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PŘIJĎTE NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA

MĚSTO POVEDE KOALICE PĚTI STRAN
Koaliční dohodu o vzájemné povolební spolupráci podepsalo před
jednáním ustavujícího Zastupitelstva města Český Krumlov
pět stran, které mají dohromady 15 mandátů.
V sedmičlenné radě města (v grafu fialově) jsou
zastoupeny čtyři strany - ČSSD, TOP 09,
KDU-ČSL a Město pro všechny.
Novým starostou města byl
zvolen Dalibor Carda.

25. listopadu 2010 v 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická ulice
Jednací sál 3. patro
n
Revitalizace

n
Výbory

areálu klášterů

zastupitelstva města

n
Změna

územního plánu
- Domoradice

PŘEČTĚTE SI
Senátor
Tomáš Jirsa

Více na straně 3
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SLOVO STAROSTY ČESKÉHO KRUMLOVA
DALIBORA CARDY
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za důvěru, kterou jste mi
ve volbách vyslovili. Díky Vašim hlasům jsem se ujal vedoucí role ve vyjednávání o možné koaliční spolupráci.
Mým hlavním cílem bylo co nejvíce
kopírovat v koaličních jednáních
výsledek voleb. Oslovil jsem všechna
zvolená politická uskupení nového
zastupitelstva a postupně se vykrystalizovala podoba nové koalice pro příští
čtyři roky.
Jednou z nejdůležitějších tezí těchto
jednání, která se proplétala jako červená nitka všemi projednávanými body,
byla transparentnost všech jednání
rady, zastupitelstva a městského úřadu
a městem zřizovaných podniků a organizací. Já sám jsem zvyklý jednat přímo bez kliček a upřímně. Budu s co
největším pochopením vnímat Vaše
problémy a věřím, že se budeme i společně radovat nad úspěchy.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
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Strana 4

SKÚTRY PRO
STRÁŽNÍKY

strana 5

Horská zahrada
Strana 6

Výměna
řidičských průkazů
Strana 7

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV SE CHYSTÁ NA ZIMU
zační pokyny pro zimní údržbu,
lhůty pro zmírňování závad,
seznam komunikací, kde nelze
použít chemický posyp, seznam
komunikací a chodníků neudržovaných v zimním období,
způsob kontroly stavu komunikací a operační štáb zimní
údržby. Za zimní období je
považováno období od 1. listopadu do 31. března.

Rada města
Český Krumlov
dne 29. září schválila
operační plán zimní
údržby místních
komunikací na zimní
období 2010/2011.
Operační plán stanovuje
postup při zmírňování nebo
odstraňování závad sjízdnosti a
schůdnosti pozemních komunikací v Českém Krumlově během
zimy. Úklid a údržbu chodníků
a místních komunikací v Českém Krumlově zajišťuje dceřiná
společnost Služby města Český
Krumlov. Oproti minulému zimnímu období nedochází k podstatným změnám v plánu zimní
údržby místních komunikací.
Sjízdnost a schůdnost je
zajišťována denním provozem
od 3 do 22 hodin. Služby města
Český Krumlov mají na zimu
připraveno 240 tun posypového
písku, 170 tun soli a 20 tun drti. V případě potřeby je smluvně
dohodnuta další dodávka posypového materiálu. Od 1. listopadu bude fungovat nepřetržitá
dispečerská služba na telefonních číslech 380 711 285 nebo
602 680 989.
"Cílem tohoto plánu a smyslem zimní údržby komunikací
a chodníků v Českém Krumlově
je zajistit, aby se obyvatelé
Českého Krumlova dostali hned
ráno bezpečně do svých zaměstnání a děti do škol. Priority
údržby jsou nastaveny tak, aby
byly udržovány nejdříve hlavní
trasy, kudy odjíždí ráno nejvíce
autobusů a aut, a potom zbytek
města. Operační plán vychází
z intenzity dopravy, vedení tras

Vývoj nákladů na zimní údržbu
Zimní údržba za posledních
5 let (od roku 2006) stála
město Český Krumlov více než
18 milionů Kč.

veřejné hromadné dopravy, dopravního významu komunikace
a ze stavebního a dopravnětechnického stavu komunikací,"
sdělil bývalý starosta Českého
Krumlova Luboš Jedlička.
Město Český Krumlov v současné době eviduje podle pasportu místních komunikací celkem 262 úseků místních komunikací v celkové délce 71 725
metrů o celkové ploše 436 546
m2 a chodníky o celkové délce
43 508 metrů.
Rada města Český Krumlov
schválila a vydala nařízení,
určující které úseky místních a
účelových komunikací na území
města nebudou v zimě udržovány.

