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ZDARMA
města

Nová rada města Č. Krumlov 

si hned na začátku volebního 

období stanovila mimo jiné 

cíl - co nejdříve se zabývat  

koncepcí a strategií rozvoje 

města. Začátkem ledna se radní zaobírali 

otázkou, kam chce nové vedení město 

posunout. Jednohlasně se shodli na tom, že    

k tomu využijí platné důležité dokumenty, jako 

je Strategický plán rozvoje města Český Krum-

lov, Akční plán, Komunitní plán sociálních 

služeb, a to aktualizované verzi, poplatné 

dnešní době. Zřídila komise rady města pro 

nejdůležitější oblasti našeho života, jejichž 

prostřednictvím mohou voliči, místo kritizo-

vání, aktivně na rozvoji města pracovat a 

spolupodílet se na jeho řízení. Desítky lidí 

dostanou šanci osobně přispět k tomu, aby se 

Český Krumlov ubíral tam, kam chce většina   

z nás. To se týká i firem, institucí, spolků či 

zájmových skupin. Rada chce do konce února 

zpracovat programové prohlášení s prioritami 

naší práce ve prospěch města a jeho občanů. 

Pak už budeme pracovat a podnikat kroky     

k tomu, abychom za čtyři roky mohli konsta-

tovat, že je maximum z vytčených cílů splně-

no. A já věřím, že se nám to společně podaří.

SLOVO STAROSTY

ING. LUBOŠE JEDLIČKY

Vážení občané,

přijïte ve čtvrtek 25. ledna na jednání 

městského zastupitelstva, které začne v 16 h 

v jednacím sále MÚ v Kaplické ulici. Je to 

šance zapojit se do diskuze k problémům, jež 

se týkají našeho města a nás všech.

Na programu zastupitelů budou například

   prodeje bytových jednotek občanům, ČKRF

   prodej pozemku v Krásném údolí 

   a jiných lokalitách

   řešení aktuálních záležitostí ve městě

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Tradičního novoročního setkání s podnikateli se zúčastnili (zleva) 

starosta Ing. Luboš Jedlička, místopředseda Jihočeské hospodářské 

komory Ing. Otakar Veselý a jihočeský hejtman RNDr. Jan Zahradník. 

Více informací na straně 5.                                                    Foto Jana Zuziaková

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání rozhodlo, že podá             

k Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti tomu, že orgány činné v trestním 

řízení nepřípustně zasahují do ústavně zaručeného práva města na samo-

správu tím, že trestně stíhají zastupitele a radní za to, jak hlasují na 

zasedáních kolektivních orgánů. Zastupitelstvo města je přesvědčeno, že 

žádný zákon nedává ani policii ani státnímu zastupitelství právo hodnotit, 

zda určité rozhodnutí zastupitelstva nebo rady města je, či není v souladu se 

zájmy města a jeho občanů. Tuto otázku však může s konečnou platností 

rozhodnout pouze Ústavní soud. Jeho rozhodnutí pak bude precedenčním 

pro celou činnost územní samosprávy v celé ČR a mělo by jasně vymezit, kde 

končí odpovědnost trestní a začíná odpovědnost politická. Nelze totiž od 

zastupitelů očekávat, že budou své funkce vykonávat pod permanentní 

hrozbou, že kterékoliv jejich rozhodnutí bude libovolným policejním 

komisařem označeno za špatné, tj. odporující zájmům občanů, a na základě 

toho mohou být kdykoliv obviněni ze zneužívání pravomoci veřejného 

činitele a porušování povinností při správě cizího majetku.

V současné době se ústavní stížnost připravuje. Zasahováním státních 

orgánů do práva na územní samosprávu se však zatím Ústavní soud vůbec 

nezabýval, takže k dané problematice neexistuje žádná judikatura. O to je 

příprava ústavní stížnosti obtížnější. Jelikož se jedná o velmi složitou 

problematiku, která vyžaduje podrobné vysvětlení, vrátíme se k ní v někte-

rém z příštích zpravodajů.                                                  Milan Marko, radní

MĚSTO JDE K ÚSTAVNÍMU SOUDU

Vedení města Český Krumlov je potěšeno, že 

první místostarostka města Mgr. Dana Kuchto-

vá se stala ministryní školství.

Vzhledem k tomu, že tyto dvě důležité funkce 

nelze souběžně zvládat naplno, požádala Mgr. 

Kuchtová o možnost čerpat neplacené volno a 

plně se věnovat práci ve vládě. Nadále ale 

bude nést odpovědnost vyplývající ze zvolení 

do samosprávy, tedy účastnit se jednání 

zastupitelstva města, dle časových možností i 

rady města. Kolegy radní seznámila s tím, že 

si nečiní nárok na odměnu.

Další fungování Mgr. Dany Kuchtové na postu 

místostarostky Českého Krumlova se bude 

řešit v případě, že nová vláda získá důvěru 

Sněmovny. 

Z MÍSTOSTAROSTKY Č. KRUMLOVA 

NA POST MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ
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Na rozdíl od některých měst a obcí měl Český Krumlov schválený svůj rozpočet 

na rok 2007 už v závěru předchozího roku. Podrobnosti k tomuto základnímu 

nástroji hospodaření města nám přiblížil vedoucí odboru financí MÚ Ing. Jiří 

Pavlíček.

Pro rok 2007 jsou schválené celkové výdaje města ve výši 302,8 milionů Kč, 

příjmy se očekávají ve výši 312,3 milionů Kč. Přebytek rozpočtu je tedy 9,5 mil. 

Kč. Celý tento přebytek, který vygeneruje provozní část rozpočtu, bude použitý 

na splátky úvěrů. Oproti předchozím třem rokům, kdy byl schválený rozpočet 

vždy schodkový (výdaje byly vyšší než příjmy), je tedy rozpočet města na tento rok poprvé 

přebytkový. Neznamená to však, že peníze městu přebývají. Důležitá je i informace, že schválený 

rozpočet města na rozdíl od minulých let nepočítá s přijetím nového úvěru.

Celý proces sestavování rozpočtu začal už v září a skončil 21. prosince jeho schválením 

zastupitelstvem města. Po počáteční sumarizaci požadavků, které vzešly od jednotlivých odborů 

městského úřadu a městských organizací, se ukázalo, že potřeby města přesahují jeho finanční 

možnosti o 108 mil. Kč. Předchozí rok to bylo o 176 mil. Kč. Zjednodušeně řečeno bylo potřeba 

škrtnout každou pátou korunu ve výdajích, což je v porovnání s jinými městy spíše dobrá 

výchozí pozice. Nově zvolená rada města pak postupně na třech jednáních diskutovala a pečlivě 

posuzovala všechny požadavky a určovala priority. Upřednostněné byly výdaje do majetku, který 

využívají naše městské organizace, na úkor výdajů do majetku, které využívají cizí organizace, 

např. střední školy, kde zřizovatelem je kraj. Z téhož důvodu byly snížené i výdaje na opravu a 

údržbu kláštera minoritů na nezbytné provozní minimum. Dalším významným rozhodnutím bylo 

krácení dotací obecně prospěšným společnostem napojeným na rozpočet města, např. PRO-

SPORT nebo divadlo. Zde se předpokládají kroky k nastavení jejich efektivnějšího hospodaření a 

motivování těchto společností k získávání dotací od jiných subjektů. Po mnoha škrtech a 

úpravách nakonec v kapitálové části rozpočtu zůstaly pouze výdaje na rozestavěné (zahájené) 

akce, na zákonem přikázané akce, na odstranění několika havarijních stavů a na podíly města 

na dotovaných akcích, kde již byla fyzicky podána žádost o dotaci. Ostatní akce byly prozatím 

přeřazené do tzv. zásobníku nekrytých akcí, ze kterého se budou akce zapracovávat do 

upraveného rozpočtu podle přijatých dotací nebo uvolnění neplánovaných zdrojů.

Při sestavování návrhu rozpočtu se vždy vychází z rozpočtového výhledu. Na rok 2007 byl tento 

výhled schválený zastupitelstvem města v polovině loňského roku, kdy ještě nebyly známé 

dopady změny legislativy v oblasti daní. Snížení daňové zátěže občanů i firem od 1. 1. 2006 

způsobilo už v roce 2006 meziroční pokles odvodů výnosů daní městu o 3 % oproti 

dosavadnímu každoročnímu růstu o 5 až 8 %. To znamená pro město Č. Krumlov propad kolem 

10 milionů Kč. Dle vyjádření politiků má snižování daňové zátěže pokračovat i v dalších letech.

Protože nedošlo k žádné změně přerozdělování daňových výnosů mezi stát a samosprávy, tj. 

obce a kraje, a naopak byly na městský úřad převedené některé nové povinnosti, např. v oblasti 

vyplácení sociálních dávek nebo pořizování územně analytických podkladů obcí ve správním 

obvodu, není možné hovořit o nějaké dobré zprávě pro rozpočet města Č. Krumlov.

Prioritní jsou vždy investiční akce, na které je letos v kapitálové části rozpočtu téměř 29 milionů 

Kč. Jedná se především o investice do škol a školních jídelen v celkové výši 6,7 milionů Kč z dů-

vodů splnění hygienických požadavků, které stanovují platné vyhlášky. Na rekonstrukci 

inženýrských sítí a komunikací na Horní Bráně je plánováno 2,5 milionů Kč a na rekonstrukci 

chodníku Objížïková 900 tisíc Kč. Plánované je pořizování regulačních plánů a první změny 

územního plánu města za milion korun. Na nový kolumbární blok na hřbitově město vynaloží 

400 tis. Kč. Částka 5,2 mil. Kč je připravená na zpracování projektových dokumentací dalších 

dlouhodobě plánovaných akcí, u kterých město plánuje podání žádostí o dotace z fondů 

Evropské unie.

Zastupitelstvu města byl spolu s návrhem rozpočtu předložený i zmíněný "zásobník nekrytých 

akcí" se 47 investičními akcemi v celkových odhadovaných nákladech téměř 230 mil. Kč. Jedná 

se především o rekonstrukce komunikací (Horní, Masná...), mostů (otočný most, most E. Be-

neše), lávky pod Pláš�ovým mostem, kanalizací a vodovodů (Vyšný, Za Jitonou), zimního 

stadionu, ale také např. rekonstrukci kašny na náměstí nebo stavební úpravy některých škol (ZŠ 

TGM, ZŠ Plešivec). Uvedená částka je poměrně velká, na druhou stranu však město Č. Krumlov 

dokáže být nadprůměrně úspěšné při získávání dotačních prostředků. V průběhu loňského roku 

město přijalo 44 různých dotací v celkové výši přes 32 mil. Kč. Pokud se bude i letošní rok 

vyvíjet obdobně, získají se tak zdroje na realizaci ještě mnoha akcí z tohoto "zásobníku".

