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PŘEČTĚTE SI

SLOVO STAROSTY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV 
LUBOŠE JEDLIČKY

     Vážení občané Českého Krumlova,  
v polovině října nás čekají nové volby 
do Zastupitelstva města Český Krum-
lov. Čtyři roky volebního období utekly 
jako voda a já si v duchu rekapituluji, 
co se za tu dobu podařilo zvládnout, 
kam se město posunulo a jak se 
zlepšil život v Českém Krumlově. 
    Před čtyřmi roky si rada města sta-
novila jako priority mimo jiné strate-
gicky rozvíjet město, efektivně hospo-
dařit a využívat mimorozpočtové fi-
nanční prostředky a orientovat se na 

řešení problémů života občanů na území města. Podařilo 
se nám zaktualizovat strategický i akční plán, v němž 
jsou jasně stanoveny nejdůležitější milníky pro směrování 
činnosti místní správy. K těmto cílům a prioritám jsme 
směrovali naše úsilí a naši práci. I přesto, že celý svět 
zasáhly dopady ekonomické krize, řídili jsme město Český 
Krumlov tak, aby hospodařilo bez ekonomické ztráty, 
dokonce s přebytkem v rozpočtu. Nedopustili jsme 
neúčelné zadlužování města. Zvládli jsme také prolomit 
pomyslnou bariéru v získávání finančních prostředků z 
mimorozpočtových zdrojů a na dotacích jsme dokázali 
získat desítky milionů korun. Dostáli jsme svému závazku 
a vybudovali každý rok minimálně jedno dětské hřiště, 
investovali miliony do školských zařízení, zabezpečili 
většinu nebezpečných skalních masivů na území města, 
zahájili protipovodňové zabezpečení řeky Vltavy nebo 
připravili podmínky pro rozvoj nových oblastí pro bydlení 
a podnikání na území našeho města. 

Těch úkolů, které se podařilo úspěšně dokončit, je 
mnoho, ale stále zůstává řada otevřených a je třeba vy-
vinout další úsilí pro jejich úspěšné zvládnutí. Práce pro 
město se dá s trochou nadsázky označit za nekonečný 
příběh a proces neustálého hledání a naplňování toho, co 
od samosprávy očekávají zejména místní lidé. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem, kteří přispěli k rozvoji a 
zvelebování našeho města. Vážím si každé jednotlivé 
investice podnikatelů, jež vytvořila nejedno nové pracovní 
místo a rozšířila nabídku nejen na trhu práce. Děkuji 
všem organizátorům sportovních, kulturních a společen-
ských akcí za to, že zpříjemňovali volnočasové vyžití 
místních. Velmi si cením i přispění Vás, občanů Českého 
Krumlova, pro rozvoj a zlepšení podmínek života ve 
městě. Věřím, že nás všechny ani nadále neopustí nad-
šení a láska k Českému Krumlovu a dál budeme hrdě 
pracovat na tom, aby se nám tu krásně žilo.  

Vážení občané Českého Krumlova, bylo mi potěšením, 
že jsem byl čtyři roky starostou města, kde lidem není 
lhostejno, jak žijí. Přeji nám všem hodně štěstí u komu-
nálních voleb a přeji nám, abychom zakroužkovali ty 
správné jednotlivé kandidáty, kteří budou pracovat ve 
prospěch nás, občanů města Český Krumlov. 
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Volby do Zastupitelstva 
města Český Krumlov a do 
Senátu Parlamentu České 
republiky se konají ve dnech
15. a 16. října 2010. 

Případné druhé kolo se-
nátních voleb se bude ko-
nat 22. a 23. října 2010.

Volební okrsky, přehled 
lídrů a kandidátů a obecné 
informace k senátním i 
komunálním volbám jsou 
zveřejněny na straně 4 ne-
bo na 
www.ckrumlov.cz/volby.

Základní informace budou 
vyvěšeny také na úřední 
desce nebo ve vývěskách.

PODZIMNÍ
VOLBY
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na webových stránkách města 
nebo jsou k dispozici na měst-
ském úřadě.

