně nezapomenutelným zakončením Rallye Č. Krumlov.
Foto Dalibor Benych

Soběnovem a Svatým Janem s divácky atraktivním šotolinovým úsekem
u Ločenic. Tyto zkoušky se jedou dvakrát se servisní přestávkou v Č. Budějovicích. Sobotní etapa už je klasická. Velerychlostka Malonty se
startem v Pohorské Vsi do Bukovska s délkou 30 km, přídolská zkouška
s cílem v Č. Krumlově, divácký římovský okruh a jezdecky velmi náročný
Kohout se startem v Besednici. I sobotní rychlostní zkoušky jedou
posádky dvakrát. Pro diváky je na každé rychlostní zkoušce připraveno
vždy několik kvalitních a přehledných diváckých míst s možností
parkování.
Centrum soutěže je již tradičně na krumlovském gymnáziu, start a cíl
na parkovišti v Jelení zahradě. Servisní areál po celou dobu rallye je
postaven na Dlouhé louce v Č. Budějovicích.
Kde se zájemci o parádní podívanou dozvědí více?
Oficiální program se startovní listinou 34. Rallye Český Krumlov je letos
součástí Rally magazínu. Kromě programu se na více než sedmdesáti
stranách se spoustou fotografií muhou dozvědět novinky z českých,
evropských a světových rallye. Tento velmi kvalitní Rally magazín včetně
programu krumlovské rallye je k dostání v trafikách a u benzinových
stanic.
K tomu, aby soutěž dopadla na výbornou, nemalou měrou
přispívají i samotní diváci…
Samozřejmě. Všechny diváky proto naléhavě žádám, aby se na trati
rallye chovali ukázněně, aby vždy uposlechli pokynů pořadatelů, stáli
jen v zónách pro ně určených - a hlavně aby sami dbali na svou
bezpečnost.
Předem divákům za projevenou kázeň a ohleduplnost děkuji. Bude to i
jejich zásluha, když se 34. Rallye Český Krumlov odjede bez problémů a
v co nejlepší organizační a sportovní kvalitě.
Přeji všem podél tratě letošní Rallye Český Krumlov
hodně sportovních zážitků!

Druhý díl čtyřdílného románu
Láska a hřích Oldřicha z Rožmberka představila českokrumlovská spisovatelka Helena
Braunová minulý pátek v Jezuitském sále Hotelu Růže.
Návštěvníci autogramiády si
mohli nový titul nejen koupit,
ale v ukázce se také dozvěděli,
jak se odvíjel Oldřichův osud v
době ohrožení Krumlova husity.
Zpravodaj města Český Krumlov,
evid. č. MK ČR E 14614;
vydavatel Městský úřad Český Krumlov,
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov,
IČO 245 836;
odpovědný redaktor: Jana Zuziaková,
tel. 380 766 328,
mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz;
tiskne Výpočetní služba a tiskárna Šumava,
spol. s r. o., Kaplická 327, Český Krumlov.
Zpravodaj je samostatně neprodejný.
V případě jeho nedodání volejte
na č. 380 711 700 Mgr. Otakar Veselý.
Vyšlo 19. května 2006,
příští vydání 23. června 2006.

NA KOLO JEN
S PŘILBOU!

Foto Jana Zuziaková

Od 1. července budou cyklisté do 18 let
povinni jezdit s ochrannou přilbou na hlavě, čímž by měl klesnout počet zranění u
těchto řidičů. Krumlovští strážníci každoročně kontrolují používání přileb mladými
cyklisty. V současné době je v případě
jízdy bez ochranné přilby čeká pěší cesta
domů pro tuto ochranu. Ti svědomití jsou
naopak pochváleni, případně odměněni
drobným dárkem.
Podle průzkumu provedeného českokrumlovskou městskou policií používají přilbu nejvíce
děti od 6 do 10 let, kdy jezdí pod dohledem
rodičů. Nejvíce riskují 15 a 16letí cyklisté děvčata zásadně přilby nenosí, chlapci zřídka.
Celostátní statistiky ukazují, že přilba (která
může slušet i děvčatům) není zbytečnou přítěží,
ale v mnoha případech dokáže zachránit život.
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20. Slavnosti pětilisté růže
16. - 18. června (věnované jejich zakladateli Antonínu Zwiefelhofferovi)