V průběhu roku bude samozřejmě docházet ke změnám schváleného rozpočtu, tzn. ke ko-

rekcím původních odhadů podle dalšího vývoje. Myslím tím příjem dotací, realizace úspor, ale i 

vznik potřeby uskutečnění neplánovaných výdajů, např. na odstraňování nejrůznějších havárií. 

Významně může ovlivnit rozpočet již schválený převod kasáren Vyšný do majetku města a 

případný příjem z prodeje obchodního podílu ve společnosti Služby města Český Krumlov.

Obecně lze říci, že schválený rozpočet považují zastupitelé města za jakousi startovací čáru pro 

zahájení realizace zásadních změn s pozitivním dopadem do hospodaření města.

Jaký je rozpočet města pro letošní rok a v čem se liší od loňského?

Sestavování rozpočtu není snadné. Jak to vypadalo v období, kdy se měnila politická 

reprezentace města?

Co rozpočet zkomplikovalo a co ho naopak ovlivnilo v dobrém slova smyslu?

Které konkrétní prioritní akce se přesto podařilo do rozpočtu na příští rok 

zapracovat?

Které důležité akce nebude možné kvůli nedostatku financí letos realizovat? 

Schválený rozpočet není neměnný (konečný). Jak se asi bude vyvíjet?

PO TŘECH LETECH JE ROZPOČET 

MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV PŘEBYTKOVÝ

Dne 21. prosince minulého roku schválili 

zastupitelé rozpočet města. Rozpočet je vy-

rovnaný, víceméně zajiš�ující prostou 

reprodukci stavu současného. V daných pod-

mínkách, při dluhu města ve výši 63 miliony 

Kč a vysokých stálých běžných výdajích města, 

jde o maximum možného. Celkové příjmy 

města jsou 312 milionu, běžné výdaje 274 

milionu Kč a kapitálové výdaje 29 milionu Kč. 

Na splácení dluhu zbylo 9 milionu Kč.

Rozpočet města má být slovy ekonoma 

Vilfréda Pareta z roku 1909 „maximem 

subjektivního chtění. Má realizovat stav, který 

je preferován vůči každému jinému stavu, 

protože neumožňuje zlepšení uspokojení 

kteréhokoliv spotřebitele, člena společnosti, 

aniž by bylo zmenšeno uspokojení nejméně 

jednoho jiného člena tohoto společenství.“ 

Jinými slovy lze tvrdit, že rozpočet města je 

efektivní, když už není možné zvyšovat rozsah 

uspokojení jednoho, aniž by docházelo ke 

zmenšování uspokojování jiného. A právě toto 

základní pravidlo veřejné ekonomiky není 

rozpočtem respektováno.

Občané sídliště Mír v Domoradicích využívají 

autobusovou zastávku na Plevně k dopravě do 

zaměstnání. Někteří využívají tuto zastávku i    

k cestě do Prahy či do jiných vzdálených míst, 

nebo� na této zastávce staví autobusy 

dálkových spojů. Zastávka je  nevyhovující       

z hlediska bezpečnosti dopravy, proto Policie 

ČR je rozhodnuta tuto zastávku zrušit. 

Přestože nová zastávka je vyprojektovaná, 

pozemek pro ni je městem zajištěn, zastu-

pitelé nenašli dost vůle k realizaci nové 

zastávky v těsné blízkosti stávající zastávky. 

Tato kapitálová akce se ani nedostala do tzv. 

zásobníku nekrytých akcí města, v němž je na 

prvním místě otočný most u pivovaru v plá-

nované ceně zhruba 63 milionu Kč. Pokud 

dojde k uzavření zastávky, kvalita života 

mnohých našich občanů se zhorší a těch, 

jejichž uspokojení klesne, bude jistě více než 

těch, jejichž uspokojení realizací rozpočtu 

města vzroste. Proto lze tvrdit, že rozpočet 

města není maximem subjektivního chtění. 

Pokud bychom měli realizovat novou zastávku 

na Míru za zhruba 2 miliony Kč, museli 

bychom zmenšit výdaje města. Bylo by možné 

zmenšit rezervu na projekty v kapitálových 

výdajích města v hodnotě 5,2 mil.Kč. Pokud 

by toto nebylo možné, museli bychom 

zmenšit příspěvky sportovním klubům ve výši 

2,7 mil. Kč či výdaje na podporu kultury ve 

výši 2 mil. Kč, což je pro mnohé občany města 

velmi bolestivé. Lze také zrušit dotaci ČKRF na 

cestovní ruch ve výši 1,1 mil.Kč, nebo� 

smyslem existence rozvojového fondu, 

obchodní organizace ve vlastnictví města, by 

mělo být podílet se na rozvoji kultury ve 

městě. Snižování plánovaných výdajů je však 

velmi nepopulární, proto se jeví výhodnějším 

zvýšit příjmy města, například z poplatků        

z ubytovacích kapacit, které jsou plánovány ve 

výši 950 tisíc Kč. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že 

hlavními spotřebiteli kultury ve městě jsou 

jeho návštěvníci ubytovaní v soukromých 

penzionech a hotelích, pak poplatek městu    

z ubytovacích kapacit je nízký ve srovnání       

s cenou přenocování v tomto městě. Tento 

„útok“ na privátní sektor bude pro mnohé 

zastupitele nepřijatelný, nicméně nebude        

v budoucnosti jiná možnost, jak zajistit příjmy 

do rozpočtu města proto, abychom zajistili 

nejen kulturu v tomto městě, dotovanou         

z běžných výdajů našeho rozpočtu, ale i další 

rozvojové programy spolufinancované z fondů 

Evropské unie. Cestou dalšího zadlužování 

města se jistě již nechceme v tomto volebním 

období ubírat.

                   Miroslav Máče, zastupitel za ČSSD

Na posledním veřejném zasedání 21. prosince 2006 v kavárně Egon Schiele Art Centra řešilo 

zastupitelstvo města kromě jiných i tyto záležitosti:

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 16/2006 o stanovení systému shromažïování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 18/2006 o místních poplatcích, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška města Český Krumlov č. 15/2003 

schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 14/2001         

o omezujících opatřeních k ochraně veřejného pořádku a vyhl. č. 16/2001 o zajištění veřejného 

pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí

vzalo na vědomí předloženou zprávu týkající se plánované rekonstrukce autobusového 

nádraží

vzalo na vědomí dosavadní postup orgánů města při projednávání problematiky související     

s výstavbou obchodního centra firmy Fastav Development s.r.o. Vsetín v Domoradicích

zvolilo Alžbětu Skorunkovou přísedící Okresního soudu Český Krumlov na 2006 - 2010

●

●

●

●

●

●

ZASTUPITELÉ Č. KRUMLOVA ROZHODOVALI

 Foto Jana Zuziaková

OBČANÉ A JEJICH ROZPOČET 

NA ROK 2007
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Povolání: dětský lékař

Polit. příslušnost: ODS

Tel. spojení: 602 424 356

e-mail: mdvorak@wo.cz

Jsem rád, když mám přehled o místním 

dění.

Podílem na racionálních rozhodnutích radni-

ce v intencích mé politické orientace.

Jako lékař jsem zvyklý, že se na mne lidé 

obracejí s lecčíms….

Rozhodně dopravní situace - a� již v centru 

či v páteřních komunikacích v oblasti.

Jistě kultivovaná forma letního koupání.

Během na Kle�.

Jako milovník A. A. Milneho nemůžu ne-

vyprávět tento vtip:

Medvídek Pú vstoupí do řeznictví a ptá se 

řezníka: "Máte šunku?"

Řezník odpoví: "Mám."

Medvídek Pú pokračuje: "A je ještě teplá?"

"Ano," říká řezník.

Medvídek Pú vytáhne pistoli, zastřelí řezníka 

a řekne: "To máš za prasátko!!!"

Proč se angažujete v ko-

munální politice?

Čím chcete městu prospět?

S jakými záležitostmi se mohou na vás 

občané obracet?

Co vám ve městě nevyhovuje a rád 

byste to změnil?

Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?

Jak relaxujete?

Který vtip rád vyprávíte?

PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE MĚSTA

MUDR. MARTIN DVOŘÁK (58 let)

Povolání: ekonom

Polit. příslušnost: bez pol. 

přísl. za KDU-ČSL

Tel. spojení: 380 704 613

                    383 834 519

e-mail:

                josef.hermann@ckrf.ckrumlov.cz

V Českém Krumlově žiji se svými nejbližšími 

bezmála pět desítek let. Vždy mě zajímalo, 

jakou cestou se toto výjimečné město bude 

ubírat, zvláště pak po roce 1989. Jednou     

z možností, jak být přitom co nejblíže, jak se 

podílet na správě a rozvoji města a svým 

dílem k němu přispět, je vstoupit do 

komunální politiky. Považuji ji za smyslu-

plnou práci a děkuji voličům, že mi tuto 

možnost dávají.

Především chci napomoci k uskutečnění stále 

odkládané a přitom tolik nutné reformy 

systému hospodaření s rozpočtovými pro-

středky a městským majetkem. K ozdravění 

finanční situace města, jež umožní jeho další 

rozvoj.

Se všemi, které je trápí a které spadají do 

působnosti městské samosprávy.

Jak už jsem uvedl, chtěl bych změnit 

zejména stav městské pokladny. Stav, kdy 

prakticky veškeré prostředky, které město 

ročně získá z daní, poplatků a běžného 

hospodaření, spotřebuje na zabezpečení 

svého základního chodu a na investice a 

rozvoj nezbývá téměř nic. Tento stav je zcela 

neadekvátní potenciálu, jaký toto nejna-

vštěvovanější jihočeské město má. Přestože 

jednou z hlavních příčin je státem uplat-

ňovaný klíč přerozdělování daní zvýhodňující 

větší a velká města, jsem přesvědčen, že je   

v silách městské samosprávy tuto situaci 

podstatně zlepšit. Bez koncepční a systé-

mové práce, hledání nových cest ke zvýšení 

rozpočtových příjmů a snížení nákladů a  

větší skromnosti všech, kteří čerpají prostřed-

ky z rozpočtu města, to ovšem nepůjde.       

A ještě jednu věc bych si přál změnit. Aby 

Proč se angažujete v komunál. politice?

Čím chcete městu prospět?

S jakými záležitostmi se mohou na vás 

občané obracet?

Co vám ve městě nevyhovuje a rád 

byste to změnil?