Město Český Krumlov vybírá 
celkem 8 typů místních po-
platků:
lPoplatek ze psů
lPoplatek za lázeňský nebo

rekreační pobyt
lPoplatek za užívání 

veřejného prostranství
lPoplatek ze vstupného 
lPoplatek z ubytovací kapacity
lPoplatek za povolení vjezdu 

s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí města

lPoplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj a jiné
technické herní zařízení 

lPoplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních
odpadů

Výherní hrací přístroje
V roce 2010 došlo ke změně 

legislativy ve věci tzv. jiných 
technických herních zařízení, 
jejichž provozování je nově obec 
na základě zákona č. 183/2010 
Sb. oprávněna zpoplatnit obdob-
ně jako výherní hrací přístroje. 

níkům běžně nepřístupná pa-
mátka - Kaple na Křížové hoře. 
V kapli zasvěcené Panně Marii 
Bolestné a sv. Kříži proběhne    
v sobotu od 17 hodin poutní 
mše. Památka bude po oba ví-
kendové dny zpřístupněna od 
10 do 17 hodin. 

Sobotní program bude zakon-
čen v Museu Fotoateliér Seidel. 
Od 19 hodin zde proběhne pro-

Zastupitelstvo města
Český Krumlov na svém
srpnovém jednání 
schválilo obecně 
závaznou vyhlášku 
o místních poplatcích.

Nová právní norma nahradí 
téměř sedm let starou a dva-
náctkrát novelizovanou vy-
hlášku č. 15/2003. S účinností 
od 1. října 2010 bude v Českém 
Krumlově zaveden poplatek za 
provozované jiné technické her-
ní zařízení. Při zachování stá-
vajícího počtu videoloterijních 
terminálů získá město do svého 
rozpočtu navíc zhruba 1,1 mi-
lionu Kč ročně. Vyhláška také 
vychází vstříc podnětu občanů 
Českého Krumlova k upravení 
režimu bezplatného vjezdu do 
pěší zóny v centru města. Kom-
pletní agenda místních poplatků 
je zveřejněna na webových 
stránkách města Český Krumlov 
na www.ckrumlov.cz/poplatky. 
Platná vyhláška je otištěna také 
jako samostatná příloha tohoto 
vydání Zpravodaje. Samostatné 
přílohy vyhlášky jsou zveřejněny 

Evropská města otevírají
každoročně v měsíci září
veřejnosti brány svých
nejzajímavějších památek
v rámci Dnů evropského
dědictví. 

K této akci se pravidelně při-
pojuje i Český Krumlov, který 
má ze své pokladnice památek  
co nabídnout. Letošní program 
Dnů evropského dědictví se       
v Českém Krumlově uskuteční 
během třetího zářijového ví-
kendu 18. a 19. září 2010. Do 
akce je zapojeno šest význam-
ných českokrumlovských pamá-
tek a pro návštěvníky je při-
praven bohatý doprovodný pro-
gram.

Tahákem sobotního programu 
bude návštěva českokrumlov-
ských klášterů. V dopoledních 
hodinách zde proběhnou před-
nášky s dataprojekcí a odpo-
ledne návštěvníky čeká komen-
tovaná exkurze po areálu. Areál 
klášterů není v současnosti 
běžně přístupný a návštěvníci 
budou mít příležitost k jedné    
z posledních prohlídek před 
zahájením rozsáhlých oprav.

Otevřena bude i další návštěv-

ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZOVAL VYHLÁŠKU O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
V polovině června bylo v Čes-
kém Krumlově provozováno    
10 výherních hracích přístrojů a 
58 videoloterijních terminálů 
povolených Ministerstvem fi-
nancí. Do rozpočtu města Český 
Krumlov přibude při zachování 
stávajícího počtu těchto přístro-
jů téměř 100 tisíc Kč měsíčně. 
Od roku 2003 je v Českém 
Krumlově schválena obecně zá-
vazná vyhláška č. 3/2003 o 
omezení provozování výherních 
hracích přístrojů na územním 
obvodu města Český Krumlov. 
Účelem této normy je ochrana 
veřejného pořádku. 