Nepřetržitý dispečink
380 711 285
nebo 602 680 989

DOVÁŽKA KNIH Z KNIHOVNY
Pečovatelská služba
ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Českém
Krumlově připravují
novou službu půjčování
knih z městské
knihovny s donáškou
přímo domů.
"Vyzýváme tímto způsobem
zájemce z řad občanů Českého
Krumlova, kteří z důvodu nedostupnosti nemohou navštěvovat městskou knihovnu a využívat jejích služeb, aby se
obrátili na městskou knihovnu
nebo na DPS," sdělila ředitelka
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Domů s pečovatelskou službou
v Českém Krumlově Ivana Ambrusová.
Zájemci o donášku knih přímo domů mohou kontaktovat
do 20. prosince 2010 tato telefonní čísla
l
380 714 765 (Městská knihovna v Českém Krumlově)
l
380 712 370 (Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov)
Podmínky půjčování knih
budou upřesněny. Se zavedením
této služby se počítá od začátku
roku 2011. Předpokládaný poplatek za dovoz knih je ve výši
25 Kč. Více informací o městské
knihovně najdete na
www.knih-ck.cz.

Z důvodu malého dopravního
významu nebude v zimním období 2010/2011 zajišťována
sjízdnost a schůdnost místní
komunikace ve Vyšném (250
metrů ke skladu bývalého lomu), místní komunikace k domu 5. května č. 326 (samoty u
Větřní), účelová komunikace na
sídlišti Mír - schody na chodník
ke Trojici, místní komunikace
mezi mateřskou školou a Úřadem práce na Plešivci a chodníky v Městském parku.
Operační plán zimní údržby
místních komunikací města
Český Krumlov na období
2010/2011 zahrnuje seznam komunikací a chodníků podle pořadí důležitosti, stanovení tras,
dělbu zodpovědnosti v zajišťování údržby, seznam zaměstnanců
a strojů pro zajišťování údržby,
úložiště posypových materiálů,
organizaci dispečinku Služeb
města Český Krumlov, organi-

Rok
Celkem* Kč
2005
2 746 000
2006
5 108 783
2007
1 376 618
2008
2 062 000
2009
4 583 000
2010 (do 31. 3. 2010) 5 154 021
* Náklady na zimní údržbu nezahrnují
celkové náklady na nepřetržitou dispečerskou službu, které činí 400 tisíc
Kč/rok.
V zimním období 2009/2010
začala platit novela zákona
o pozemních komunikacích, kdy
odpovědnost za schůdnost
chodníků přilehlých ke komunikacím byla přenesena na
vlastníka těchto komunikací,
tedy na město. V plánu byly zahrnuty a v praxi byly udržovány
nově i tyto chodníky. V uplynulém zimním období byla
zimní údržba rozšířena o téměř
10 km chodníků a 225 metrů
schodů, což mělo vliv na zvýšení nákladů na zimní údržbu.
V průběhu zimního období
2009/2010 bylo hlášeno pět
škodních událostí (úrazů).

SENÁTOREM ZŮSTÁVÁ TOMÁŠ JIRSA
Svůj post ve
volbách do Senátu
Parlamentu České
republiky pro
oblast Českokrumlovska
obhájil senátor a starosta
města Hluboká nad Vltavou
Tomáš Jirsa (ODS). Ve druhém
kole senátních voleb porazil se
ziskem 54,7 % hlasů (15 129)
bývalého premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidlu.
Voličská účast ve druhém kole
senátních voleb byla 24 % voličů. Tomáš Jirsa (53) se narodil

v Libčicích nad Vltavou. Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze a
poté České vysoké učení technické. Po studiích pracoval více
než deset let v Energoprojektu
Praha. Do oblasti státní správy
a samosprávy pronikl na začátku devadesátých let, kdy
začal pracovat jako tajemník
Městského úřadu Hluboká nad
Vltavou. Od roku 1994 je starostou Hluboké nad Vltavou.
Od roku 2004 je také senátorem. O aktivitách senátora se
dozvíte na
www.tomasjirsa.cz.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV MÁ NOVÉHO STAROSTU
Starostou města
Český Krumlov byl
na ustavujícím
jednání zastupitelstva
13. listopadu zvolen
většinou hlasů
Dalibor Carda (ČSSD),
post místostarostky
obhájila Jitka
Zikmundová (MPV).
V Českém Krumlově budou
ve volebním období 2010-2014
pouze dva uvolnění zastupitelé
na pozici starosty a místostarostky. Jako další radní byli
zvoleni Jindřich Florián (ČSSD),
Rudolf Vejskrab (ČSSD), Josef
Hermann (KDU), Martin Lobík (TOP 09) a Tomáš Zunt
(TOP 09).
Rada města se v novém složení poprvé sešla 15. listopadu.
Na úvodním jednání se radní
seznámili s administrativou
fungování rady města, s projektem Revitalizace areálu klášterů
a s návrhem rozpočtu na rok
2011.