ING. JOSEF HERMANN  (48 let)

Povolání: lékař

Polit. příslušnost: nezávislý 

za sdružení KRUMLOV 

POTŘEBUJE ZMĚNU

e-mail: hausdorf@tiscali.cz

Popravdě řečeno trochu 

neplánovaně a bez politických ambicí - 

rozhodně teï nemám    v úmyslu na komu-

nální úrovni odstartovat jakousi svou zářnou 

politickou kariéru; má profesní kariéra v ma-

lé okresní nemocnici mi je stále přednější a 

občanům snad i uži-tečnější. Na kandidátní 

listině jsem chtěl původně jen podpořit 

volební úspěchy přátel, o kterých jsem 

přesvědčen, že mají mně blízké názory na 

optimální fungování našeho města (a mnozí 

určitě i názory vytříbenější, než mám já 

sám), a kteří také vstupovali do voleb            

s upřímnou a nezištnou snahou pomoci 

zlepšit současnou situaci, o níž jsme svorně 

přesvědčeni, že není zdaleka ideální. Jsem 

krumlovským rodákem a patriotem - proto 

jsem také město dosud neopustil za 

lukrativnějšími pracovními nabídkami - a tak 

mi není lhostejné, co se v Krumlově děje. 

Svým zařazením na kandidátku jsem chtěl 

jen veřejně deklarovat, že nejsem spokojen   

s některými kroky a rozhodnutími z posled-

ního období, což považuji za správnější, než 

potajmu na ulici nadávat na problémy. To je 

v mých očích slabošské. Rozhodně jsem ve 

volbách nepočítal s tolika preferenčními 

hlasy, nepředpokládal jsem, že díky nim 

přeskočím pořadí z nižšího postu až na 

volené místo. Teï díky tomuto „úspěchu“ (?) 

získávám novou životní zkušenost.

Jsem politikou nepolíben, nejprve se potře-

buji v zastupitelstvu trochu rozkoukat a zo-

rientovat se v problematice, která má k me-

dicíně (k jediné činnosti, se kterou si aspoň 

trošičku vím rady) propastně daleko a ve 

které se tedy můžu zatím řídit jen selským 

rozumem, citem a svědomím  nebo toto 

bude má jediná deviza natrvalo? Takže mým 

cílem je co nejrychleji nasát a vstřebat 

principy řádného jednání (už v rámci povo-

lebních schůzek jsem byl svědkem toho, jak 

složitou licitací je prosazování vlastních 

požadavků a názorů) a pak se pokusit hájit 

ta správná rozhodnutí, která budou dle 

mého soudu ku prospěchu města a jeho 

obyvatel.

Proč se angažujete v ko-

munální politice?

Čím chcete městu prospět?

MUDR. PAVEL HAUSDORF (41 let)    

Povolání: ředitel hotelu

Polit. příslušnost: ODS 

Tel. spojení: 602 492 349

e-mail:

petr.elias@centrum.cz 

V Českém Krumlově žiji od narození a po-

zorně sleduji změny, kterými naše město za 

poslední desetiletí prochází. Není mi lhos-

tejné, když vidím, že v určitých oblastech 

pro spokojený život v našem městě jsou 

ještě nevyřešené problémy. Vstupem do 

komunální politiky se hodlám aktivně podílet 

na jejich řešení a na dalším úspěšném rozvoji 

města. Touto cestou bych chtěl poděkovat 

voličům, kteří mi dali svými hlasy důvěru.

Pracuji jako ředitel hotelu, proto podrobně 

znám problematiku spojenou nejen s tu-

rismem, ale také s podnikáním v historickém 

centru města. Denně řeším situace spojené  

s těmito aktivitami a vím, že ne vždy je 

stávající řešení ideální. Myslím si, že je 

potřeba sloučit běžný život našich spolu-

občanů s velkou návštěvností historického 

centra v turistické sezoně, aby bylo město 

příjemným místem nejen k návštěvě, ale 

hlavně k bydlení a podnikání. Svými 

zkušenostmi jsem připraven tyto zásadní 

problémy pomoci řešit.

Občané Českého Krumlova mě mohou 

kdykoliv oslovit se svými problémy a zá-

ležitostmi. Pokud to bude v mých silách, 

budu se společně s nimi v rámci svého 

působení v zastupitelstvu města snažit najít 

řešení a být jim nápomocen.

Myslím si, že minulé městské zastupitelstvo 

odvedlo dobrou práci, že situace v mnoha 

odvětvích, jako např. dopravní infra-

struktura, zásobování, cestovní ruch a další, 

zaznamenala významné změny k lepšímu. Je 

však stále co měnit, zdokonalovat a vy-

lepšovat. Chtěl bych se zaměřit zejména na 

oblast cestovního ruchu a kultury, nebo� 

tato odvětví jsou mi nejbližší.

V Českém Krumlově mi jako občanovi schází 

více prostor  pro volnočasové aktivity, jako je 

např. letní městská plovárna, dětská hřiště 

zejména na sídlištích a všestranná sporto-

viště. Dále  lepší občanská vybavenost          

v podobě kvalitního autobusového nádraží 

spojeného s odpovídajícím zázemím, rozší-

ření počtu parkovacích míst na sídlištích pro 

občany města. 

Ve volném čase se snažím sportovat, mezi 

mé záliby patří četba a návštěva kulturních 

akcí.

Nerad vyprávím, raději poslouchám.

Proč se angažujete v komunál. politice?

Čím chcete městu prospět?

S jakými záležitostmi se mohou na vás 

občané obracet?

Co vám ve městě nevyhovuje a rád 

byste to změnil?

Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?

Jak relaxujete?

Který vtip rád vyprávíte?

PETR ELIÁŠ (38 let)

S jakými záležitostmi se mohou na vás 

občané obracet?

Co vám ve městě nevyhovuje a rád 

byste to změnil?

Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?

Jak relaxujete?

Který vtip rád vyprávíte?

To záleží na tom, jak to myslíte: medicínsky 

určitě se svou tělesnou schránkou, a to 

nejlépe v pracovní době, občansky pak se 

svými dalšími problémy a postřehy. Opačně 

se necítím být dost fundovaným.

Ale to snad už bylo obsáhle vysvětlováno     

v předvolební kampani našeho sdružení 

Krumlov potřebuje změnu, ne?

Co to je? Tedy, tento úvodní údiv sa-

mozřejmě beru zpět, ale byla to má první 

reakce na otázku vzhledem k tomu, že 

nepracuji jen pro krumlovskou nemocnici 

(která je ale mým hlavním a nejdůležitějším 

chlebodárcem), ale mám ještě několik jiných 

pracovních závazků. A tak mám o náplň 

volného času obvykle dostatečně postaráno. 

Ale není samozřejmě pravda, že bych 

nerelaxoval vůbec, to by byla spolehlivá a 

rychlá cesta na psychiatrii. Rozhodně 

neumím relaxovat „na kanapi s nohama 

nahoře“, tu trochu volného času musím 

využít aktivně. Miluji jakýkoliv kontakt s pří-

rodou, která mi vždycky dokonale vyčistí 

hlavu. A s tím snad aspoň trochu souvisí i 

má nejnovější, sotva pár let stará láska, jíž je 

potápění do podvodního ticha. Doporučuji! 

A mimochodem: dobrá hudba nebo 

povedená četba také nejsou k zahození…

Já si vtipy nikdy moc dlouho nepamatuji, což 

je účinný způsob, jak se jim moci zasmát 

opakovaně; spíš si dokážu vštípit situační 

humor, a ten je zase obvykle špatně repro-

dukovatelný. 

Českým Krumlovem stále méně zaznívaly 

hlasy, že je městem turistů a ne jeho oby-

vatel. 

Kromě dostatku peněz například dostatek 

kvalitních rozvojových projektů financova-

telných ze strukturálních fondů Evropské 

unie, efektivní systém nakládání s komu-

nálním odpadem,  moderní venkovní 

plovárna, větší otevřenost městských sporto-

viš� pro veřejnost, více klidných odpočin-

kových míst, lepší péče o čistotu a pořádek 

mimo centrum města a mnoho dalších věcí.

Stále méně sportem a stále více a raději        

v přírodě, sám se sebou, daleko od hluku 

civilizace a s vypnutým mobilním telefonem. 

Stačí hodinka nebo dvě - a zase naskočím.  

A taky s dobrou knihou.

Každý dobrý, který si pamatuji ještě druhý 

den. Ale to se stává málokdy.

Chybí podle vás něco Č. Krumlovu?

Jak relaxujete?

Který vtip rád vyprávíte?



4

Darovací list předal Ing. Otakar Veselý zástupci primáře MUDr. Vladanu Klosovi 

a po přípitku pomohl s povlékáním nové postele porodní asistentce Janě Suché. 

Ta si pochvalovala, jak se maminkám z této dřevěné postele dobře se slézá, 

nebo� je nižší než standardní nemocniční lůžka. Velkou výhodou je polohování 

až do sedu, zvedání části pod nohama, posouvání dřevěných zábran, aby se 

neskutálelo miminko. Dobře se s ní manipuluje a rodičky na ní jezdí až na 

porodní sál.                                                                                              Foto Jana Zuziaková

Velká radost zavládla před Vánoci na gyne-

kologicko-porodnickém oddělení Nemocnice 

Český Krumlov, kde 20. prosince předával 

generální ředitel společnosti Kámen a písek 

Ing. Otakar Veselý dar své firmy - lůžko Beta   

s mechanickým polohováním, s matrací a 

hrazdou a dřevěný noční stolek za 24 tisíc 

korun. Nešlo o první dar - o rok dříve to bylo 

velmi potřebné vyhřívací lůžko pro miminka. 

Ing. Veselý nemocnici přislíbil každoroční 

"pozornost". Díky jejich Beta lůžku mohou 

maminky využívat již dva nadstandardní po-

koje s tímto vybavením, tzn. i s pevnou tele-

fonní linkou, televizí. Za jeho užívání si připlatí 

350 Kč na den a noc. Přespat může i otec na 

rozkládacím lůžku za příplatek 150 Kč, návště-

vy sem mohou od osmi do 20 h - a to i děti.

●

●

●

●

●

Nařízení města č. 15/2006 o vyhlášení 

stavební uzávěry v zóně Domoradice-jih

Nařízení města č. 17/2006 o vyhlášení 

stavební uzávěry v zóně kasárna

Nařízení města č. 19/2006 o vyhlášení 

stavební uzávěry v zóně šeříková stráň

Nařízení města č. 20/2006 o vyhlášení 

stavební uzávěry v zóně Na Svahu

Nařízení města č. 21/2006 o vyhlášení 

stavební uzávěry v zóně historické centrum 

jsou uveřejněna na web. stránkách MÚ na 

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/

          vyhlasky_ img.xml. 