Vjezd do pěší zóny v centru
Podle dosud účinných vyhlá-

šek je bezplatný vjezd do pěší 
zóny města Český Krumlov 
umožňován pouze motorovým 
vozidlům, která patří osobám, 
jež mají v pěší zóně trvalé byd-
liště nebo tam vlastní nemo-
vitost. Nově přijatá vyhláška 
reaguje na podněty místních 
obyvatel a vychází jim vstříc. 
Od října může být tzv. zelená 
povolenka vydána všem oso-
bám, které mají trvalé bydliště 
v pěší zóně a mají o bezplatný 

jekce dokumentárního filmu 
Karla Čtveráčka Včely letěly 
krásně. Vstupné na projekci je 
zdarma. Zájemci o historii foto-
grafie mohou zároveň po celou 
sobotu navštívit expozici muzea 
za poloviční vstupné.

Nedělní program je soustře-
děn do prostoru českokrumlov-
ské Synagogy. Od 13 hodin zde 
proběhne přednáška o historii 
výstavby a následovat bude 
představení projektu na obnovu 
této v minulosti opomíjené pa-
mátky. Po oba víkendové dny 
mohou zájemci navštívit prosto-
ry synagogy a zhlédnout výsta-
vu "Židovská synagoga - je 
otevřeno". Autorem výstavy      
je českokrumlovský sochař 
Miroslav Páral, který bude po 
celou dobu přítomen a při-
praven reagovat na dotazy 
návštěvníků.

Po oba dny bude zdarma 
zpřístupněno také Muzeum sta-
vebních dějin a řemesel v Dlou-
hé ulici a Renesanční dům na  
V. nádvoří Státního hradu a 
zámku.

Další informace o programu, 
doprovodných akcích a rezervaci 
míst najdete na webových 
stránkách města Český Krumlov 
www.ckrumlov.cz/ehd2010.

vjezd do centra zájem. Rozdíl 
mezi původním systémem a 
nově přijatým je v tom, že dříve 
byla zelená povolenka vydávána 
na SPZ, nově bude vydávána 
také na jméno. 

Sazba poplatku za povolení 
vjezdu s motorovým vozidlem 
do pěší zóny v centru Českého 
Krumlova se v nové vyhlášce 
nemění. Za vjezd je vybírán 
poplatek 20 Kč za 24 hodin, 
respektive 3 600 Kč za polo-  
letí, nebo 7 200 Kč za rok. Od 
poplatku jsou osvobozena vo-
zidla záchranné služby při jejím 
výkonu, hasičů při zásahu, 
Policie ČR a městské policie, 
havarijních čet při odstraňování 
poruch dodávky elektrické ener-
gie, vody, plynu, tepla nebo ka-
nalizace, pohotovostní a pře-
vozní lékařské služby, vozidla 
provádějící zásobování, vozidla 
pohřební služby, spojů, údržby a 
čištění komunikací, odvozu od-
padků a havarijních čet a drži-
telé ZTP. 

Povolení vjezdu vydává Měst-
ská policie v Českém Krumlově 
na základě žádosti.  
 

Dny evropského dědictví
v České republice

Dny evropského dědictví jsou 
akcí, která každoročně otevírá 
co nejvíce zajímavých a výjimeč-
ných architektonických, archeo-
logických a sakrálních památek, 
muzeí, galerií a knihoven, tech-
nických památek a militarií.     
V České republice se nezpřístup-
ňují pouze historické objekty, 
které jsou oficiálně prohlášeny 
kulturními památkami, jako 
jsou známé hrady, paláce a ka-
tedrály. Otevírají se ale i desítky 
dveří soukromých a veřejných 
budov (radnic, soudů, církevních 
institucí, škol, obytných domů a 
dalších), které nebývají přístup-
ny veřejnosti vůbec nebo pouze 
příležitostně a částečně. Dny 
evropského dědictví se konají    
v České republice pravidelně od 
roku 1991.  Slavnostní zahájení 
pro rok 2010 proběhlo ve městě 
Příbor, a to od 10. do 12. září 
2010.

Seznam všech památek za-
pojených do Dne evropského 
dědictví a další informace na-
leznete na 
http://www.shscms.cz/ehd/. (fp)

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010 V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Dobová fotografie Fotoateliéru 
Seidel.          Foto archiv města.



Již devátý ročník
Svatováclavských 
slavností vypukne 24. září
v Českém Krumlově. 