PROGRAM

Pátek 16. června
I. zámecké nádvoří
12.00 - 20.00 Staročeský jarmark
Kašna v Široké ulici
20.00 Krless Praha - pouliční koncert středověké hudby
22.00 Ghotic - koncert gotické hudby při svíčkách
Náměstí Svornosti - hlavní scéna (Moderuje Petr Kronika)
16.00 Zahájení slavností
16.20 Krumlovští pištci - koncert dětského flétnového souboru
17.00 Fioretto Č. Krumlov - lidové tance renesance a jejich výuka
17.40 Tua Borta Praha koncert hudby inspirované středověkem
19.20 Regii Caroli Regis Praha taneční renesanční soubor
20.00 Fakír Petr Braun opalování těla, polykání a plivání ohně
21.00 Večer před slavností - komponovaný program
scénář a režie: Inge Švandová - Koutecká
22.00 NOČNÍ OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
průvod projde po trase: I. zámecké nádvoří - Latrán
- nám. Svornosti - Horní ulice
22.30 Asonance Praha - irská a skotská lidová hudba
23.45 - 24.00
Šermíři Merlet: Renesanční duely - přehlídka mužnosti, zbraní
Prokyšův sál a nádvoří Prelatury, Horní ulice
17.00 a 18.30
ZUŠ Č. Krumlov - Král a kejklíř
20.00 ZUŠ Č. Krumlov - koncert violoncellového oktetu
23.00 Divadelní klub Českokrumlovská scéna: PREMIÉRA: František Zborník
- Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka, Panská ulice
18.00 Krumlov Quitar Classic duo, Radek Interholz a Jindra Čapek - koncert
21.00 Tua Borta Praha - koncert hudby inspirované středověkem
Kaple sv. Martina - Městský park
19.30 Miroslav Částek - Popelka Nazaretská
Pivovar Eggenberg - pivovarská zahrada
21.00 Cindži Renta Č. Krumlov - koncert romské hudby
23.30 - 02.00 Papouškovo sirotci - countrybeatová krumlov. kapela
Městský park - Středověké hry
17.30 - 21.00 Aktivní zábava pro návštěvníky slavností v podobě středov. her
- koňokolu, trampolíny, katapultu, otoč. žebříku a vržnice švejcarkou
Nádvoří Hotelu Růže
22.00 Spektrum Praha - koncert alikvotních zpěvů
Hradební ulice
17.00 Koňmo Praha - orchestr Péro za kloboukem
17.30 Teátr Víti Marčíka: Sněhurka - divad. pohádka pro děti i dosp.
19.00 Koňmo Praha - orchestr Péro za kloboukem
19.30 Vojtáno- kejkle Vojty Vrtka, zmrzlina na provázku, mrkání na drát a dal.
20.30 Koňmo Praha - orchestr Péro za kloboukem
21.00 Teátr Víti Marčíka: Mysteria Buffa divadelní představení
23.00 Hoří, hoří - ohňová show
Panoramatická zahrada u Hotelu Růže, Horní ulice
17.00 Lentilky Č. Krumlov a Štývarův dětský sbor - koncert dětských sborů
19.00 Igric Chomutov - koncert pseudobarokní hudby
Synagoga, Linecká ulice
20.30 Krumlovští pištci koncert dětského flétnového souboru
Šatlavská ulice
Slavnosti v Šatlavě - středověká hostina přímo na ulici (pečená selata, kuřata,
víno, medovina, pivo), hudba - do neděle 16 h.