Koaliční dohoda
Koaliční dohoda pěti koaličních stran byla v Českém Krumlově podepsána 12. listopadu.
Na jednotném postupu po komunálních volbách a na jednotlivých programových tezích
se shodli: Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD), TOP 09,
Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová
(KDU), Sdružení nezávislých Město pro všechny (MPV) a Nezávislí a Zelení (NZ). V Zastupitelstvu města Český Krumlov
mají koaliční partneři většinu
15 hlasů.
"Okamžitě po volbách v našem městě začalo jednání
o možných koalicích. Vyjednávací tým ČSSD postupně oslovil
všechny zastupitele vzešlé z voleb. Hlavní myšlenkou tohoto jednání bylo v maximální
možné míře zohlednit vůli občanů projevenou jejich preferenčními hlasy. Hledání možných koaličních partnerů pro
práci v novém volebním období
nebylo jednoduché. V týdnu
před konáním zastupitelstva se
však podařilo na společných
jednáních ukončit shodou rozpravu nad základními body
vzájemné spolupráce a koaliční
smlouva dostala konečnou podobu," sdělil lídr sociálních
demokratů a starosta města
Dalibor Carda.
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Shrnutí výsledků voleb
do Zastupitelstva města
Český Krumlov
1. Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD)
- 23,19 %
2. Občanská demokratická
strana (ODS) - 16,74 %
3. TOP 09 - 12,93 %
4. Komunistická strana Čech
a Moravy (KSČM)
- 12,48 %

Rada města 2010-2014. Zleva: Rudolf Vejskrab, Dalibor Carda,
Jitka Zikmundová, Jindřich Florián, Martin Lobík, Tomáš Zunt,
Josef Hermann.
Foto Aleš Motejl
Koaliční smlouva obsahuje
stěžejní programové teze, ujednání o přípravě programového
prohlášení nové rady města
Český Krumlov, dohody o fungování pětikoalice a postupu při
řízení města Český Krumlov
v následujících čtyřech letech.
Programové prohlášení Rady
města by mělo být následně
vydáno a zveřejněno do 90 dnů
ode dne ustavujícího jednání
Zastupitelstva města Český
Krumlov.
"Při jednáních o povolební
spolupráci koaličních stran jsme
se s našimi partnery shodli na
většině stěžejních témat. V následujících čtyřech letech budeme usilovat mimo jiné o racionalizaci investic a projektů
ve městě, zefektivnění hospodaření města, maximalizaci externích příjmů do městského rozpočtu, zprůhlednění a zkvalitnění veřejné správy a maximální
vstřícnost v poskytování informací a služeb občanům našeho
města. Věřím, že naše dohoda a
práce na jejím naplnění přispějí
k rozvoji Českého Krumlova,"
dodal Dalibor Carda.

Rezignace lídra TOP 09
Lídr koaliční strany TOP 09
Aleš Mik se den před konáním
zastupitelstva vzdal svého mandátu, ve funkci zastupitele jej
nahradil Martin Lobík, který za
tuto politickou stranu obdržel
čtvrtý nejvyšší počet hlasů
(652).
"TOP 09 prosazovala svého
lídra do funkce starosty města,
poté, co se ukázalo, že to není
reálné, získala v sedmičlenné
radě města 2 místa. Lídr TOP 09
Aleš Mik však dle zákona nemůže souběžně zastávat funkci
neuvolněného člena zastupitelstva a funkci vedoucího odboru
na krajském úřadě. Rozhodl se
tedy umožnit naplnění koaliční
dohody a řešit střet zájmů tak,
že se vzdal svého mandátu.
Aleš Mik současně nabídl, že
bude svými zkušenostmi i nadále podporovat členy zastupitelstva za TOP 09," uvedl k rezignaci lídra TOP 09 David Šindelář, člen vedení místní TOP 09.
Rozhovor s novým starostou a
představení nového vedení
města najdete v příštím vydání
Zpravodaje.

5. Křesťanská demokratická
unie - Československá
strana lidová (KDU)
- 10,55 %
6. Sdružení nezávislých
- Město pro všechny (MPV)
- 8,49 %
7. Nezávislí a Zelení (NZ)
- 7,08 %
8. Sportovci pro Krumlov
- 6,46 %
9. Strana Práv Občanů
Zemanovci - 1,97 %
10. Volte Pravý Blok
www.cibulka.net - 0,11 %

Jmenovaní zastupitelé
(abecedně)
l
Ambrusová

Ivana (ČSSD)

l
Beerová

Jana
(Sportovci pro Krumlov)

l
Carda

Dalibor (ČSSD)

l
Dvořák

Martin (ODS)

l
Florián

Bohumil (MPV)

l
Florián

Jindřich (ČSSD)

l
Hermann

Josef (KDU)

l
Klosse

Jiří (NZ)

l
Kotlár

Milan (ODS)

l
Luštický
l
Martin
l
Olšan

Lumír (TOP 09)

Lobík (TOP 09)

Jiří (KDU)

l
Schinko
l
Smolen

Robin (ODS)
Štefan (KSČM)

l
Šandera
l
Trnka

Petr (KSČM)

Stanislav (KSČM)

l
Vachta

Karel (ČSSD)

l
Vaněček

Jan (ČSSD)

l
Vejskrab

Rudolf (ČSSD)

l
Vorel

Jan (NZ)

l
Vozábal

Jan (ODS)

l
Zikmundová
l
Zunt

Jitka (MPV)

Tomáš (TOP 09)

Rozložení mandátů v zastupitelstvu města (fialově koalice).