K poctě svatému Václavu, 
patronu české země, města 
Český Krumlov a vinařů i pivo-
varníků bude ve městě připra-
ven bohatý program. V Regio-
nálním muzeu bude otevřena 
dlouho očekávaná výstava Pří-
běh města Český Krumlov, na 
náměstí propukne 4. ročník 
Mezinárodního folklórního festi-
valu a Svatováclavský jarmark a 
významná českokrumlovská mu-
zea a galerie zdarma ukážou 
své expozice veřejnosti. Letošní 
ročník podzimních slavností 
bude také spojen s čtvrtfinále 
soutěže Český talent 2010 – 
Jihočeský vrabčák, Programem 
evropského regionu Dunaj-Vlta-
va a se setkáním partnerských 
měst města Český Krumlov - 
německého Hauzenbergu, slo-
vinského Slovenj Gradce a ra-
kouského Vöcklabrucku. Na mi-
nulý ročník naváže i tým česko-
krumlovských balónářů, který 
bude po čtyři dny organizovat 
Svatováclavské balónové létání. 
Novinkou letošního ročníku bu-
de projekt Jiřího Honce a Zdeň-
ka Štěpánka - Theatrum Pyro-
technicum, v němž českokrum-
lovští ohňostrůjci představí své 
umění široké veřejnosti. Vstup 
na slavnosti bude volný. Vstup 
na ohňostrojovou podívanou bu-
de 150 Kč (pro děti do 10 let 
zdarma). Kompletní program je 
zveřejněn na
www.ckrumlov.cz/svs2010.

Výstava v regionálním muzeu
Ve čtvrtek 23. září bude 

otevřena výstava „Příběh města 
Český Krumlov“, jenž navazuje 
na rozsáhlý kulturní projekt, 
uspořádaný v roce 2009 u pří-
ležitosti 700. výročí města Čes-
ký Krumlov. „Výstava je pokra-
čováním akcí, které proběhly    
k připomenutí 700letého výročí 
první písemné zmínky o Českém 
Krumlově v loňském roce. Až do 
konce roku 2011 se můžeme 
procházet sedmi staletími naše-
ho města. Touto cestou bych 
chtěla pozvat všechny občany 
města, aby využili jedinečnou 
příležitost a prohlédli si originál 
oné historické listiny a spoustu 
dalších zajímavých exponátů, 
které v takovém rozsahu nebyly 
ještě vystaveny. Chtěla bych 
také poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě takto ná-
ročného projektu,“ sdělila mís-

tostarostka Českého Krumlova 
Jitka Zikmundová.

Výstava „Příběh města Český 
Krumlov“ je svým rozsahem i 
obsahem největším počinem 
Regionálního muzea v Českém 
Krumlově za dobu jeho exis-
tence. „Pro výstavu bylo zapůj-
čeno přes 80 mimořádně cen-
ných originálních listin a ar-
chivních dokumentů ze Státního 
okresního archivu v Českém 
Krumlově a Státního oblastního 
archivu v Třeboni – pracoviště 
Český Krumlov, z vlastních fon-
dů a ze zápůjček představuje 
muzeum stovky fotografií a de-
sítky trojrozměrných předmětů 
od archeologických vykopávek, 
přes doklady hmotné kultury, až 
po umělecko-řemeslné a umělec-
ké sbírky,“ upřesnil Ivan Slavík 
z Regionálního muzea v Českém 
Krumlově.

První část výstavy, dokumen-
tující období od nejstarší histo-
rie města do roku 1945, bu-   
de veřejnosti zpřístupněna od     
23. září 2010. Druhá část, ma-
pující vývoj Českého Krumlova 
od konce 2. světové války až  
po současnost, bude otevřena     
20. ledna 2011. Na „Příběh 
města Český Krumlov“ v Re-
gionálním muzeu se mohou 
návštěvníci přijít podívat až do 
31. prosince 2011. Regionální 
muzeum je otevřené od úterý do 
neděle od 9 do 12 a od 12.30 
do 17 hodin. Základní vstupné 
činí 50 Kč, snížené 25 Kč, ro-
dinné vstupné 100 Kč.