Sobota 17. června
I. zámecké nádvoří
10.00 - 21.00 h Staročeský jarmark
Náměstí Svornosti - hlavní scéna (Moderuje Petr Kronika)
10.00 Igric Chomutov - soubor středověké hudby
11.30 Hadí žena Lenka Praha - Je možné ohnout tělo do takových rozměrů?
12.10 Krumlovští pištci - vystoupení dětského flétnového souboru
13.00 Calata Ostrava - koncert renesanční hudby
14.30 Fakír Petr Braun Č. Budějovice
15.00 SLAVNOSTNÍ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM S CEREMONIÍ
NA NÁMĚSTÍ SVORNOSTI - průvod projde po trase Městské divadloHorní ulice-náměstí Svornosti-ceremonie-Radniční-Latrán-kolbiště
scénář a režie: Štěpán Kryski, Kateřina Slavíková
15.30 Ginevra Příbram - koncert středověké hudby
17.15 SHŠ Fedrfechtýři Č. Budějovice šermířské ukázky
18.00 Kejklíř Pupa
18.45 Irish Dew - koncert inspirovaný irskou hudbou
20.45 Studio orientálního tance Farha Č. Krumlov a Č. Budějovice
21.30 Muziga - koncert hudby inspirované středověkem
23.00 Krless Praha - koncert středověké hudby
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Kolbiště v zahradách pivovaru Eggenberg (Agentura Petr Barvík)
10.00 Zahájení programu na kolbišti po celý den šerm, hudba,
tanec a středověké hry pro děti i dospělé
11.00 17.00 Dobová lazebna pro spočinutí unavených těl, českokrumlovské
pivo Eggenberg, české speciality, jídla a pití dosyta
16.00 TURNAJ RŮŽÍ
Páni z Rožmberka a Krumlova (Č. Krumlov a Rožmberk), Páni z Hradce
(Jindřichův Hradec), Páni z Třeboně a Landštejna (Třeboň a Landštejn),
Páni ze Stráže (Stráž nad Nežárkou), Páni z Ústí (Sezimovo Ústí),
zahraniční host Giostra Cavalleresca di Sulmona (Itálie)
19.00 Závěrečné defilé všech umělců
Pivovar Eggenberg - pivovarské zahrady
21.00 HK Band jihočeská rocková kapela, poté ohňostroj z Jižních teras zámku
00.15 - 00.02 Futurum rocková legenda
Jižní terasy Státního hradu a zámku Č. Krumlov
24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ K 20.VÝROČÍ SLAVNOSTÍ na originální hudbu
Romana Dragouna a ohňový průvod na řece Vltavě
Hotel Růže - nádvoří
21.00 Společenský večer k 20. výročí Slavností pětilisté růže
Předání cen Města Český Krumlov za rok 2005
21.30 Renesanční taneční soubor Fioretto s doprovodem skupiny Chairé
Městský park - Středověké hry (zajišuje Antonín Plamínek Pazdera)
11.30 - 19.00 Aktivní zábava pro návštěvníky slavností v podobě středov. her
- koňokolu, trampolíny, katapultu, otoč. žebříku a vržnice švejcarkou
Kaple sv. Martina - Městský park
11.00 Miroslav Částek - Před Bohem se nehraje