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová a ředitelka oblastního spolku Českého
červeného kříže Eva Pejchalová předaly 5. listopadu v Jízdárně Státního hradu a zámku
Český Krumlov ocenění dobrovolným dárcům krve.
Oblastní spolek Českého červeného kříže ocenil dárce, kteří
dali krev 10krát, 20krát, 40krát,
80krát a 120krát. Tito lidé
získali bronzovou, stříbrnou či
zlatou medaili nebo zlatý kříž.

Jánského plaketu letos získal
l
49 dárců

za 10
ho 10 z Českého
bronzová medaile
l
50 dárců za 20
ho 12 z Českého
stříbrná medaile
l
27 dárců za 40
ho 6 z Českého
zlatá medaile

odběrů (z toKrumlova) –
odběrů (z toKrumlova) –
odběrů (z toKrumlova) –

l
2 dárci za 80 a 120 odběrů
(120 odběrů krve absolvoval
českokrumlovský zastupitel Petr
Šandera) – zlatý kříž
Ostatní jubilejní dárce ocenili
představitelé jednotlivých obcí.
Místostarostka Českého Krumlova ocenila za město Český
Krumlov 12 dárců, kteří dosáhli
výročního odběru (30., 50., 70.,
90. a 100. odběr):
l
Jiří Pšenčík, Jiří Smetana, Filip
Roj, Jana Švábenská, Jiřina Truhlářová (30 odběrů)
l
Miloslav Ťoupal, Jiří Thom,
Jan Kurtin (50 odběrů)
l
Pavel Jungwirth, Eva Svobodová (60 odběrů)
l
Václav Helus (70 odběrů)
l
Michal Sabolčák (100 odběrů)

Zájemci o dárcovství krve se
mohou obrátit na Transfúzní
oddělení Nemocnice České Budějovice.

CÉDEČKO POHÁDEK O MEDVÍDOVI
Od konce června letošního
roku probíhají v Hudebním studiu mladých (jednom z pracovišť Centra pro pomoc dětem a
mládeži o.p.s. Český Krumlov)
nahrávací a mixážní práce na
cédečku pohádek o šumavském
medvědovi Medvídovi. Toto CD
bude určeno především dětem
předškolního věku. Literární
předlohou je zatím nevydaná
kniha pohádkových příběhů,
která nese podtitul "Pohádky na
chvilku, co uspí i maminku " .

Autorem literární předlohy je
strakonický rodák Vlastimil
Lenz.
Celá původní kniha pohádek
obsahuje 23 kapitol, které pojednávají humornou nadsázkou
o životě malého šumavského
zlobila – medvěda Medvída. Na
nosiči se objeví 12 kapitol a
několik bonusů. Audio CD bude
k dostání do konce letošního
roku. Zájemci si jej mohou
koupit přímo v Centru pro pomoc dětem a mládeži. (cpdm)

PŘÍBĚH MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

V rámci Svatováclavských slavností v Českém Krumlově byla v Regionálním muzeu zahájena výstava Příběh města Český Krumlov.
Návštěvníci muzea si mohou prohlédnout originál listiny, v níž byl
Český Krumlov poprvé zmíněn jako město.
Foto Lubor Mrázek
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NÁVŠTĚVA UČITELŮ Z ITÁLIE A NĚMECKA

Na Základní školu Plešivec
v říjnu týdnu zavítali v rámci
programu Comenius učitelé
z italského San Gimignana a
německého Meersburgu. "Pedagogičtí zástupci z partnerských
měst nám oplácí návštěvu
plešiveckých učitelů z listopadu
2009 a května 2010. Základním
cílem projektu je seznámení se
školským systémem daných
zemí, zejména s výukou na
konkrétních školách, s jejich
vybavením, používanými metodami a formami práce a také
s volnočasovými aktivitami,
které školy svým žákům nabízí,"

upřesnila ředitelka školy Jaroslava Neumannová. Zahraniční pedagogové také nahlédli
do hodin v průběhu vyučování.
V pátek 15. října německé a
italské učitele oficiálně přijal i
starosta města Český Krumlov
Luboš Jedlička. "Vítám takovou
iniciativu. Pro učitele je perfektní zkušeností, když mohou
vyrazit do zahraničí a podívat
se, jak systém školství funguje
jinde. Věřím, že tento výměnný
program přinese našim pedagogům spoustu zkušeností, které pak zúročí při výuce našich
dětí," doplnil bývalý starosta.