Další informace lze získat na městském úřadě 

v Kaplické ulici na odboru územního rozvoje, 

investic a památkové péče - v odd. územního 

plánování. 

KOLIK NÁS ŽIJE V Č. KRUMLOVĚ 

MĚSTSKÁ POLICIE

k 31. 12. 2006 - 13 797 obyvatel

k 31. 12. 2005 - 13 817 obyvatel

Příchody a odchody 2006:

narození:   76 chlapců   76 děvčat

zemřelí:   42 mužů      32 žen

přihlášení: 102 mužů  143 žen

odhlášení: 145 mužů  159 žen

Ve II. polovině loňského roku řešili strážníci 

stovky rozličných situací.

Jejich nejčastější zásahy:

- alkohol  42x 

(z toho u mladistvých 17x)

- botičky  1 333x

- vandalství 15x

- kontroly osob 59x

- krádeže 44x

- nalezené předměty 98x

- rušení noč. klidu 123x

- občanské soužití 69x

- psi - ztráty, nálezy, odchyty, pobíhající,

  kontroly  62x

- vjezdy do pěší zony 144x

- veřejné pohoršení     18x

- závady na veř. osvětlení, kontejnerech,

  odpadkových koších, značkách, semaforech,

  komunikacích 216x

- ztracené osoby     9x

- ztracená zvířata mimo psy 28x

- zákaz vjezdu, stání, zastavení 107x

Městská policie vybrala v roce 2006 na po-

kutách milión korun v hotovosti, které se staly 

součástí rozpočtu města. Neplodnější byl         

srpen - 198 800 Kč.

Koncem roku 2006 schválila rada města pět nařízení, kterými byly vyhlášeny stavební uzávěry pro 

některé zóny na území města. Cílem je zabránit živelné výstavbě, která by mohla nenapravitelně 

poškodit další rozvoj města nebo narušit jeho vzhled.

První stavební uzávěra se týká zóny Domoradice a zahrnuje louky jižně od zastavěné části, kde má 

časem vyrůst kolem stovky rodinných domků, a celou starou obec včetně areálů Služeb města ČK 

a bývalých Lesů ČR. Radě města totiž byly předloženy žádosti o souhlas s tím, aby v areálu 

bývalých Lesů ČR mohlo být zřízeno jednak kamionové centrum, jednak autoservis, který by se ale 

vbrzku mohl změnit třeba na autobazar nebo 

autovrakoviště. Rada města považuje takové 

aktivity v uvedeném území za nepřijatelné a 

intenzivní dopravu do těchto areálů uprostřed 

budoucí obytné zóny za dlouhodobě neudr-

žitelnou. Proto na její návrh zastupitelstvo města 

rozhodlo, aby při zpracování změny územního 

plánu byla prověřena možnost zahrnutí obou 

areálů do transformačních ploch, což by umož-

nilo jejich využití pro jiné, v daném prostoru 

vhodnější účely. Na loukách a v obou areálech se 

proto podle stavební uzávěry nesmí zatím stavět 

vůbec nic, v dosavadní obytné zástavbě, kde 

bude nutno ještě dořešit poměrně komplikovaný 

příjezd na nové rozvojové plochy, lze provádět 

pouze určité stavební úpravy, kterými se nemění 

účel využití stavby. Stavební uzávěra platí do doby, kdy bude schválen podrobný regulační plán, 

na kterém se již pracuje.

Druhá stavební uzávěra se týká celé plochy kasáren. Jednání o jejich bezplatném převodu městu 

jsou sice ve velmi pokročilé fázi, ale jistotu, že celý areál získá, město dosud nemá. Stavební 

uzávěra je tak hlavně pojistkou, aby v případě neočekávaného převodu pozemků jiné osobě 

nedošlo v areálu ke zcela živelné výstavbě, kterou by město nemohlo nijak ovlivnit, protože 

současný územní plán se dosavadního armádního majetku netýká.

Třetí stavební uzávěra se týká zahrádkářské kolonie podél ulice Na Svahu, tedy od Růžku k Trojici. 

V současném územním plánu jsou pozemky zahrádek zahrnuty do ploch umožňujících 

individuální bytovou výstavbu. Ihned po schválení územního plánu však skupina místních 

zahrádkářů požádala o „vrácení“ ploch zpět mezi nezastavitelné zahrady. Zastupitelstvo města jim 

vyhovělo a uložilo, aby se tak stalo hned v první změně územního plánu. Do doby jejího schválení 

je proto třeba zajistit, aby se v zahrádkách žádná bytová výstavba nezačala ani připravovat.

Čtvrtá stavební uzávěra se týká pouze několika parcel na horní hraně takzvané šeříkové stráně, 

tedy mezi ulicí Pod Kamenem a mateřskou školu na Vyšehradě. Jedná se o pohledově mimořádně 

exponované území, kde by mohla nevhodná výstavba hrubě poškodit panorama města. Regulační 

plán, jehož zpracování bude zadáno, zde přesně stanoví přípustnou výšku staveb, jejich podobu, 

vzhled fasád a případné ozelenění, a tím i respektování společenského zájmu na hezkém vzhledu 

města. 

Poslední a plošně nejrozsáhlejší stavební uzávěra se týká celé historické části města a zahrnuje 

celý Latrán od Budějovické brány, celé vnitřní město, část ulice Po Vodě a celý starý Plešivec         

(s výjimkou Rybářské ulice, kde platí již delší dobu samostatná stavební uzávěra) až do Krásného 

Údolí. Cílem této stavební uzávěry je zabránit další živelné přeměně bytů na penziony, prodejny a 

jiné nebytové prostory, a tím i dalšímu vylidňování historického centra, které již dosáhlo hrozivých 

rozměrů. Územní plán totiž může určit pouze přípustný způsob využití celých ploch, nikoliv 

jednotlivých pozemků a budov. V celém území dotčeném stavební závěrou územní plán 

předpokládá takzvané smíšené využití, kde je přípustná jak funkce bydlení, tak i funkce občanské 

vybavenosti, tedy ubytovací služby, prodejny a kanceláře. Mohlo by se tak stát, že majitelé by 

zcela v souladu s územním plánem a tedy bez jakéhokoliv vlivu města postupně přeměnili na 

penziony všechny byty a v centru už by nebydlel vůbec nikdo. Takový vývoj nechce rada města 

připustit, a proto stavební uzávěra znemožňuje přeměny bytů na nebytové prostory. Stavebních 

úprav budov, kde byty nejsou, se však vůbec netýká. Na rozdíl od ostatních vyhlášených 

stavebních uzávěr, jež těžko mohou někoho výrazně postihnout, je nepochybně tato uzávěra 

nepříjemná zejména pro ty, kteří přestavbu bytů na nebytové prostory připravují, do zpracování 

projektové dokumentace investovali třeba i nemalé prostředky, ale potřebná povolení dosud 

nezískali. Nejspíše budou muset počkat až do schválení regulačního plánu, jehož zpracování bude 

zadáno v dohledné době a který přesně stanoví možnosti funkčního využití každého jednotlivého 

pozemku, a tedy i každé budovy.

Stavební uzávěry se netýkají staveb, na něž byla před jejich vyhlášením vydána pravomocná 

územní rozhodnutí nebo stavební povolení, a nijak neomezují údržbu existujících nemovitostí. 

Podrobnosti o jejich územním i věcném rozsahu lze nalézt na internetových stránkách města. 

Případnou výjimku ze stavební uzávěry může podle stavebního zákona povolit rada města. Lze ale 

očekávat, že k tomu bude ochotna přistoupit pouze ve zcela mimořádně odůvodněných 

případech.                                                                                                           Milan Marko, radní

MAMINKY V NEMOCNICI DOSTALY 

OD FIRMY KÁMEN A PÍSEK SKVĚLÉ LŮŽKO

STAVEBNÍ UZÁVĚRY NA ÚZEMÍ 

MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

TROCHA STATISTIKY

VÝSTAVBA JEN PODLE PRAVIDEL

●

●

●

nepřesáhne-li roční daň z nemovitosti 

částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to 

nejpozději do 31. května běžného zdaňo-

vacího období. Ke stejnému datu lze daň        

z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší 

částce (dříve 1 000 Kč)

přesáhne-li částku 5 000 Kč je splatná    

ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května 

a do 30. listopadu běžného zdaňovacího 

období (dříve 4 splátky)

finanční úřad bude začátkem května 

zasílat občanům daňové složenky a daň bude 

možné uhradit bez poplatku i na poště

NOVINKY 

K DANI Z NEMOVITOSTÍ

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková



5

V úterý 9. ledna se v hotelu Zlatý anděl uskutečnilo pravidelné novoroční setkání samosprávy, 

státní správy a podnikatelů, které se opakuje od začátku 90. let min. století, za účasti starosty 

Ing. Luboše Jedličky, jihočeského hejtmana RNDr. Jana Zahradníka a nového 1. místopředsedy 

Jihočeské hospodářské komory Ing. Otakara Veselého. Nový předseda  představenstva Jihočeské 

hospodářské komory Miroslav Dvořák nemohl do Českého Krumlova přijet. Neformální setkání 

jsou skvělou příležitostí vyměnit si zkušenosti, popovídat o tom, co se přihodilo vloni, o plánech a 

o představách do následujícího roku.

Ing. Veselý konstatoval, že JHK je v naší oblasti 

stálicí. Skutečnost, že se na této akci setkává již 

se třetím starostou (po A. Princovi, F. Mikešovi 

s L. Jedličkou), ukazuje, že podnikatelské 

fundamenty zůstávají stejné. JHK má více než  

1 000 členů z řad velkých i malých firem, 

podnikatelů, sdružuje všechny, kdož mají 

zájem. Předseda oblastní JHK Český Krumlov 

Ing. Veselý uvedl, že tato pobočka sdružuje 

120 členů na území bývalého okresu.

"Stále se přibližujeme samosprávě. Je potěšující, 

že nás vyhledávají noví představitelé samo-

správy, takže se těším, že během čtyřletého 

volebního období se součinnost dále pro-

hloubí. Další možností pokračovat v utužování 

vztahů bude 20. ledna na již 10.  reprezen-

tačním plese Jihočeské hospodářské komory a 

Rotary klubu Český Krumlov v Hotelu Růže, 

kterého se může zúčastnit každý zájemce."