Prokyšův sál Prelatury, Horní ulice
10.00 Divadelní klub Českokrumlovská scéna - Dvojí pravda o Vilémovi
z Rožmberka, scénář a režie: František Zborník
11.30 ZUŠ Č. Krumlov - Král a kejklíř
13.30 a 16.00
Malé Vinohradské Praha - Českokrumlovská comedie del¾´arte
18.00 Divadelní klub Českokrumlov. scéna - Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmb.
20.00 Malé Vinohradské Praha - Českokrumlovská comedie dell´arte
22.00 Divadelní klub Českokrumlov. scéna - Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmb.
23.30 Divadlo Bořivoj Praha: Smrt ve službách loutkového tyjátru - rakvičkárna
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka, Panská ulice
10.00 Grál Brno - šermířská pohádka
12.00 Krless Praha - koncert středověké hudby
14.00 Hadí žena Lenka Praha
16.00 Divadlo Bořivoj Praha: Táta, máma a já pohádka pro celou rodinu
18.00 Divadlo Bořivoj Praha: Bujabéza - klaunská burleska
21.00 Benedictus Plzeň - koncert staré hudby
Synagoga - Linecká ulice
14.00 Chairé Příbram - koncert renesanční skupiny
17.00 Kvinterna Č. Krumlov Písně sefardských židů
19.00 Medvíïata Č. Krumlov a Štývarův dětský sbor Třinec - koncert děts. sb.
Letní jízdárna Státního hradu a zámku Č. Krumlov
10.00 SHŠ Bratři z Růže - ukázky šermířského umění středověkých válečníků
10.30 Campanello Třeboň - ukázky renesančních tanců
11.00 Žonglér Pupa žonglérské umění
11.30 Divadlo Studna Hosín: Čínská pohádka dětské předst. nejen pro děti
12.30 Žonglér Pupa žonglérské umění
13.00 SHŠ Bratří z Růže: Ostrov pokladů - akční pohádka pro děti
13.30 Ghotic - koncert gotické hudby
14.00 - 16.30 pauza
16.30 Ghotic - koncert gotické hudby
17.00 Žonglér Pupa žonglérské umění
17.30 Divadlo Studna Hosín: Kozlí muž - comedie dell´arte
Hradební ulice - za Egon Schiele Art Centrem
11.00 Divadlo Koňmo Praha - koncert Péro za kloboukem
11.30 Kejklířské divadlo: Kouzelná kulička - pro děti i dospělé
13.30 Koncert Péro za kloboukem
14.00 Vojtáno Vrtek - kejklířiny
16.30 Orchestr Péro za kloboukem
17.00 Teátr Víti Marčíka: Popelka - pohádka pro děti i dospělé
19.00 Fedrfechtýři Č. Budějovice: Historia Magistra - šermířská divadelní hra
20.30 Umělecká společnost Komedianti pod dohledem
Víi Marčíka: Romeo a Jůlie - tragikomická hra s prvky baletu a zpěvohry
Panoramatická zahrada u Hotelu Růže, Horní ulice
11.00 Calata Ostrava - koncert dobové hudby
13.00
Ginevra - koncert dobové hudby
Nádvoří Hotelu Růže
12.00 Soubor historického tance Ala Danza, SHŠ Páni Krašova a SHŠ Kvartet
- komponovaný divadelní program se šermem a tancem
12.30 SHŠ Grál Brno - šermířské ukázky
13.00 SHT Calygulus Jindřichův hradec - renesanční tanec
13.30 SHŠ Haríři Rokycany - šermířské ukázky
14.00 Soubor historického tance Ala Danza, SHŠ Páni Krašova a SHŠ Kvartet

Neděle 18. června
I. zámecké nádvoří
10.00 - 17.00 Staročeský jarmark
Náměstí Svornosti - hlavní scéna (Moderuje Petr Kronika)
10.15 Kapka - jihočeské a české lidové písničky v podání českokruml. kapely
12.00 Švejk Band Plzeň - veselá parta hudebníků
14.00 Terni Gi¾ori - dětský romský folklórní soubor
15.00 Čarodějný vrch - dětský program pořádá ICOS Č. Krumlov
16.15 - 16.30 ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ S HISTORICKÝM PRŮVODEM MĚSTEM
Hotel Růže - nádvoří
11.00 Hudební matinné Městského smíšeného sboru Perchta
a Smyčcového orchestru Č. Krumlov
Prokyšův sál Prelatury, Horní ulice
9.30
Divadlo Bořivoj Praha: Táta, máma a já pohádka pro celou rodinu
11.30 Divadlo Bořivoj Praha: Bujabéza klaunská burleska
Pivovar Eggenberg - pivovarské zahrady
11.00 Dětský turnaj - historická soutěž českokruml. škol v netrad. soutěžích
Zámecká zahrada - Otáčivé hlediště
15.00 Živé šachy - šachová partie s živými figurami na šachovnici 12x12 metrů
scénář a režie: František Zborník a Jaroslav Kubeš
15.45 HISTORICKÝ PRŮVOD
průvod projde po trase: Otáčivé hlediště - zámek - Latrán
- Radniční ulice - náměstí Svornosti - ceremonie - Horní ulice
Synagoga, Linecká ulice
14.00 Mišpacha Praha- koncert židovské hudby
Hradební ulice
11.00 Divadlo Koňmo: Jak šlo vejce do světa - pohádka pro děti
Dvoreček Hotýlku U malého Vítka, Panská ulice
10.30 Colorrs Č. Budějovice - koncert hudebníků inspir. skupinou The Cors
13.00 Irish Dew - irská a skotská lidová hudba
EGON SCHIELE ART CENTRUM a REGIONÁLNÍ MUZEUM V Č. KRUMLOVĚ
poskytují všem držitelům vstupenky na slavnosti 50 % slevy na vstupném.
Změna programu vyhrazena.
DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.CKRUMLOV.CZ/SLAVNOSTI
INFORMACE O PROGRAMU: MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV o.p.s.
Horní Brána 2, tel./fax: +420 380 711 775, e-mail: divadlo@ckrumlov.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAJIŠŤUJÍ: INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
nám. Svornosti 2, tel.: +420 380 704 621, fax: +420 380 704 619,
e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz
UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 (1. nádv.), tel.: 380 725 110, 380 725 119,
e-mail: tourist.service@unios.cz
Slavnosti pořádají Městské divadlo Č. Krumlov a město Český Krumlov.
Mediální partneři:
Radio Faktor, Český rozhlas České Budějovice, Český rozhlas 1 - Radiožurnál,
Region, OIS, TV Gimi, Jihočeské listy Bohemia