NOVÝ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA
Zastupitelstvo města
Český Krumlov vydalo
na svém zářijovém
jednání obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2010
- Požární řád města
Český Krumlov.
Město reaguje na vznik nových okolností a snaží se eliminovat rizika vzniku požárů.
Nová vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 13/2006 o požárním
řádu města Český Krumlov.
Aktualizovaná norma přehledně
informuje o požární ochraně
města Český Krumlov a zajišťuje
požární ochranu, bezpečnost
zdraví a majetku občanů města.
Vyhláška je účinná od 12. října
2010.
"Od roku 2006, kdy byla vydána původní vyhláška o požárním řádu města, se objevily
nové zdroje vzniku požáru a
nové způsoby používání hořlavých materiálů při různých
veřejných akcích. Jedná se na-

příklad o lampiony štěstí nebo o
plyny podporující hoření. Čtyři
roky stará vyhláška byla již
zastaralá, protože nereflektovala
možná nebezpečí," doplnil vedoucí Odboru vnitřních věcí
Městského úřadu Český Krumlov
Antonín Čupera.
Aktualizovaná vyhláška vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární
ochrany ve městě, podmínky
požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní
situaci, stanovuje způsob nepřetržitého zabezpečení požární
ochrany. Ve vyhlášce je vymezen
i rozsah působnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů
města, přehled o zdrojích vody
pro hašení požárů a podmínky
jejich trvalé použitelnosti, seznam ohlašoven požárů nebo
způsob vyhlášení požárů.
Požární řád obce je vydáván
podle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

STRÁŽNÍCI MAJÍ ELEKTROSKÚTRY

Městská policie
Český Krumlov získala
jako bezplatnou zápůjčku
dva elektrické skútry.
Starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička a velitel
Městské policie Jan Šítal převzali vozidla ve středu 29. září
od Tomáše Kubína a Martina
Dvořáka ze společnosti E.ON.
"Vítám tuto iniciativu, která
usnadní práci městským strážníkům. Elektrické skútry navíc
nezatěžují prostředí města hlukem ani zplodinami," dodal
bývalý starosta.
" Jde o první konkrétní příklad spolupráce energetické společnosti s municipalitami v oblasti alternativních pohonů
vozidel," uvedl Tomáš Kubín,
vedoucí Oblastního managemen-

tu ze společnosti E.ON a dodal,
"pro tyto účely jsme zvolili typ
skútru E-Max s maximální rychlostí 45 km/h, doba nabíjení je
4-6 hodin a na jedno nabití je
možno najet při šetrné jízdě až
100 km."
Společnost E.ON plní jeden
z mnoha cílů, které si předsevzala a které jsou součástí její
dlouhodobé strategie - být aktivní v oblasti úspor energie a
využívání alternativních zdrojů.
"Právě možnost využití ekologické dopravy ve městech s minimálním dopadem na životní
prostředí nás přivedla na myšlenku spolupráce se zástupci
měst a obcí," doplnil Kubín.
Elektrické skútry předala společnost E.ON nejen v Českém
Krumlově, ale i v Českých Budějovicích.

SLAVNOSTI AKCÍ ROKU 2010
Agentura CzechTourism, mi- vence do 31. srpna 2010 vybírat
mo jiné provozovatel portá- tu nejlepší.
Město Český Krumlov uspělo
lu s tuzemskými nabídkami
www.kudyznudy.cz, vyhlásila především v kategorii akce roku
v úterý 26. října výsledky sou- 2010, ve které získaly tradiční
těže Ceny Kudy z nudy 2010. Slavnosti pětilisté růže poDo hlasování se zapojilo 11 ti- myslnou zlatou medaili. Pro
síc lidí, kteří odevzdali více než Slavnosti hlasovalo více než
62 tisíc hlasů. Významné oce- 1 100 českých cestovatelů. Na
nění si z této soutěže odnesl dalších místech skočil festival
Colours of Ostrava, Znojemské
i Český Krumlov.
Všechny turistické aktivi- historické vinobraní nebo Jízda
ty zaregistrované na portálu králů ve Vlčnově. Také českowww.kudyznudy.cz prošly bě- krumlovské turistické atraktivity
hem května a června 2010 prv- se umístily na výborných mísním, neveřejným kolem soutěže. tech v regionální kategorii. Mezi
V něm odborníci z oblasti ces- TOP 10 atraktivit jižních Čech
tovního ruchu vybrali v každém se řadí grafitový důl, Egon
ze 17 turistických regionů deset Schiele Art Centrum a Museum
aktivit, které nominovali do Fotoateliér Seidel. V soutěži se
druhého kola. Celkem tak do na předních příčkách umístil
veřejného hlasování postoupilo i zámek Hluboká, hrad Rožm170 turistických nabídek. Z nich berk nebo Ski areál Lipno. (ek)
pak mohla veřejnost od 1. čer-

ROK VE ZNAMENÍ EGONA SCHIELEHO
V pátek 5. listopadu otevřelo
Egon Schiele Art Centrum nové
výstavy a odhalilo novou krumlovskou madonu od Evy Prokopcové na fasádě domu č. 72 v Široké ulici. Na vernisáži byl také
představen Schieleho grafický
soubor č. 164 z roku 1917, který krumlovskému art centru
věnoval Američan žijící ve Švýcarsku John Copland.
Podzim v Schieleho centru
bude patřit nejen geniálnímu
malíři, který se narodil před sto
dvaceti lety, ale také dvěma
ženám. Umělkyním, které předčasně odešly z tohoto světa,
přesto za sebou zanechaly roz-

sáhlé dílo. Stejně jako Egon
Schiele. Výstava představí tvorbu jedné z klíčových osobností
českého umění druhé poloviny
dvacátého století české výtvarnice Evy Kmentové (1928 1980). Vystaveny budou její
sochy, objekty a kresby pod
názvem "Stopy v krajině".
Další výstava pod názvem
"Poezie logiky" představí obrazy
a objekty předčasně zemřelé rakouské umělkyně Helgy Philipp
(1939 - 2002). Ta za sebou
rovněž zanechala bohaté dílo.
Sochy, objekty, grafiku, malby a
kresby. (jh)