Theatrum Pyrotechnicum
„Českokrumlovští ohňostrůjci 

Jiří Honc a Zdeněk Štěpánek 
představí v rámci letošních Sva-
továclavských slavností plody 
svého několikaletého bádání, 
průkopnické práce a vývoje 
vlastních konstrukčních řešení, 
které současnému divákovi při-
náší autentický zážitek s kou-
zlem návratu do časů dávno mi-
nulých. Soudobý projekt Thea-
trum Pyrotechnicum, vycházející 
z dochovaných historických pra-

menů o barokních ohňostrojích, 
čerpá ze spisu „Halonitro-py-
roboliae“ od puškaře Josefa 
Furtenbacha z roku 1627,“ vy-
světluje ředitel Městského di-
vadla v Českém Krumlově a or-
ganizátor slavností Jan Vozábal. 
Jedinečný barokní ohňostroj 
vypukne v sobotu 25. září ve 
21.15 hodin. Podívaná má ome-
zenou kapacitu 250 osob. Před-
prodej vstupenek na tuto akci 
zajišťuje pokladna Městského 
divadla nebo Infocentrum Český 
Krumlov. Vstupenky je možné 
rezervovat rovněž on-line na 
www.ckrumlov.cz/tickets.

Výběr z programu slavností
Již v pátek roztančí historic-

ké uličky a zákoutí města        
4. ročník Mezinárodního folklór-
ního festivalu. Na náměstí Svor-
nosti se v rámci programu 
„Folklórní inspirace – inspirace 
folklórem“ představí stálice 
českého folkového nebe Nezmaři 
a Žalman a hosté. Protago-
nistou sobotního programu je 
populární formace Taliesyn        
s předními českými muzikanty 
Janem Bičovským, Vojtěchem 
Jindrou, Jiřím Neužilem, Filipem 
Benešovským, Robertem Fisch-
mannem a Radimem Chrobo-
kem. Stejně jako vloni zavítá do 
Českého Krumlova bretaňská 
tradiční hudba v podání sesku-
pení Bran.  

Ani letošní ročník se ne-
obejde bez sobotního setkání 
Václavů a Václavek. Všichni no-
sitelé tohoto jména se mohou 
podepsat do pamětní knihy 
Václavských slavností. Na ná-
městí nebude chybět staročeský 
jarmark řemeslných výrobků a 
vybrané českokrumlovské res-
taurace či hostince nabídnou 
originální Svatováclavské menu. 
Žízeň zažene pivo z budějovic-

kého Budvaru. Program Meziná-
rodního folklórního festivalu 
bude návštěvníky provázet celý 
den na náměstí Svornosti. 

V zahradách pivovaru Eggen-
berg čeká na nejmenší návštěv-
níky zábavný program s Jedno-
tou. Během dětského sobotního 
odpoledne nebude nouze o pře-
kvapení, hry o ceny a dárky pro 
děti. Od 14 hodin se uskuteční 
veřejná ochutnávka vítězných 
produktů soutěže „Regionální 
potravina Jihočeského kraje“     
v režii Okresní agrární komory 
Český Krumlov. Sobotní večer 
bude patřit „Českému talentu 
2010“ – čtvrtfinále soutěže Jiho-
český vrabčák. Před porotou 
vystoupí 13 zpěváků za dopro-
vodu písecké kapely Dobrá spo-
lečnost – Good Company. 

Noc otevřených muzeí a gale-
rií patří k tradicím slavností.    
V tuto výjimečnou noc otevřou 
své dveře významné krumlov-
ské galerie a nabídnou všem 
návštěvníkům prohlídky s pro-
gramem zdarma. Od 20 do 24 
hodin bude možné navštívit 
Regionální muzeum, Egon 
Schiele Art Centrum, věž Stát-
ního hradu a zámku Český 
Krumlov, Galerii české kultury, 
Galerii Doxa, klášter klarisek, 
Museum Fotoateliér Seidel, 
Synagogu, R galerii nebo výsta-
vu v Městském divadle. 

V neděli budou prezentovány 
společné příhraniční zájmy Jiho-
českého a Plzeňského kraje, 
Horních a Dolních Rakous, Dol-
ního Bavorska  a Horní Falce a 
myšlenky vzniku společného 
Evropského regionu Vltava-
Dunaj, kterou tyto regiony pod-
porují. Jednotlivé regiony se 
představí formou kulturního 
programu a prezentačních stán-
ků s informačními materiály i 
ochutnávkou krajových specialit. 

V den svátku Václava budou 
probíhat mimořádné prohlídky 
kostela a kaple svatého Václava 
s odborným výkladem Petra 
Pavelce nebo prohlídky města    
s průvodcem zdarma. V kláš-
terním kostele Božího těla pak 
večer odehraje Krumlovský 
komorní orchestr a Městský 
pěvecký sbor Perchta slavnostní 
koncert k poctě svatého Václava.