Náročná rekonstrukce fasády radnice
Od dubna opravují pracovníci firmy Brisamm s.r.o. Č. Budějovice fasádu radnice směrem
na nám. Svornosti. Po oškrábání vápenného nátěru fasády odstraňují poškozené části omítky,
štuku nebo nátěru, což podle odhadu potřebuje 5 % plochy stěny budovy a 50 % atiky.
Po nahození nové omítky a štuku přijde na řadu nátěr celé fasády. Pochopitelně musí být
odstraněny příčiny zatékání, dojde tedy na překrytí atiky plechem a opravu krytiny na římse.
Součástí rekonstrukce bude kromě opravy napojení oplechování na atice i oprava a nátěr oken.
Zvláš bude řešeno zrestaurování čtyř erbů (zleva eggenberský, země České, schwarzenberský
a dole města Č. Krumlov).
Náklady ve výši 800 000 Kč jsou z 50 % hrazeny z programu regenerace městské památkové
rezervace a z městského rozpočtu. Návštěvníci Slavností pětilisté růže, které se konají od 16. do
18. června, již budou moci obdivovat i krásu čela radnice.

Foto Jana Zuziaková

Rekonstrukce Tovární ulice se chýlí ke konci
Vloni v červenci zahájená čtyřetapová rekonstrukce inženýrských sítí a Tovární ulice v Č. Krumlově, jejímž generálním dodavatelem je Hochtief VSB a. s., Č. Budějovice, se zdárně chýlí ke
konci. Hlavní příjezdová komunikace do průmyslové zóny Domoradice dostala o minulém
víkendu finální povrch. Do konce května budou podél komunikace dokončeny terénní úpravy,
vodorovné a svislé značení. Náklady na projektové práce, inženýrskou činnost a stavební práce
dosáhnou zhruba 60 mil. Kč (37,227 mil. Kč státní dotace, ostatní město Č. Krumlov).
Slavnostní otevření Tovární ulice a její uvedení do provozu se uskuteční v úterý 6. června
v 10.30 h.
Rekonstrukce spočívala ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešové
a splaškové kanalizace, byly upraveny trasy slaboproudých i NN kabelů, dále plynovodu
v místech kolize s novými sítěmi, bylo vybudováno nové veřejné osvětlení, chodníky. Komunikace
má nové odvodnění pomocí vpustí, je rozšířena o řadicí pruhy v křižovatkách a v místech
autobusových zastávek.
Je potěšující, že po téměř dvou letech příprav a složitých jednáních se současnému vedení
města podařilo zajistit finanční prostředky a vyřešit problém nevyhovující komunikace, na jejíž
špatný stav si stěžovaly podniky vznikající už počátkem 90. let minulého století. Náročná
rekonstrukce připravila podmínky pro další rozvoj průmyslové zóny, pro nové pracovní
příležitosti města Český Krumlov.