Starosta Ing. Jedlička byl potěšen tak reprezentativní účastí - hejtmana, vicehejtmana, 

místopředsedy JHK, starostů obcí a měst, ředitelů významných institucí, majitelů firem... "Chtěli 

jsme ověřit váš zájem spolupracovat s městem, krajem, hospodářskou komorou. Nové vedení 

města si uvědomuje, že nejsme středem dění. Ve městě zapsaném na listině UNESCO                    

s miliardovými hodnotami vytvořenými předchozími generacemi nemůžeme dalších úspěchů 

dosáhnout sami o sobě. Uvědomujeme si důležitost spolupráce s krajem, s JHK, s jednotlivými 

firmami. Bez podpory a pomoci podnikatelů není možné posunout vývoj města kupředu.           

Za dosavadní práci všem děkuji."

Starosta vyzval zástupce subjektů ke zvážení přímé spolupráce s městem a jeho dceřinnými 

společnostmi a o sdělení těchto možností vedoucích k dalšímu rozkvětu města zastupitelům 

(kontakty uvedené na webových stránkách města - www.ckrumlov.cz - sekce Občan).

"Během let jsem se přesvědčil, jak aktivní lidé mohou zdárně v Jihočeském kraji podnikat," přidal 

hejtman RNDr. Jan Zahradník. Ocenil plodnou spolupráci kraje s JHK, pro kterou jsou z letošního 

rozpočtu kraje vyčleněny dva miliony korun. "Pro podporu podnikání je nejdůležitější zdárné 

fungování samosprávy směřující k rozvoji kraje. Musím zdůraznit odvážnou, neúnavnou činnost  

1. náměstka hejtmana Ing. arch. Robina Schinka (na snímku), který již šestým rokem zdárně řeší 

organizaci dopravy. Vloni směřovalo do obnovy našich silnic, tedy komunikací II. a III. třídy,      

1,3 mld. Kč a letos to bude podobné, nebo� dobrá dopravní dostupnost je jednou ze základních 

podmínek dobrého podnikání a života v našem kraji, který je kvůli malé hustotě obyvatel tak 

náročný na infrastrukturu." Připomněl i bolavá místa této oblasti: "Stále nám chybí kvalitní 

železniční spojení. Věříme, že mezi Táborem a Bošilcem bude možné postavit zhruba 

30kilometrový dálniční úsek formou veřejno-soukromého partnerství. Dálnice v jižních Čechách je 

i velkým politickým úkolem." Ujistil, že v letošním i příštích letech budou mít podnikatelé možnost 

ucházet se v rámci operačních programů o čerpání potřebných finančních prostředků.

Zastupitelé Českého Krumlova schválili pro 

tento rok obecně závaznou vyhlášku o po-

platku ze psů, kterou se mění vyhláška z roku 

2003 o místních poplatcích. 

Pro držitele psů přináší několik změn včetně 

mírného zvýšení plateb.

U důchodců dochází ke sjednocení sazeb na 

200 Kč, zatímco dosud platili osamělí občané 

požívající nějaký důchod 100 Kč. U druhého 

psa tato skupina zaplatí 300 Kč ročně (dříve 

platili osamělí 150 Kč).

Držitelé psů v rodinném domku mimo 

historickou část města zaplatí o 300 Kč více, 

tedy 1 000 Kč, v případě druhého psa 1 500 

Kč, což znamená více o 450 Kč.

Ostatní majitelé a držitelé psů uhradí za své 

čtyřnožce o 300 Kč více než v uplynulých 

letech, nebo� poplatek pro tento rok byl 

stanoven na 1 500 Kč. Má-li občan dalšího 

psa, zaplatí místo dosavadních 1 800 už        

2 250 Kč.

Významná je i další změna, a to v termínu 

splatnosti. Poplatky ze psů nebude možné 

uhradit ve dvou splátkách jako dosud, ale 

najednou vždy k 31. březnu, což přinese 

úsporu  nákladů na výběr poplatku.

Takto stanovené poplatky za psy jsou částeč-

nou kompenzací zvyšujících se nákladů města 

na udržování čistoty veřejných prostranství 

znečiš�ovaných psy. Nepořádek po psech a 

obtěžování spoluobčanů štěkotem je důvo-

dem, aby město prostřednictvím zvýšení 

poplatků regulovalo počet psů v historickém 

centru a na sídlištích. Na druhé straně 

poskytuje město pejskařům zdarma sáčky a 

lopatky na psí exkrementy na pokladně 

městského úřadu v Kaplické ulici. K zajištění 

čistoty je po městě i jeho sídlištích rozmístěno 

28 košů s mikroténovými sáčky na psí výkaly.  

Bohužel mnoho lidí nechá hromadu po svém 

psu tam, kam padne...

Poplatek se hradí za psa staršího tří měsíců. 

Od úhrady jsou osvobozeni např. držitelé psa, 

kteří jsou nevidomí, bezmocní, s III. stupněm 

zdravotního postižení, dále ti, kdož provádějí 

výcvik psů určených k doprovodu těchto osob. 

Dva roky nemusí za psa platit občané, kteří 

převzali psa z útulku provozovaného městem 

Český Krumlov, rok držitel psa, který ho dal 

očipovat. Poplatek se neplatí např. za služební 

psy Policie ČR, městské policie, za psy záchra-

nářské, lovecké. Ušetří i členové lesní, mysli-

vecké a rybářské stráže.

pracovníka státní správy lesů, myslivosti 

a rybářství MÚ Radka Märtla:

Má i svá pozitiva. Les bez sněhu dovolil 

zpracovat do konce roku 2006 kalamitu z mi-

nulé zimy, kdy např. na Lesní správě Vyšší 
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Brod padlo 300 000 m  dřeva v důsledku 

sněhové kalamity. U zvěře nedosahovaly ztráty 

po minulé dlouhé a tuhé zimě katastrofální 

předpovědi. Uhynula zejména slabší a ge-

neticky tedy nevhodná část zvěře. Po loňské 

zimě byla ale i ta nejlepší, zejména srnčí a 

černá zvěř, zesláblá, a to se projevilo i na  

srnčatech a selatech. Část selat v předjaří 

2006 uhynula, a proto bachyně vrhly další 

mladé koncem jara a začátkem léta. Tato 

selata jsou menší a zimu by nepřežila. Díky 

tomu, že není sníh, se zvěř opět dostává do 

kondice. Mírná zima také šetří finanční 

prostředky mysliveckých sdružení, která nemu-

sí nákladně přikrmovat a prohrnovat. Na dru-

hou stranu zase sníh chybí při naháňkách, kdy 

není možno zvěř obeznávat podle stop. 

Průběh zimy má vliv také na škody v lese 

způsobené zvěří - minulou zimu došlo k ná-

růstu škod zejména vysokou zvěří, která v ně-

kterých případech dokonce načla a zlikvido-

vala uskladněnou senáž na polích. Díky 

mírnější zimě můžeme letos očekávat i menší 

škody na melioračních a zpevňujících dřevi-

nách v našich lesích, které se nám zatím ne-

daří v potřebném rozsahu beze škod pěstovat. 

Jak ovlivňuje současná netradičně teplá 

zima život lesa a zvěře?

Lhůta pro dodání nového ŘP, tzn. od podání žádosti do vyzvednutí dokladu, se v současné 

době pohybuje kolem 14 dnů. Nový ŘP si lze vyzvednout pouze osobně v místě podání 

žádosti, nelze ho zasílat poštou nebo předávat prostřednictvím další osoby.  

Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 i nadále zůstávají v platnosti  

ve všech členských státech Evropské unie. Povinná výměna těchto typů řidičských 

průkazů časově rozložena do termínů uvedených v tabulce: 

Výměna řidičského prů-

kazu se provádí bez 

poplatku, pokud se zá-

roveň nemění některé 

údaje při vydávání to-

hoto řidičského průka-

zu. K žádosti se přiklá-

dá jedna fotografie 

stejného provedení ja-

ko na občanský průkaz. 

Upozorňujeme držitele 

řidičských průkazů na 

jejich včasnou výměnu 

s tím, že nyní lze tuto záležitost zajistit bez větších čekacích dob u přepážky městského 

úřadu. Pokud si občan ponechá výměnu řidičského průkazu na pozdější období, vystavuje 

se nebezpečí dlouhých čekacích lhůt na podacím a výdejním místě i delších lhůt při výrobě 

ŘP. Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 je nutné vyměnit do konce 

letošního roku, kdy končí jejich platnost.     Miroslav Hála, vedoucí odboru dopravy a SH

NOVĚ POPLATKY ZA PSY 

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

PŘÍNOSNÉ SETKÁNÍ S PODNIKATELI

Dopravu v jihočeském kraji zdárně už 

šestým rokem řeší vicehejtman Ing. 

arch. Robin Schinko (vlevo), který je 

českokrumlovským zastupitelem. 

 Foto Jana Zuziaková Foto Jana Zuziaková

Kdy si vyměnit řidičský průkaz

                          Typ ŘP       Vydáván od - do Povinná výměna do

typ 1 1.7.1964 až 31.12.1986        31.12.2007

typ 2 1.1.1987 až 31.12.1991        31.12.2007

typ 3 1.1.1992 až 31.12.1993        31.12.2007

typ 4 1.1.1994 až 31.12.1996        31.12.2010

typ 5 1.1.1997 až 31.12.2000        31.12.2010

typ 6 1.1.2001 až 30. 4. 2004        31.12.2013

Město Český Krumlov v rámci zadání projektu regenerace panelového sídliště Nádraží 

uspořádalo anketu pro občany sídliště, která obsahovala otázky týkající se jejich 

konkrétních představ a požadavků. Uskutečnila se na přelomu listopadu a prosince 

2006, poté ji vyhodnotil projektant. 

S návrhy na úpravu veřejného prostranství, které vycházejí i z provedené ankety, 

seznámí občany sídliště Nádraží projektant ve středu 24. ledna v 18 h ve školní 

jídelně ZŠ Za Nádražím na veřejné prezentaci.            Srdečně zveme všechny občany!

                                                                                                            Ing. Jiřina Kalkušová 

JAK SE ZMĚNÍ SÍDLIŠTĚ NÁDRAŽÍ, SE OBČANÉ DOZVĚDÍ VE ŠKOLE

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. ledna 2007, příští vydání 16. února 2007.
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V budově městského úřadu v Kaplické ulici se 

až do odvolání ověřují podpisy a dokumenty 

pouze po předchozí telefonické domluvě        

s Milenou Petrášovou (tel. 380 766 202).

Ověření je možné provést v budově radnice na 

náměstí Svornosti nebo u notáře JUDr. Janta-

čové v Kaplické ulici či u JUDr. Kamil Hrdiny    

v budově Městského divadla Český Krumlov.

Radní koncem minulého roku schválili 

kalkulaci vodného a stočného pro rok 2007. 