Aktuální program Svato-
václavských slavností je zve-
řejněn na webových stránkách 
www.ckrumlov.cz/svs2010.

BOHATÝ PROGRAM K POCTĚ SVATÉHO VÁCLAVA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

3 Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz svs2010

Noc otevřených muzeí a galerií zpřístupní zdarma zajímavé ex-
pozice.                                                                 Foto Lubor Mrázek.

ZIEL 3

CÍL 3

Setkání partnerských měst je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investice do vaší budoucnosti.
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lístky i ve volební místnosti.
Občané, jimž zdravotní stav 

nedovolí dostavit se osobně do 
volební místnosti, mohou telefo-
nicky požádat na telefonním 
čísle 380 766 203, aby je voleb-
ní komise navštívila u nich 
doma.

Pro volby do zastupitelstva 
nejsou vydávány voličské prů-
kazy.

Voličské průkazy - Senát
Voliči mohou požádat o vy-

dání voličského průkazu, který 
jim umožní hlasovat mimo 
příslušný volební okrsek. Volič 
může požádat o vydání volič-
ského průkazu na Městském 
úřadě Český Krumlov, s nímž 
pak může hlasovat v území 
senátního volebního obvodu č. 
10. Seznam obcí senátního 
volebního obvodu č. 10 je zve-
řejněn na webových stránkách 
města. 

Žádost o vydání voličského 
průkazu lze podat ode dne vy-
hlášení voleb, a to písemně 
nebo osobně. Vzor žádosti je 
zveřejněn na webových strán-
kách města www.ckrumlov.cz/ 
volby. Žádost je nutno doručit 
nejpozději 8. října 2010 na 
adresu Městský úřad Český 
Krumlov – Evidence obyvatel, 
Kaplická 439, 381 01 Český 
Krumlov, písemně s ověřeným 
podpisem žadatele. Ověření pod-
pisu pro tuto žádost na obec-
ních úřadech je osvobozeno od 
správního poplatku, za ověření 
podpisu u jiných institucí, na-
příklad u České pošty, se popla-
tek hradí. Osobně je možné 
požádat o vydání voličského 
průkazu v úředních hodinách na 
městském úřadě na oddělení 
evidence obyvatel (Kaplická 
439, 1. patro, číslo dveří 114), 
a to nejpozději 13. října 2010 
do 16 hodin na základě předlo-
ženého občanského průkazu. 

Volič může o vydání volič-

Ve dnech 15. a 16. října
se konají volby 
do Zastupitelstva města
Český Krumlov 
a do Senátu Parlamentu
České republiky. 

Případné druhé kolo senát-
ních voleb se uskuteční 22. a 
23. října. Voličem je státní 
občan ČR, který nejpozději 
druhý den voleb dosáhl věku  
18 let. Voličem ve volbách do 
zastupitelstva může být i státní 
občan členského státu Evropské 
unie, který požádal o zápis do 
Dodatku stálého seznamu voli-
čů. Informace o hlasování cizích 
státních příslušníků jsou zve-
řejněny na www.ckrumlov.cz/ 
volby. Voliči hlasují ve stálých 
volebních okrscích podle místa 
svého trvalého pobytu. Voliči 
bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republi-
ky, cestovním průkazem České 
republiky). Cizinci se prokáží též 
svým platným dokladem, jímž 
se prokazují na území České 
republiky. Město Český Krumlov 
vyzývá voliče, aby si zkontro-
lovali platnost svých průkazů 
totožnosti. 

Hlasovací lístky budou kaž-
dému voliči dodány do schránky 
do 12. října 2010. Město Český 
Krumlov vyzývá obyvatele, aby 
si zkontrolovali jmenovky na 
poštovních schránkách. Pokud 
volič nedostane hlasovací lístky, 
nechť se obrátí na městský 
úřad, telefon 380 766 203. Voli-
či s trvalým pobytem na ná-
městí Svornosti 1 budou mít 
hlasovací lístky připraveny na 
služebně Městské policie v bu-
dově radnice.V den konání voleb 
může volič obdržet hlasovací 