Větší případy městské policie
Také v posledních týdnech strážníci jako první zasahovali v případech, jejichž
dořešení spadá do kompetence Policie ČR.
Hlídka městské policie např. zakročila při rvačce mezi hosty u restaurace Vaikiki u vlakového
nádraží. Jindy zadržela řidiče vozidla, který poničil veřejné osvětlení na sídlišti Mír, načež v klidu
odjel do nového sídliště ve Vyšném. Strážníci u něj prověřili hladinu alkoholu a naměřili 2,4
promile! Práci ušetřili Policii ČR i tehdy, když díky své všímavosti zadrželi muže, po kterém bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Leckdy snad na vše připravené strážníky něco překvapí - jako řidič
zahraniční dopravní společnosti, jemuž kvůli špatnému parkování nasadili na autobus botičku.
Zručný cizinec nelenil, odstranil ji a ujel, ne však daleko. Ve spolupráci s Policií ČR byl zadržen
na hraničním přechodu i s fetišem-botičkou. O tom, že se nevyplatí nedodržování pravidel
silničního provozu, se přesvědčil i řidič citroënu popojíždějící v protisměru na sídlišti Mír. Při
kontrole totožnosti jevil známky podnapilosti, tak mu hlídka dala fouknout do balónku. Vypil
asi dost, nebo dechová zkouška ukázala 2,1 promile. Díky strážníkům přežila pasažérka
dálkového autobusu, kterou postihlo hypoglykemické kóma. Řidič po příjezdu z Prahy na
krumlovské autobusové nádraží přivolal hlídku k ženě, která zůstala sedět v autobusu a
nekomunikovala. Když strážníci (na rozdíl od řidiče) zjistili, že má zdravotní potíže, ihned
přivolali rychlou záchrannou službu, což jí zachránilo život...

Navštívili Český Krumlov
VELVYSLANKYNĚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Velké Británie a Severního Irska Linda Duffield
přijela 5. května na koncert Jihočeské komorní filharmonie Č. Budějovice k osvobození
v Jízdárně. Setkala se se starostou, v sobotu si prohlédla město a zámek.
VELVYSLANEC USA v ČR William Cabanis s manželkou přijel minulý pátek, aby se v sobotu
13. května zúčastnil distriktní konference Rotary International v Jízdárně.

ČERVEN
v Městském divadle
Český Krumlov
1. června v 19.30 h
Iva Volánková - MÁ VLAST
Politická symfonie o třech větách
2. června ve 20 h
NEŘEŽ
Historie i současnost - pocta Zuzaně Navarové
v Divadelní zahradě - V. Sázavský, Z. Vřešál,
Raven, F. Benešovský, D. Uher.
3. června v 19.30 h
KONCERT PRO VÁS
MARTA ANGELA VÁVROVÁ (zpěv)
a PETR VAŠÍČEK (klavír)
Janáček, Martinů, Jan Masaryk, Dvořák
6. června v 19.30 h
TANEC PRAHA
Granhoj Dans - OBSTRUCSONGS
Tanečnice z Kuby a populární dánský jazzman
8. června ve 20.00 h
HURÁ DO DIVADLA
Pravidelný folkový pořad českokrumlovského
písničkáře Romana Špildy Špilínka a jeho
hosta Míši Leichta v Divadelní kavárně
23. června v 19.30 h
Georges Feyudau - DÁMSKÝ KREJČÍ
ČINOHERNÍ KLUB Praha
VÝSTAVA Fotoklubu Sokolov

Vlakem
za památkami
UNESCO
Do 30. září je možné zapojit se do
soutěže o zajímavé ceny. Její účastníci
sbírají po předložení platné označené
jízdenky razítka v informačních centrech
či přímo na památkách UNESCO. Pokud
bude hrací karta obsahovat alespoň tři
razítka, budou zařazeni do slosování,
např. o týdenní pobytový poukaz pro
dvě osoby ve městě UNESCO, kilometrické banky, knihy, volné vstupenky
do památkových objektů, kulturních
institucí, víkendové pobyty, prohlídky
města UNESCO s obědem a další lákavé
ceny.
Bližší informace na www.cd.cz/unesco.