ZNAKY MĚST A OBCÍ Z ODPADOVÝCH MATERIÁLŮ
Tři školy
z Českokrumlovska
se zapojily do soutěže
"Znaky měst a obcí
z odpadových materiálů".
Na začátku listopadu bylo ve
vestibulu Městského úřadu
Český Krumlov vystaveno pět
soutěžních znaků, vytvořených
žáky ze ZŠ Plešivec, ZŠ Větřní a
ZŠ Holubov. Místostarostka
města Jitka Zikmundová ocenila
vítěze oblastního kola. Do krajského kola postoupily základní
školy Holubov (1. místo), Větřní
(2. místo) a Plešivec Český
Krumlov (7.A – 3. místo).
Krajské kolo a krajská výstava znaků proběhne od 22. listopadu. Nejlepší znaky z krajského kola postoupí do celostátního kola soutěže a budou
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vystaveny v rámci galerie znaků
měst a obcí na veletrhu GO a
Regiontour 2011 v Brně v lednu
2011.
Tato akce probíhá v rámci
krajské kampaně na podporu
třídění odpadu, kterou vyhlašuje
Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností

EKO-KOM, a.s. Jedná se o soutěž škol a zároveň pokus o rekord ve vytvoření znaku vlastního města/obce z odpadových
materiálů. Pokus o rekord probíhá pod patronací pelhřimovské
agentury Dobrý den.
Úkolem škol bylo vytvořit
z běžně využitelných odpadů

znak své obce či svého města.
Takto vzniklý znak bude reprezentovat obec při pokusu o vytvoření světového rekordu ve
vytvoření největší galerie znaků
měst a obcí ČR vyrobených
z odpadových materiálů a zároveň bude soupeřit se znaky
vyrobenými ostatními školami
v Jihočeském kraji v rámci soutěže o nejzajímavěji vytvořený
znak města nebo obce z odpadů.
Cílem této soutěže a rekordního pokusu je netradiční formou podpořit ekologické myšlení dětí a ukázat, že z odpadů
se dají vyrobit i krásné věci.
Rekordní pokus a soutěž navíc
zviditelní jednotlivá města a
obce v rámci krajů a prohloubí
znalosti dětí o historii svého
města či obce, o heraldice a o
původu svého městského či
obecního znaku.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

PROJEKT HORSKÁ ZAHRADA
Národní památkový ústav
v Českých Budějovicích
dokončil v roce 2009
první část 1. etapy
Rekonstrukce Horské
zahrady v areálu
Státního hradu a zámku
Český Krumlov.
Záměrem projektu je památková obnova a zpřístupnění přírodně krajinářské zahradní
úpravy ze začátku 19. století,
založené knížetem Josefem II. ze
Schwarzenbergu a jeho manželkou kněžnou Pavlínou ze
Schwarzenbergu. Zahradou procházela vyhlídková stezka, jež
vedla návštěvníky zákoutími
skalnatých svahů nad řekou
Vltavou a nabízela jim malebné
pohledy na město a zámek.
Horská zahrada je historické
označení donedávna zapomenuté a téměř zaniklé krajinářské
zahradní úpravy v jihovýchodní
části českokrumlovského zámeckého areálu na strmých svazích
nad řekou Vltavou nad Rybářskou ulicí. Horská zahrada zažila období rozkvětu v první
třetině 19. století a až do konce
19. století byla pravidelně udržována a využívána jako "vycházková zahrada". Poté následovalo období jejího úpadku a
v důsledku nedostatku péče
většina plochy zahrady zarostla
náletovými dřevinami. "Z důvodu rizika skalního řícení byl
NPÚ nucen zajistit sanaci skalního masivu. Proto byl připraven projekt Rekonstrukce Horské zahrady, který je koncipován jako obnova historické
krajinářské zahrady a současně
jako projekt stabilizace svahů
nad Rybářskou ulicí," vysvětlil
Jiří Olšan, zahradní architekt
českokrumlovského hradu a
zámku.
V rámci projektu byl opraven
také objekt bývalé vrátnice na
5. zámeckém nádvoří, jenž bude
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sloužit jako vstupní objekt
návštěvníkům zámku a Horské
zahrady.
Celkové náklady akce dosáhly v roce 2009 15 milionů Kč.
Práce byly podpořeny dotací
Ministerstva kultury České
republiky. "Plánované investice
do projektu Horské zahrady jsou
rozděleny do dalších dvou etap,
v roce 2011 by mělo být proinvestováno cca 15 miliónů a
10 miliónů v roce 2012. Horská
zahrada by tak mohla být pro
veřejnost otevřena v roce 2013,"
uvedl Jan Masaryk z Národního
památkového ústavu v Českých
Budějovicích.
Pro Horskou zahradu v Českém Krumlově bylo typické
záměrné vytváření kontrastů,
které odpovídalo romantickému
typu krajinářské zahrady. "Místa
ohromující ostrými skalisky
nebo temnými jícny ústí starých
dolů na stříbro byla střídána
zklidňujícími partiemi cesty ve
stínu korun stromů. Po namáhavých strmě stoupajících
úsecích stezky následovala
místa umožňující odpočinek na
zahradních lavicích a nabízející
vyhlídku na starobylé město se
zámeckou rezidencí," přiblížil
Jiří Olšan podobu historické
zahrady a dodal, že právě tyto
zážitky by měla budoucím
návštěvníkům Horská zahrada
opět nabídnout. Informace o původním programu a podobě
Horské zahrady čerpali památkáři ze starých map a také
z dobových vedut.
Technickou zajímavostí je
vyhlídka Paraplíčko na staré
baště v nejvyšším místě Horské
zahrady, která zároveň představuje vrchol programu celé vycházkové stezky. Střechu vyhlídky ve tvaru slunečníku bylo
možné zdvihnout pomocí mechanismu umístěného ve sklepním prostoru bašty a návštěvníci zahrady se tak mohli po náročné vycházce kochat výhledem
na panorama města. (NPÚ)