Zastupitel/ka   Počet účastí* %
Eliáš Petr 41 97,6%
Toman Zbyněk 41 97,6%
Tomanová Jana 41 97,6%
Šandera Petr 40 95,2%
Jedlička Luboš 39 92,9%
Kneifl Roman 39 92,9%
Trnka Stanislav 39 92,9%
Máče Miroslav 38 90,5%
Vopat Jan 38 90,5%
Hermann Josef 37 88,1%
Zikmundová Jitka 37 88,1%
Dvořák Martin 35 83,3%
Králová Zoja 35 83,3%

Zastupitel/ka   Počet účastí* %
Hausdorf Pavel 34 81,0%
Princ Antonín 34 81,0%
Chalupa Jaroslav/ 
Smolen Štefan 34 81,0%
Vejskrab Rudolf 34 81,0%
Kuchtová Dana 33 78,6%
Povolný Jiří 32 76,2%
Vorel Jan 32 76,2%
Miková Šárka/
Marko Milan 31 73,8%
Vondrouš Jan 29 69,0%
Schinko Robin 26 61,9%
*Od listopadu 2006 do srpna 2010.

INFORMACE PRO VOLIČE V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz volby

V Českém Krumlově je stano-
veno 16 volebních okrsků. Spá-
dové ulice a oblasti pro jed-
notlivé volební okrsky budou 
zveřejněny na webových strán-
kách města, vývěskách a  na 
úřední desce v Oznámení o době 
a místě  konání voleb. 
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Český červený 
kříž, sídliště Vyšný 48
Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Základní ško-
la Za Nádražím (učebna 1. 
stupně), Za Nádražím 222
Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní ško-
la Za Nádražím (učebna 1. 
stupně), Za Nádražím 222
Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Ubytovna Ro-
zvoj - Senior-klub, Vyšehrad 182
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Stavební by-
tové družstvo, U Trojice 120
Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Městská 
knihovna, pobočka Mír, Urbin-
ská 187
Volební okrsek č. 7
Volební místnost: Základní ško-
la T. G. Masaryka, T. G. Masa-
ryka 213
Volební okrsek č. 8
Volební místnost: Městský úřad 
Český Krumlov (budova radni-
ce, obřadní síň), náměstí Svor-
nosti 1
Volební okrsek č. 9
Volební místnost: Základní škola 
(učebna v 1. patře), Kaplická 151
Volební okrsek č. 10
Volební místnost: Střední zdra-
votnická škola Tavírna (hala), 
Tavírna 342
Volební okrsek č. 11
Volební místnost: Základní ško-
la Linecká (učebna), Linecká 43
Volební okrsek č. 12
Volební místnost: Střední zdra-
votnická škola Tavírna (jídelna), 
Tavírna 342
Volební okrsek č. 13
Volební místnost: Základní ško-
la Plešivec (učebna), sídliště 
Plešivec 249
Volební okrsek č. 14
Volební místnost: Základní ško-
la Plešivec (učebna), sídliště 
Plešivec 249
Volební okrsek č. 15
Volební místnost: Klub MS Soj-
kovna (nad budovou bývalé ma-
teřské školy) Nové Spolí
Volební okrsek č. 16
Volební místnost:  Základní škola 
(učebna v 1. patře), Kaplická 151

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
A VOLEBNÍ OKRSKY

1. Luboš Dvořák (KSČM)

2. Vladimír Špidla (ČSSD)

3. Tomáš Jirsa (ODS)

4. Roman Bureš (Suverenita 
- blok Jany Bobošíkové ...)

5. Bohumil Bezemek (Strana
práv občanů Zemanovci)

6. Zdeněk Troup (TOP 09)

7. Jan Zasadil (KDU-ČSL)

KANDIDÁTI 
DO SENÁTU 

1. Miroslav Černý (Strana
práv občanů Zemanovi)

2. Luděk Mezera  
(Volte Pravý Blok
www.cibulka.net)

3. Jan Vorel 
(Nezávislí a Zelení)

 

4. Aleš Mik  (TOP 09)
 

5. Petr Šandera (KSČM)
 

6. Jan Vondrouš (KDU-ČSL)
 

7. Jitka Zikmundová
(Sdružení nezávislých 
- Město pro všechny)

 

8. Petr Kubal (ODS)
 

9. Dalibor Carda (ČSSD)
 

10. Jana Beerová 
(Sportovci pro Krumlov) 

KANDIDÁTI
NA STAROSTU

ÚČAST NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ských průkazů pro obě kola vo-
leb do Senátu požádat současně 
a úřad mu pak vydá voličské 
průkazy pro obě kola voleb       
s vyznačením údaje, pro jaké 
kolo voleb platí.