www.podnety.cz
po dvou letech
Českokrumlovské občanské sdružení PODNĚTY.CZ vyvíjí efektivní internetovou technologii
pro neformální komunikaci mezi občany,
politiky a úředníky všech úrovní. Svůj projekt
„ladí“ na vzorku téměř 500 podnětů pro
Č. Krumlov a více než 900 pro jiné instituce
veřejné a státní správy v ČR. Ojediněle se
vyskytují návrhy pro instituce v jiných státech.
Vloni přibylo v Národní databázi občanských
podnětů (NDOP) 433 podnětů, letos (do
1. května) 150 - z toho 57 pro Č. Krumlov.
"Z podnětů pro starostu našeho města je vyřešena asi desetina, řada dalších se řeší," konstatuje mluvčí sdružení ing. Arnošt Bednář.
Sdružení zřídilo územní jednotky správy
databáze v Č. Krumlově, v Chrudimi a v Praze
a má celkem 36 členů ve 12 městech ČR.
Nabízí samosprávu segmentů databáze
obcím, spolupracuje s několika neziskovými
organizacemi a připravuje nabídku projektu
dalším regionům EU. Hlavním mediálním
partnerem sdružení jsou internetové Pozitivní
noviny. Počítadlo přístupů do NDOP registruje
již přes 65 000 návštěvníků. Konstruktivní
podněty k nápravě stavu, za který odpovídají
instituce veřejné a státní správy, lze odeslat
prostřednictvím jednoduchého formuláře
serveru www.podnety.cz, který funguje od
1. 5. 2004.
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MILOŠE MICHÁLKA
O hezké zážitky by se člověk
měl podělit, proto chci připomenout velmi příjemně
strávený podvečer 3. května
na vernisáži výstavy Otesánek a my druzí v regionálním muzeu. To, že pracovníci muzea zvolili k zahájení
letní sezóny tuto výstavu,
opět prokázalo jejich profesionalitu a cit, což všichni hojní návštěvníci
kvitovali nadmíru pochvalně.
Výstava představuje práce dětí krumlovské
ZUŠ a je radost kochat se jejich výtvory. Je
nesmírně potěšitelné, že máme dostatek dětí
věnujících se různým činnostem v kroužcích,
které nabízí ZUŠ, DDM a jiné organizace
starající se o vyplnění volného času, a že mají
možnost prezentovat se např. v muzeu. Za to
patří dík rodičům, kteří svým dětem tyto
aktivity umožňují a hradí, a všem učitelům a
pracovníkům těchto institucí. Jsem přesvědčen, že to jsou správně vynaložené prostředky
(i když jich je žalostně málo) a pokud by se
část peněz jdoucí na protidrogovou prevenci
přesunula do volnočasových aktivit, že by to
bylo stokrát efektivnější. Ne nadarmo se
říká, kdo si hraje nezlobí! Chci nám všem
popřát hodně šikovných dětí, obětavých rodičů a všem učitelům, pedagogickým pracovníkům a dalším dobrovolníkům hodně pevné
nervy a víru, že jejich práce má velký význam
pro nás všechny i pro naši budoucnost!
Nashledanou při další obdobné akci!

Krumlovská Medvíïata
s evropským úspěchem
První cenu z Evropského hudebního festivalu
pro mládež do 25 let v belgickém Neerpeltu
si přivezl pěvecký sbor Medvíïata z krumlovské ZUŠ. Třídenní soutěž na přelomu dubna a
května zahrnovala v sedmi kategoriích celkem
4 000 mladých hudebníků z 20 evropských
států a z Číny. Krumlovští zazářili v kategorii
smíšených mládežnických sborů, kde jim
konkurovalo 11 souborů. O vítězství 43členného tělesa doprovázeného na klavír Olgou
Reichlovou rozhodla mezinárodní porota.
"Takový výsledek jsme si ani ve snu nepředstavovali," komentoval po návratu úspěch
sbormistr Mgr. Lukáš Holec s tím, že to byl
pro všechny životní zážitek. Účast na soutěži
finančně podpořilo město.

INFORMACE Z RADNICE
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RADNÍ odsouhlasili návrhy zadání veřejných zakázek na zpracovatele
- regulačního plánu Domoradice - lokalita
Padělky a Za Matouškovic
- regulačního plánu Slupenec
- změny regul. plánu Vyšný
- změny regul. plánu Ambit
DĚTEM A MLÁDEŽI rozdělilo město 205 500
Kč v prvním kole grantového programu nazvaného Sport a tělovýchova pro děti a mládež
do 18 let. Na pořádání sportovních akcí
mládeže získalo osm žadatelů 200 000 Kč a
5 500 Kč dostal mladý sportovec na reprezentaci města. Celkem město podpoří letos
prostřednictvím grantů sportovní aktivity dětí
a mládeže v Č. Krumlově opět 400 000 Kč.
Z GRANTOVÉHO PROGRAMU pro děti a
mládež Hudba a Č. Krumlov 76 000 Kč:
- Krumlovští pištci na účast v soutěži
v italské Sulmoně
7 000 Kč
- Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově
na kostýmy pro soubor Brumlíci
5 000 Kč
- Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově
na účast sboru Medvíïata na zahran. sbor.
festivalech v Belgii, Itálii
36 000 Kč
- Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Č. Krumlově
na mimoškolní aktivity pro děti
- soutěžní přehlídky
12 000 Kč
- Dr. Helena Kazárová na projekt Hrajeme a
tančíme Mozarta
9 000 Kč
- Nadace barokního divadla zámku Č. Krumlov na výrobu 4 kopií barokních divadelních
kostýmů pro dětské herce na experimentální
produkce v barokním divadle
7 000 Kč