Cena vody bude jednotná. To znamená, že 

občané i ostatní odběratelé zaplatí shodně za 

kubík 53,50 Kč, což je o 2,10 Kč více než 

letos. Jedná se o zvýšení vodného a stočného 

o 5 %, přičemž např. rozdíl mezi roky 2004 a 

2005 byl 10 %. Letos bude platit ještě 

jednosložková cena, ale radní se hodlají pro 

příští rok zaobírat variantou dvousložkové 

platby za vodu.

 

Pracovníci odboru dopravy a silničního hospo-

dářství MÚ Český Krumlov ve spolupráci          

s městskou policií Český Krumlov provedli 

kontrolu užívání pozemků města a zjistili, že 

ve značné míře jsou na veřejném prostranství 

před prodejnami, provozovnami, galeriemi, 

restauracemi, kavárnami, penziony a jinde, a 

to nejen na území historického jádra města, 

ale i v lokalitách sídliš�, umístěny reklamní a 

propagační stojky (typ A) bez vědomí a povo-

lení městského úřadu. Vzhledem k tomu, že 

se jedná převážně o pozemky města, podléhá 

toto reklamní zařízení správnímu řízení, takže 

musí být povoleno příslušným vlastníkem 

pozemku, což je v tomto případě město Český 

Krumlov. 

Nesplněním této povinnosti hrozí fyzickým i 

právnickým osobám zahájení správního řízení 

ve věci porušení zákona a příslušné městské 

vyhlášky o reklamních a propagačních zaří-

zeních, vyhlášky o místních poplatcích, pří-

padně zákona o obcích, kde jsou pokuty a 

sankce vyšší.

Proto je nezbytně nutné, aby ti, kteří se 

rozhodnou umístit, nebo již umístili, reklamní 

a propagační zařízení (typ A - cedule, stojan) 

na veřejné prostranství, požádali odbor 

dopravy a silničního hospodářství MÚ Český 

Krumlov, Kaplická 439 o legalizaci tohoto 

reklamního a propagačního zařízení, jak 

ukládá zákon. V opačném případě, bude-li 

následnou kontrolou zjištěno, že reklamní 

zařízení je umístěno na veřejném prostranství 

bez příslušného povolení, budou ukládány 

pokuty. 

Pro úplnost: § 34, zák. č.128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů 

doplňujících, říká: "Veřejným prostranstvím 

jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky 

(podchody, nadchody, podloubí), veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obec-

nému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví    

k tomuto prostoru." Bližší informace na tel. 

380 766 507.                               Milan Šipan

V neděli 21. ledna bude zrušena autobusová zastávka Plevno v Českém Krumlově na Budě-

jovické silnici ve směru na České Budějovice. Rozhodl o tom krajský úřad na základě nesouhlasu 

dopravního inspektorátu s jejím dalším provozem na nynějším místě. Zastávka s přechodem pro 

chodce měla být podle záměrů města letos na jaře posunuta o zhruba 30 metrů nad 

současnou, která nevyhovuje podmínkám bezpečnosti silničního provozu. Tuto investiční akci za 

2,2 mil. Kč se ale nepodařilo zařadit do letošního rozpočtu města kvůli nedostatku finančních 

prostředků. Cestující budou využívat zastávku U Trojice nebo v Domoradicích. Město nyní jedná 

s meziměstskými dopravci o možnosti zajíždění na zastávku místních autobusů v dolní části 

sídliště Mír aspoň u některých spojů (hlavně ranních). Zastávka na protější straně Budějovické 

komunikace ve směru do města zůstává zachována.

Rušená zastávka podle Policie ČR není bezpečná, nebo� autobusy stojí částečně na komunikaci, 

kde překážejí provozu. Akutní nebezpečí střetu s projíždějícími vozidly hrozilo cestujícím, kteří 

přebíhali komunikaci mimo přechod pod křižovatkou. 

NOVÝ TAJEMNÍK

MOBILNÍ KAMERA

Z GRANTOVÉHO PROGRAMU SPORT A 

TĚLOVÝCHOVA 

ÚSPĚCH INFOCENTRA. 

 městského úřadu Ing. 

Jindřich Fadrnhonc zahájí svou činnost na 

krumlovském úřadu od 1. března.

 městské policie bude od 

konce ledna sloužit k odhalování původců 

černých skládek i případných vandalů. Její 

použití se plánuje např. u separační haly, 

poblíž kempu ve Spolí, za restaurací U Ra-

tolesti, u parkoviště na Míru, u zahrádek, 

garáží a na dalších problematických místech.

pro děti a mládež do 18 let 

schválili radní koncem roku 86 380 Kč na 

nájmy těmto organizacím:

- Volejbalový sportovní klub ČK 43 750 Kč

- Baby klub Medůzka ČK   21 000 Kč

- FK Slavoj ČK   21 630 Kč

Druhým nejlepším 

informačním centrem ČR se mezi více než 90 

konkurenty stalo v závěru roku v soutěži Náš 

kraj 2006 Infocentrum ČKRF na náměstí.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města se při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2007 

přihlásil o slovo občan Karel Linhart bydlící v Dobrkovicích. Ve svém dlouhém, emotivním, dobře 

připraveném a velmi působivém vystoupení obvinil všechna zastupitelstva města od roku 1990  

z toho, že pro Dobrkovice neudělala vůbec nic, že místní občané nemají ani kanalizaci, ani plyn, 

ani žádnou autobusovou linku a že jsou vůči ostatním občanům města trvale diskriminováni. 

Pohrozil, že veškeré své úsilí zaměří v dalších letech na to, aby město, které se takto špatně 

chová k některým svým občanům, bylo vyškrtnuto ze seznamu UNESCO. 

Pominu-li fakt, že plyn nemají ve městě ani zdaleka všude a že na rozdíl od Dobrkovic, kde 

zastavují linky do Horní Plané a Chvalšin, opravdu nemají žádné autobusové spojení například 

na Latránu, ve Vnitřním městě, na starém Plešivci nebo ve Slupenci, kde dohromady bydlí 

mnohonásobně více lidí, musím přiznat, že pan Linhart měl do určité míry pravdu. Pro 

Dobrkovice se opravdu neudělalo nic nejen v posledních 16 letech, ale ani v desetiletích 

předchozích. Tento fakt si uvědomovalo již předchozí zastupitelstvo, a proto na rok 2006 

zařadilo do rozpočtu a do plánu investic 1. etapu infrastruktury v Dobrkovicích, která 

zahrnovala rekonstrukci vodovodu, vybudování kanalizace, veřejné osvětlení a novou úpravu 

místních komunikací ve vlastní osadě. Z celkových nákladů cca 26 milionů Kč mělo dát město   

4 miliony a 22 milionů činila přiznaná státní dotace. Dalších téměř 20 milionů by spolkla         

2. etapa zahrnující propojení od grafitového dolu do osady. Lze přinejmenším pochybovat, zda 

tak obrovská investice pro pouhých asi 30 domů a 90 obyvatel je vzhledem k celkovému počtu 

obyvatel města a výši jeho rozpočtu vůbec ekonomicky únosná a zda by nešlo ve skutečnosti o 

privilegování této úzké skupiny občanů oproti všem ostatním. Dnes je to však již bezpředmětné. 

Na akci byla zpracována projektová dokumentace, uskutečnila se soutěž o veřejnou zakázku a   

s jejím výhercem byla v květnu 2006 uzavřena smlouva o dílo. Čekalo se jen na stavební 

povolení, které mohlo být pravomocné ve druhé polovině září, protože 2. 8. 2006 vydal 

stavební úřad po veřejném projednání s občany územní rozhodnutí. Ale 16. 8. 2006 podal 

právě pan Karel Linhart proti územnímu rozhodnutí odvolání a domáhal se, aby byl do osady 

současně zaveden i plyn. Na argumenty, že rozvod plynu je čistě komerční záležitostí 

plynárenské společnosti, nikoliv věcí města, že by bylo nutno přepracovat projekt, znovu 

vysoutěžit zakázku, znovu požádat o dotaci a že ohrožuje samotnou realizaci akce, nechtěl 

slyšet. Až v listopadu vzal odvolání zpět, krajský úřad odvolací řízení zastavil a 1. 12. 2006 se 

spis vrátil na českokrumlovskou radnici. Necelé dva týdny do 13. 12.,  kdy je nutno dotace 

vyčerpat, ale na vydání stavebního povolení a realizaci stavby opravdu nestačí. Město tak 

muselo již schválenou dotaci vrátit, protože na žádost o její převedení do roku 2007 

ministerstvo financí sdělilo, že to není možné.  

V rozpočtu města na rok 2007 zbylo na veškeré investice pouze 28 milionů Kč. Nikdo nemůže 

očekávat, že při neexistenci dotací, jaké existovaly v roce 2006, by celou tuto částku 

zastupitelstvo věnovalo na infrastrukturu Dobrkovic. Je tedy bohužel pravděpodobné, že 

Dobrkovičtí budou na posílení vodovodu, zřízení kanalizace, rekonstrukci veřejného osvětlení a 

nové místní komunikace čekat ještě mnoho let a kdoví, zda se vůbec dočkají. Nemůže za to ani 

současné ani minulé zastupitelstvo města ani zlý stát. Tím dobrodincem, kterému mohou 

poděkovat, že se tato investice loni neuskutečila, je jejich soused, občan Karel Linhart. 

                                                                                                                         Milan Marko, radní

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A DOKUMENTŮ

LETOŠNÍ CENA VODY 

V Č. KRUMLOVĚ

NEPOVOLENÁ REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ 

- STOJKY -

KRAJ ZRUŠIL AUTOBUSOVOU KRAJ ZRUŠIL AUTOBUSOVOU 

ZASTÁVKU PLEVNO ZASTÁVKU PLEVNO 

DOBRKOVICE A DISKRIMINACE

INFORMACE Z RADNICE

Na českokrumlovském hřbitově je přes 140 hrobů a hrobek, za něž nikdo neplatí a k nimž se 

nikdo nepřihlásil ani v jednoroční zákonné lhůtě, kdy výzvy visely na hrobech i na příslušných 

úředních deskách. Pokud by tato lhůta uplynula o pět dnů později, přešlo by hrobové zařízení, 

tedy pomníky, podle nového zákona o pohřebnictví do majetku města jako zřizovatele hřbitova. 

Podle starého zákona však připadly státu a úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je 

nyní nabídl k prodeji obálkovou metodou. Mezi nabízenými náhrobky jsou i mnohé z těch nej-

větších či výtvarně nejpozoruhodnějších, které lze považovat za umělecká díla svého druhu. 