NOVÝ KALENDÁŘ SE STAROU ŠUMAVOU
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Netradiční pohledy na
dávnou Šumavu nabízí
nový kalendář
českokrumlovského
Musea Fotoateliér Seidel
na rok 2011.
Na třinácti snímcích „nekorunovaných králů šumavských
fotografů“ - Josefa a Františka
Seidela představuje zdejší města
a vesnice v jejich dnes již zmizelé podobě.
Prohlédnete si sto let staré
snímky šumavských městeček
od Blanska po Železnou Rudu.
Zastavíte se v Netolicích na
náměstí, pomůžete vázat snopy
obilí ve Volarech, toulavé psy
pohladíte v Českých Žlebech.
Zamáváte cestujícím parního
vlaku na Soumarském mostě a
s malými dětmi půjdete březo-

vou alejí ve Stožci. Náměstí ve
Vimperku si budete prohlížet
z téměř ptačí perspektivy a při
troše štěstí potkáte u Kvildy
venkovany jdoucí k Filipově
Huti. Napijete se z jedné ze
sedmi kašen v Hořicích, s pamětníky zavzpomínáte na Adalberta Stiftera v Horní Plané. Na
Knížecích Pláních potkáte dávné
poutníky, minete modlící se děti
u umrlčích prken a unaveni
z cest si v lékárně na náměstí
v Českém Krumlově koupíte
kapky pro zdraví.
Pojďte se po celý rok procházet divokou i romantickou Šumavou v tajemném světě černobílé fotografie!
Kalendář je od 1. října v prodeji v Infocentru Český Krumlov,
v Museu Fotoateliér Seidel,
knihkupectví Expedice (Horní
ul.), Blanka (Latrán) a na dalších místech za 149 Kč. (ek)

NÁRODNÍ POHÁR JKA KARATE
V sobotu 9. října zaplnilo
sportovní halu v Českém Krumlově 150 karatistů, kteří soutěžili o cenné body v Národním
poháru JKA karate. Oproti loňskému roku, kdy soutěžili žáci,
si letos krumlovská tatami
vyzkoušeli dorostenci, junioři a
senioři.
Soutěž probíhala v sestavách
kata, ve volném zápase kumite
a v soutěži kata týmů. Závodníci z celkem 16 klubů z celého Česka nechali na zápasištích litry potu a někdy i trochu
té krve. MUDr. Kovář z českokrumlovské nemocnice naběhal
mezi zápasišti hezkých pár
stovek metrů a bohužel poslal
jednoho zápasníka na krátkodobou návštěvu lůžkové části
chirurgického oddělení.
Celkové výsledky potvrdily
současnou dominanci středočeských a severočeských klubů.
Nicméně se dostalo i na závod-

níky z pořádajícího Shotokan
karate klubu. Cenné 4. místo
v soutěži kata dorostenek vybojovala Anežka Opelková
(3. kyu), v soutěži kata team
pak získali bronz Dědek, Koršala a Školoudík.
Soutěž podpořilo město Český
Krumlov ze svého rozpočtu
částkou 24 650 Kč.
Děkuji všem závodníkům za
bojovné výkony a za pomoc při
organizaci celé soutěže. (Roman
Kneifl)