Foto Jana Zuziaková
Velmi pestrou, zajímavou a rozsáhlou výstavu
Otesánek a my druzí... žáků ZUŠ můžete
v Regionálním muzeu v Č. Krumlově zhlédnout
do 8. června. Děti pojaly téma velmi zodpovědně
a nezapomněly ani na to, že co začíná u stolu,
končí na WC, jak dokazuje snímek vlevo.

Vodní záchranáři školili strážníky
Patnáct hodin strávili příslušníci městské
policie s členy krumlovské vodní záchranné
služby ČČK při kurzu nácviku základních
činností v krizových situacích. Strážníci absolvovali dvoudenní výcvik v ovládání plavidel a
v záchraně tonoucích na divoké a klidné vodě,
zdokonalili se v poskytování první pomoci,
vyhledávání osob v terénu a dalších oblastech
souvisejících se zajištěním bezpečnosti občanů
a zvyšujícího se počtu turistů ve městě. Po
výcviku v bazénu i ve Vltavě s použitím
záchranných pomůcek a izolačních obleků se
strážníci v minulém týdnu přesunuli na Lipno,
kde kurz ukončili závěrečnými zkouškami.
Foto Jana Zuziaková
Kurz vodní záchrany a činnosti v krizových
situacích je určen dobrovolným hasičům,
I přes prudší proud dopravili strážníci
hasičským záchranným sborům, pedagotonoucí bezpečně ke břehu.
gickým pracovníkům, provozovatelům campů
a půjčoven plavidel, vedoucím vodáckých táborů a dalším zájemcům. Je vždy takzvaně ušitý
na míru s ohledem na schopnosti jednotlivých účastníků tak, aby každý zvládl záchranu podle
svých možností. Finančně ho formou grantu podpořilo ministerstvo obrany.

UŽITEČNÉ KURZY A SEMINÁŘE
PRVNÍ Z ŠESTI SEMINÁŘŮ v Č. Krumlově a exkurzí v Horních Rakousích a jižních Čechách
konaných v rámci školicího programu Energetické poradenství pro multiplikátory absolvovalo
více než třicet účastníků. Další seminář a exkurze, tentokrát na téma Nízkoenergetické a
pasivní domy, se uskuteční 1. a 2. června. Seminář opět v zasedací místnosti MÚ v Kaplické
ulici, kde se posluchači dozvědí o zásadách konstrukcí těchto objektů, o způsobech jejich
vytápění a dalších technických aspektech, seznámí se s legislativou a dotační politikou v této
oblasti. Na exkurzi se pojede do rodinných nízkoenergetických a pasivních domů v Horních
Rakousích a jižních Čechách. Kapacita zatím není naplněná, případní zájemci se mohou hlásit v
Energy centre
Č. Budějovice (www.eccb.cz). Účast je bezplatná.
KURZY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI. Čtyři dvouhodinové kurzy nazvané Jak na počítač, Texty
v počítači, Internet a e-mail a Sám sobě úředníkem lze absolvovat v Č. Krumlově v objektu
společnosti Legro plus v Rooseveltově ul. 1 za pouhou stokorunu za každý z těchto čtyř
výukových bloků - zbytek ceny hradí ministerstvo informatiky. Přihlásit se je možné na bezplatné
tel. lince 800 800 028.
VENKOVSKÁ TURISTIKA NA ŠUMAVĚ. Bezplatný seminář se uskuteční 25. května od
10 h ve velké zasedací místnosti MÚ Sušice, nám. Svobody 138. Bezplatná exkurze stejného
zaměření povede 31. května po objektech venkovské turistiky a agroturistiky. Přihlášky
na seminář do 23. 5., na exkurzi do 28. 5. na tel. 388 323 208, 388 323 201,
e-mail: kralova@rras.cz. Informace na http://env.isumava.cz.