K hrobům děkanů a prelátů se stále hlásí církev. Rada města se domnívá, že je její povinností 

přihlásit se k některým hrobům, v nichž pod umělecky a historicky cennými náhrobky odpočívají 

zejména starostové, lékaři, vysocí úředníci a další bývalí významní českokrumlovští občané.           

S likvidací těchto náhrobků by totiž nenávratně zmizela i část historie našeho města. Proto bude 

rada města usilovat o získání náhrobků do majetku města a jejich zachování jako památky i pro 

příští generace. O tom zda uspěje, budeme informovat v příštím zpravodaji. Je však smutné, že 

stát, který má někdy i nepřiměřené požadavky na ochranu památek v soukromém vlastnitví, nemá 

úctu k hřbitovním památkám dokumentujícím historii obcí, nepřevádí je do majetku obcí, kam 

přirozeně patří, a považuje je za pouhé kusy kamene, které lze prodávat na kusy nebo tuny.

                                                                                                                            Milan Marko, radní

HŘBITOV 

JE DOKUMENTEM HISTORIE MĚSTA
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Kulturní život ve městě je stále bohatší, turistický ruch intenzivnější a zvyšují se nároky na kva-

litu, rychlost a aktuálnost informací. O tom, na jaké změny a jaká zlepšení se mohou obyvatelé 

Č. Krumlova těšit, nebo� jim usnadní a rozšíří výběr akcí pořádaných ve městě i regionu, jsme 

hovořili s místostarostkou města zodpovědnou za oblast kultury a cestovního ruchu 

Bc. Jitkou Zikmundovou a manažerem internetového Oficiálního informačního 

systému (OIS) Ing. Tiborem Horváthem.

V posledních třech letech začátkem roku býval k dispozici Kulturní kalendář - 

připravuje se i letos?

JZ: Ano, připravuje, ale v jiné podobě. 

Proč? Nahradí ho nový produkt?

JZ: Pod názvem Čtvrtletník Q bude vycházet tříměsíční přehled veškerého dění ve městě, nejen 

kulturní a společenské akce, ale i sportovní klání nebo termíny zajímavých prohlídek města atd. 

Čtvrtletní periodicita znamená aktuálnější údaje a možnost zařazení akcí, které nejsou 

připravovány v dlouhodobém horizontu a umožní lépe plánovat pobyt v Českém Krumlově nebo 

návštěvu příbuzných či přátel. Čtvrtletník bude vycházet v češtině, němčině a angličtině. K dis-

pozici bude zdarma v Infocentru Český Krumlov na náměstí Svornosti, na radnici, v budově 

městského úřadu v Kaplické ulici, cizojazyčně pak pro hosty hotelů a dalších ubytovacích 

zařízení. Distribuční místa budeme podle zájmu a potřeby rozšiřovat. 

Jak souvisí Čtvrtletník Q, KUK a OIS?  Jaké novinky a výhody přinášejí změny, o kte-

rých mluvíme?

JZ: Cílem změn je optimalizace vynakládání prostředků z rozpočtu města na informační 

materiály, aktivní podpora kulturního a společenského dění ve městě a větší komfort pro občany 

a návštěvníky při získávání informací. Zásadní změnou je, že zdrojem dat tištěného Čtvrtletníku 

Q a  KUK budou informace právě z OIS. Sběr informací o akcích, aktualizace, překlady a ko-

rektury se budou provádět jen jednou na webu, což výrazně ušetří čas a peníze města i pořa-

datelů a zaručí aktuálnost a správnost dat. Na OIS  máme stránky „Přehled kulturních a 

společenských akcí“ (www.ckrumlov.cz/akce ), které informují občany i návštěvníky města a re-

gionu o akcích ve třech jazycích. Novinkou je, že každý pořadatel už může akci zadat i 

aktualizovat sám. Tyto informace jsou po zadání k dispozici vydavatelům tištěných materiálů 

(Čtvrtletník Q a  KUK) a všem uživatelům internetu. Uvedené služby jsou pro pořadatele akcí      

v Českém Krumlově poskytované bezplatně a záleží jen na nich, jak jich využijí. Další výhodou 

systému OIS je možnost ověřování kolizí akcí, tzn. zda se v daném místě a čase nekoná již jiná 

akce - doufáme tak v dokonalejší koordinovanost dění ve městě.

Co má udělat pořadatel, aby svoji akci zveřejnil? Jaké typy akcí lze zadat? 

TH: Prvním krokem je registrace (v případě, že pořadatel ještě není zaregistrován v některém      

z dalších katalogů OIS) a druhým pak zadání akce. Registrace probíhá na stránkách 

www.ckrumlov.info/php/katalog nebo na stránkách www.ckrumlov.cz v odkazu „Business“         

v nabídce „Administrace katalogů“. Akce se zadávají a aktualizují v odkazu „Správa databáze 

akcí“, do níž se pořadatel přihlásí pomocí hesla a jména, zvolených při registraci. Aby byla akce 

zveřejněna, musí být uveden její název, datum a čas konání. Je možno zadat různé typy akcí, od 

kulturních přes společenské, sportovní, vzdělávací, pro zdraví po konferenční. Občané určitě 

uvítají především přehled akcí pro děti a mládež, pro seniory či pro maminky s dětmi.      

Do kdy je nutné zaregistrovat se a zadat akci?

TH: Informace na internet může pořadatel zadávat a aktualizovat libovolnou dobu dopředu a 

kdykoli. Pro tištěný Čtvrtletník Q jsou redakční uzávěrky, tedy poslední možná aktualizace na 

internet, následující: 15. 3. 2007 (čtvrtletník na duben - červen)

15. 6. 2007 (čtvrtletník na červenec - září)

15. 9. 2007 (čtvrtletník na říjen - prosinec)

Na koho se může uživatel obrátit v případě dotazů?

TH: Dotazy mohou pořadatelé akcí zasílat na admindba@ckrumlov.cz, případně přímo na mě 

mois@ckrumlov.cz , telefonicky na 606 422 628 nebo se domluvit na osobní návštěvě. Volat lze 

také pracovnici oddělení kultury Dáši Špolcové na 380 766 314 a 724 748 405. S databází akcí 

samozřejmě pomohou i zaměstnanci Infocentra ČK, případně Destinačního managementu. 

Zastupitelé schválili koncem předchozího roku 

vyhlášení grantových programů na podporu 

kultury města Český Krumlov pro rok 2007, na 

které jsou z rozpočtu vyčleněny dva milióny 

korun. Do této oblasti by měly směřovat i 

případné další prostředky získané z nájemné-

ho a poplatků za zábor veřejného prostranství 

při filmování. Zájemci se mohou ucházet o 

příspěvky ze dvou podprogramů - 1. Podpora 

projektů a aktivit v oblasti kultury, 2. Hudba a 

Český Krumlov. Do prvního kola se lze přihlásit 

do  31. 1., výsledky budou známy 28. února. 

Potřebné informace a formuláře jsou k dispo-

zici na www.ckrumlov.cz v části 0bčan a 

sekci Granty města.

1. února v 9 a v 10.30 h

11. února v 19.30 h

12. února v 19.30 h

15. února ve 20.00

17. února v 19.30 h

19. února v 19.30 h

21. února v 19.30 h

22. února v 19.30 h

23. února ve 20 h 

25. února v 15 h

27. únor v 19.30 h

ZUŠ Český Krumlov 

- ČESKÁ MYTOLOGIE OČIMA DĚTÍ

Účinkuje dětský sbor ZUŠ Medvíïata a hosté.

Studio Dva Praha     

Peter Quilter - NA KONCI DUHY 

Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, 

Tomáš Petřík nebo Petr Bláha

 

- Prokyšův sál na Prelatuře

SEXY ŽIVOT JITKY ASTEROVÉ

Účinkují: Jitka Asterová, Václav Glazar, Michal 

Herzán

 - Divadelní kavárna

ČAJ O OSMÉ

Taneční večer s jihočeskou skupinou HK Ban-

dem a hostem- skupinou GIN FIS.

 

- Prokyšův sál na Prelatuře

II. HISTOR. MAŠKARNÍ PLES INKOGNITO

Předepsané oblečení: historický kostým či uni-

forma, selský kroj, orientální šat, škraboška 

Divadelní klub Českokrumlovská scéna

František Zborník: DVOJÍ PRAVDA O VILÉ-

MOVI Z ROŽMBERKA

TEREZA KERNDLOVÁ a ROMAN KABOU-

REK alias ROBBIE WILLIAMS REVIVAL

Divadlo Na prádle 

William Gibson - DVA NA HOUPAČCE

Hrají Igor Bareš a Kateřina Březinová

- Divadelní kavárna

HURÁ DO DIVADLA

Pravidelný folkový pořad Romana Špilínka a 

jeho hosta skupiny Epy de May.

Naivní divadlo - Liberec, pro děti

Iva Peřinová - SŮL JE NAD ZLATO 

Klicperovo divadlo Hradec Králové

Edward Albee - TŘI VELKÉ ŽENY 

Dalším počinem projektu Historie fotografie   

v Č. Krumlově je představení slavného 

krumlovského rodáka Josefa Wolfa (11.2.1862 

- 4.2.1938), která k vidění do 4. března  od 

úterý do sobo-ty mezi 14. a 22. h.