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

ZBÝVÁ 10 DNÍ PRO BEZPLATNOU KAPLE NA MOSTĚ V NOVÉ PODOBĚ
Město Český Krumlov zreVÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
konstruovalo v říjnu výklenkoPodle zákona o silničním
provozu mají majitelé
některých řidičských
průkazů povinnost
vyměnit si řidičské
průkazy do konce
letošního roku.
Aby žadatelé stihli vyměnit
svůj řidičský průkaz včas bezplatně, musí zažádat do 3. prosince, úřad má totiž na vystavení nového průkazu 20 dní.
Řidiči mají rovněž možnost nechat si vystavit řidičský průkaz
zrychleně do 5 pracovních dní,
pak ale zaplatí správní poplatek
500 Kč. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Od roku 2011 nebudou tyto doklady platné a jejich
držitel nebude oprávněn k řízení
motorových vozidel. Pokud by
taková osoba i nadále řídila bez
platného průkazu, dopustila by
se přestupku, za nějž by bylo
možné uložit pokutu od 1 500
Kč do 2 500 Kč.
V 45. týdnu roku 2010 zbývalo na Městském úřadě Český
Krumlov vyměnit 1 810 řidičských průkazů. Aby bylo možné
výměnu všech průkazů stihnout
do konce roku 2010, musel by
úřad vyměnit průměrně 905
průkazů měsíčně, respektive 54
průkazů každý pracovní den.
Pokud bychom počítali s dvacetidenní dobou, kterou mají
úřady na zpracování nového
průkazu, pak zbývá pouze 10
pracovních dní na podání žádosti o nový řidičský průkaz.
Pokud by měly být vyměněny
všechny doklady včas, úředníci
v Českém Krumlově by museli

každý den vyřídit 130 žádostí.
Čísla této statistiky se budou
s postupujícím časem rapidně
zvyšovat, protože řada řidičů
nechává výměnu dokladu na
poslední chvíli. Pokud si řidiči
nevymění svůj průkaz včas, ke
konci roku mohou na úřadě
očekávat nepříjemné fronty.
Výměnu řidičských průkazů
provádí městské úřady nebo
magistráty, příslušné podle
místa trvalého pobytu na území
České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí
Městský úřad Český Krumlov
sídlící v Kaplické ulici 439,
konkrétně pracoviště Odboru
dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend – řidičské průkazy.
Podrobné informace k povinné
výměně řidičských průkazů jsou
k dispozici také na
www.vymentesiridicak.cz.
V další vlně budou vyměňovány doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do konce roku
2013.

ČESKOKRUMLOVSKÝ ADVENT A VÁNOCE

Žádost o nový doklad
Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu
je třeba předložit vyplněný
formulář (k dispozici na úřadě),
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský
průkaz. Nový řidičský průkaz
bude zdarma vydán do dvaceti
dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může
být průkaz vydán za úplatu
500 Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.

FESTIVAL VOJENSKÝCH FILMŮ

Během 3. ročníku Festivalu vojenských filmů proběhl i pietní akt
u památníku v městském parku.
Foto archiv festivalu
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vou kapli se sochou bičovaného
Krista na mostě u Budějovické
brány. Z grantového programu
Jihočeského kraje Nemovité
kulturní památky získalo město
dotaci 100 tisíc Kč. Celkové
náklady na zrestaurování kaple
a sochy přesáhly 370 tisíc Kč.
Při restaurování sochy bylo
zjištěno, že socha Krista měla
dříve svatozář, o níž se před
započetím prací nevědělo.
V loňském roce město zrekonstruovalo protilehlou stranu
mostu včetně výklenkové kaple
se sochami Krista a Jidáše za
více než 600 tisíc Kč. I tento
projekt byl podpořen z grantového programu Jihočeského kraje.

Tradiční oslava adventu a
blížících se Vánoc vstoupí do
Českého Krumlova již 26. listopadu. Na náměstí Svornosti
otevře každý víkend vánoční
jarmark s nabídkou řemeslných
výrobků a tradičního vánočního
zboží. Atmosféru víkendů zpříjemní hudební vystoupení kapely Lakomá Barka, Kapka a
dalších krumlovských muzikantů. Českokrumlovský advent
bude oficiálně zahájen v neděli
28. listopadu, kdy českokrumlovští duchovní a starosta
města slavnostně rozsvítí vánoční strom.
Pestrý program s pohodovou vánoční atmosférou může
ochutnat každý, kdo zavítá do
centra města během některého
z adventních víkendů. Jako
každý rok, tak i letos, je hlavní
program připravován na adventní neděle. Během první z nich
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom na náměstí, druhá

přivede do centra Mikulášskou
nadílku, třetí neděle bude ve
znamení společného zpívání u
vánočního stromu a poslední
přiveze Ježíškovu poštu a Ježíškův poštovní úřad u zlatého
anděla. Před nedělním programem na náměstí zve Městské
divadlo děti i jejich rodiče na
pohádková představení v divadle.
V programu krumlovského
adventu nebudou chybět ani Psí
Vánoce 18. prosince v městském
útulku, kam mohou děti i dospělí přinést krmení nebo finanční dar pro opuštěná zvířata.
V předvečer Štědrého dne se na
náměstí odehraje biblický živý
obraz se zpěvy vánočních koled
- Živý betlém. A na Štědrý den
proběhne již dvacátý ročník
Medvědích Vánoc na zámku.
Kompletní program je zveřejněn na
www.ckrumlov.cz/advent2010.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan
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