Josef Wolf se vrátil do Krumlova po vandru    

v rakouských zemích, kam se vydal po vyu-

čení. Doma získal koncesi a zpočátku se 

věnoval hlavně portrétní fotografii. V roce 

1895 spolupracoval se známou pařížskou 

firmou Pathé-Freres při natáčení filmu o paši-

jových hrách v Hořicích na Šumavě pro 

americkou filmařskou firmu. Fotil Šumavu, její 

přírodní a kulturní bohatství i krajiny zá-

padních Čech. Zůstaly po něm umělecké 

fotografie kostelů, zámků, detailů staveb, 

uměleckých předmětů, které zpracovával 

nejdříve v laboratořích zahradního domku       

v Parkánu, jež dále rozšířil do objektů č. 112 a 

116. Po první světové válce vyráběl a prodával 

i pohlednice. Stával se známým. Protože ročně 

zhotovoval kolem 4 000 portrétů, musel 

rozšiřovat podnik - pracovali u něj i jeho tři 

synové, kteří po jeho smrti převzali firmu,       

z níž vybudoval nejvýkonnější fotoateliér na 

Šumavě. Na rohu Dlouhé a Radniční ulice       

v domě č. 100 otevřel Josef Wolf v roce 1932 

velký obchod s pohlednicemi a suvenýry. Byl 

velkým propagátorem cestovního ruchu. Jeho 

práci uznávaly firmy z řady hlavních měst 

evropských zemí, s nimiž spolupracoval. My ji 

dnes můžeme nejen obdivovat, ale současně 

si uvědomovat, jak se naše město a region od 

jeho života změnily.

pá 2.2., 9.00 h, DDM   

„PIRÁTI Z KARIBIKU“  - výroba pirátských 

šátků, lovení perel, skládání mapy, hledání 

pokladu……., cena 20,- Kč

po 5.2., Č. Budějovice

„VÝLET DO Č. BUDĚJOVIC   MULTIKINO, 

PLAVÁNÍ“ (pro plavce 6  12 let)

PROGRAM: dopoledne Multikino Cinestar 

(animovaná komedie „Spláchnutej“)

odpoledne  Plavecký bazén Č. Budějovice 

cena 150,- Kč (jízdné, Multikino, plav. bazén)

út 6.2., 9.00-15.00 h, DDM

„VÝTVARNÁ DÍLNA+ SPOLEčENSKé HRY“  

výroba ozdobných magnetů a zvonkohry, 

společenská hra „Aktivity“ a další hry

cena 55,- Kč,  svačinu s sebou

st 7.2., DDM dopoledne 9.00-10.30 h

„KERAMICKÁ TVORBA PRO RODIČE S DĚT-

MI“  pro děti 4-7 let

odpoledne 13.00-14.30 h

„KERAMICKÁ TVORBA PRO MALÉ I VĚTŠÍ 

ŠKOLÁKY“, cena 40,- Kč/osoba

BOWLING RESTAURANT, Horní Brána

„STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR V BOWLINGU“

sraz ve 12.45 h před BOWLING RESTAU-

RANTEM,  cena 50,- Kč

čt 8.2., 9.00-15.00 h, DDM 

„HOLČIČKÁRNA“ výroba šperků, body art, 

studená kuchyně, soutěž v tvorbě účesů, výu-

ka disko tance, cena 50,- Kč,  svačinu s sebou

BOWLING RESTAURANT, Horní Brána

„ZÁKLADY BOWLINGU PRO ŽÁKY 8. A 9. 

TŘÍD“ sraz ve 12.45 h před BOWLING 

RESTAURANTEM, cena 50,- Kč

pá 9.2., 8.30 h odchod od  DDM

„EXKURZE K HASIČŮM“

Přihlášky a platby nejpozději do 31. 1. v kan-

celáři DDM. Na všechny akce konané v DDM   

s sebou noste přezůvky!

DO KONCE LEDNA LZE ŽÁDAT 

O GRANTY NA PODPORU KULTURY

Únor v Městském divadle Č. Krumlov

O akci na internetu se dozvědí všichni!

JOSEF WOLF VE FOTOGALERII 

V MĚSTSKÉM DIVADLE

1. - 3. 2.  v 19 h - 

2. - 3. 2. v 19 h - 

5. - 6. 2. v 19 h - 

7. 2. v 19 h - 

8. 2. v 19 h -

9. - 10. 2. v 19 h -

12. - 14. 2. v 19 h - 

15. - 17. 2. v 19 h - 

19. - 21. 2. v 19 h - 

22. 2. v 19 h - 

22. - 24. 2. v 19 h - 

23. - 24. 2. v 17 h - 

26. - 28. 2. v 19 h - 

KUPEC BENÁTSKÝ 

historické drama USA, Itálie, Velké Británie

LET´S DANCE 

romantický hudební film USA

MALÁ MISS SUNSHIN

komedie USA

BLOCK PARTY

hudební komedie USA

 Představení ARTFILMU CK

DOBROU NOC A HODNĚ ŠTĚSTÍ 

historické drama USA                      

TEXASKÝ MASAKR 

MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK - horor 

PARFÉM: PŘÍBĚH 

VRAHA - thriller Francie, Španělsko, SRN

DÉJÁ VU - krimithriller

SAW 3 - horor USA

Představení ARTFILMU CK

ZAJATCI MLHY - ruské válečné drama

NOC V MUZEU

akční dobr. komedie USA

HAPPY FEET

anim. rod. dobrodr. komedie USA, Austrálie    

ODSOUZENI ZEMŘÍT

thriller V. Británie

 KINO J & K V ÚNORU 

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM A VÁNOCI

Město Český Krumlov přijalo na základě 

výběrového řízení od 1. ledna 2007 nového 

správce stanice pro psy - 22letou Vladimíru 

Garajovou, absolventku Střední odborné školy 

veterinární a zemědělské v Č. Budějovicích. 

Tato pracovnice odboru životního prostředí a 

zemědělství MÚ zajiš�uje chod zařízení, 

komplexní péči o psy i kočky, odchyt toulavých 

i nebezpečných zvířat, konzultace pro veřej-

nost a další úkoly.

Útulek pro opuštěná zvířata je pro veřejnost 

otevřen po celý týden od 8 do 16.30 h. Dnes 

v něm přebývají čtyři dospělí psi, dvě štěňata 

(fenka a pes) a dvě kočky. Mobil na V. Ga-

rajovou je 606 640 507. Požadavky na odchyt 

toulavých zvířat je nutné hlásit na městskou 

policii na č. 156 nebo 380 766 308. 

Vloni bylo do útulku přijato 168 zvířat - 149 

psů a 19 koček. Původní majitelé si přišli pro 

52 psů, nový domov našlo 116 psů a 14 ko-

ček.

Svoz vánočních stromků v Českém Krumlově 

ještě pokračuje - občané mohou nechávat 

stromky ležet u kontejnerů, odkud je odvezou 

Služby města ČK nebo firma Dunka. 

Jehličnany se štěpkují a takto získaná hmota 

se používá při ošetřování veřejné zeleně jako 

protiplevelová vrstva. Tlusté kmínky větších 

stromků slouží jako palivo v kotli pro vytápění 

psího útulku.

Vánoční strom na náměstí potkal 

stejný osud. Odvětvil a rozřezal ho 

ředitel Lesů města Český Krumlov Ing. 

Bedřich Navrátil.             Foto Jana Zuziaková

 

KNIHOVNA NA PLEŠIVCI A MÍRU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

. 

Pobočka Městské knihovny Český Krumlov na 

Plešivci je opět otevřena dva dny v týdnu -      

v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 

17.30 h.

Do konce ledna bude ještě uzavřena pobočka 

na Míru kvůli opravě kanalizace. 

v Základní škole 

Český Krumlov, Kaplická 151, tedy v bývalé 

zvláštní a pomocné škole, se uskuteční v úterý 

13. února od 13 do 16 h. Rodiče dětí, které 

by chtěly na tuto školu přestoupit kvůli 

špatnému prospěchu, mohou přijít kdykoli     

v průběhu školního roku.

K adventnímu programu v Českém Krumlově již 

tradičně patří PSÍ VÁNOCE. Cílem setkání je 

představit občanům městský útulek, seznámit 

je s jeho činností a pokusit se získat opuštěným  

obyvatelům útulku nové majitele.

Psí vánoce 2006 byly výjimečné v několika 

ohledech: návštěvníci byli překvapeni malým 

počtem psů a koček. To se sice nelíbilo dětem, 

které stále hledaly další pejsky a kočičky, ale ze 

strany dospělých byla malá obsazenost útulku 

kvitována. Vždy� hlavním cílem a účelem je 

opuštěným, ztraceným a často i týraným 

zvířatům najít co nejdříve nový domov. 

Překvapením pro nás pořadatele byl obrovský 

zájem veřejnosti. Z ohlasů si dovoluji usuzovat, 

že odpoledne v městském útulku nebylo pro 

návštěvníky ztrátou času a věřím, že se            

v příštím roce opět setkáme. Největším zážitkem však bylo setkání s dětmi ze Základní školy T. G. 

Masaryka v Českém Krumlově, které předaly starostovi města sponzorský dar 2 806 Kč na činnost 

útulku a mnoho věcných darů pro "naše" zvířata. O solidaritě a dobré vůli svědčí i neuvěřitelné 

množství dárků, které donesli ostatní návštěvníci obyvatelům našeho útulku. Granulí a konzerv 

bylo neuvěřitelných 900 kg!!! Laskomin, hraček a různých pochutin nepočítaně... 

Dovolte nám jménem čtyřnohých kamarádů poděkovat za příjemné setkání s vámi a věříme, že 

náš útulek, resp. jeho obyvatele budete pravidelně navštěvovat i v průběhu roku. 

Těšíme na další společné setkání 21. 12. 2007!!!                                            Ing. Vlasta Horáková

                                                                            vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

KRUMLOVSKÉMU PSÍMU ÚTULKU 

SPRÁVCUJE ŽENA

NEPŘEHLÉDNĚTE

Bohatý program adventu a Vánoc se po pěti týdnech uzavřel v sobotu 6. ledna 

příchodem tří králů.                                                                      Foto Mgr. Lubor Mrázek

OPĚT VYDAŘENÉ PSÍ VÁNOCE

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

Foto Jana ZuziakováFoto Jana Zuziaková

MAŠKARNÍ KARNEVAL

DVĚ VÝSTAVY EKOCENTRA ŠÍPEK.

19. HASIČSKÝ PLES

MRAZÍK REVIVAL 2007

 pořádaný Klubem rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Český 

Krumlov se koná v sobotu 20. ledna od 14.30 h v tělocvičně ZŠ Kájov. Karneval je pro všechny 

děti, vstupné dobrovolné, přezůvky povinné.

 V Městské galerii v Horní ulici budou v pondělí 22. ledna 

v 16 h zahájeny dvě výstavy určeny pro školy a širokou veřejnost. První je nazvaná Nakupuj s roz-

myslem aneb Průvodce ekologického spotřebitele a ukazuje, že být šetrný k životnímu prostředí 

znamená být šetrný také k sobě a že nejekologičtější cesta je používat hlavu. Druhá zajímavá 

expozice Čus vydrus! poučně, netradičně a zábavně seznamuje s životem ohrožené a krásné vydry 

říční. V rámci obou výstav se uskuteční soutěž, při níž mohou návštěvníci získat pěkné a 

především „ekologické“ ceny. Výstavy jsou přístupné do 28. února od pondělí do pátku od 9 - 11 

a od 13 - 16 h.

 pro všechny zájemce začíná 2. února ve 20 h v zámecké Jízdárně. Hraje 

Dechová kapela Podhoranka a country kapela Bryčka. Předprodej vstupenek na tel. 380 714 172.

 se objeví v sobotu 17. února ve 14 h před otáčivým hledištěm. Jde o 

reprízu superúspěšného zahajovacího zimního nářezu uměleckého seskupení PRORADOST na 

točně před 10 lety. Vstupné je dobrovolné, nejlépe tekuté. Je dobré vzít s sebou deky a hrnečky.

NENECHTE SI UJÍTNENECHTE SI UJÍT
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