Osobně lze požádat o vydání 
voličského průkazu také v době 
mezi prvním a druhým kolem 
voleb do Senátu; městský úřad 
v této době může vydávat vo-
ličské průkazy nejpozději do 
dvou dnů před prvním dnem 
hlasování ve druhém kole voleb, 
tj. do 16.00 hodin dne 20. října 
2010.

Voličské průkaz budou vydá-
vány nejdříve od 30. září 2010, 
a to osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí     
s ověřeným podpisem voliče, 
který o vydání průkazu požádal, 
nebo městský úřad zašle průkaz 
na adresu uvedenou voličem, 
který o vydání požádal.

Více informací je zveřejněno 
na www.ckrumlov.cz/volby. Pro 
bližší informace můžete rovněž 
kontaktovat Blanku Fenigbaue-
rovou, telefon 380 766 203.
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Vážení spoluobčané,
v letošních komunálních volbách jsem se 
rozhodl kandidovat na funkci starosty 
našeho krásného města. Občané mě 
znají jako ředitele základní školy Za 
Nádražím. 
Dlouhá léta se zde také podílím na poli-
tickém a sportovním životě. Osm let jsem 

byl zastupitel, z toho čtyři roky radní, dvanáct let jsem pracoval ve 
správní radě společnosti Pro-sport CK. V současné době jsem 
předseda správní rady Domů s pečovatelskou službou. Aktivně 
působím také v komisích a  školských radách, do kterých jsem byl 
nominován jako odborník na školskou problematiku. Po celou svoji 
učitelskou kariéru pracuji s mládeží ve volejbalovém klubu a podílím 
se na zajišťování jeho ekonomiky. Tyto faktory způsobily, že život 
Českého Krumlova, jeho problémy a úspěchy, jeho krásy a nedo-
statky se staly nedílnou součástí i mého života. Mám rád aktivní 
životní styl s možnostmi společenského vyžití, rád se věnuji dobro-
volné práci pro lidi na horách v Horské službě, ale těším se i na 
klidné chvíle odpočinku. Proto jsem si pro svoji volební kampaň 
zvolil motto: 

Společně s vedením městské organizace 
ČSSD jsme připravili v tomto duchu volební 
program, který Vás, věřím, osloví. Pokud 
uvěříte mé upřímnosti a nadšení pro práci, 
volte, prosím, kandidátku ČSSD. 

Děkuji.    

Mgr. Dalibor CARDA
kandidát ČSSD
na starostu Č. Krumlova

Pro klidný a aktivní život ve městě.

TÉŽ NA NOVÉ ADRESE
MOŽNOST PARKOVÁNÍ

Výhradní obchodní zastoupení

Špičák 133, Český Krumlov
naproti parkovišti Jelenka

Tel.: 380 712 748
E-mail: petr.prokes@kooperativa.cz

Hledáme spolupracovníky 
k občasnému přivýdělku

RE/MAX 
prodává nejvíce realit na světě

Jsem RE/MAX realitní makléř 
pro tuto lokalitu 
a nabízím Vám:

Ing. Luboš Janeček
Realitní makléř 

RE/MAX AB Normal, Biskupská 129/1
370 01 České Budějovice
Tel.: 608 124 488, 386 352 995 
E-mail: lubos.janecek@re-max.cz
www.re-max.cz/abnormal

bezplatnou a nezávaznou

s orientací na trhu nemovitostí

či Vaší nemovitosti

kompletní realitní a právní

zajistím vždy výhodnější

rychlost, odbornost

  

 

 

  

 

konzultaci

pomoc

prodej  pronájem

servis

hypotéku

profesionalitu, 

Sdružení nezávislých kandidátů – 
Sportovci pro Krumlov
Děkujeme všem krumlovským občanům, kteří nám svými podpisy 
umožnili kandidovat do městského zastupitelstva v měsíci říjnu 
tohoto roku. 
Jsme nezávislým sdružením kandidátů, které je složeno ze zástupců 
rozhodujících sportovních odvětví v našem městě a bez ohledu na 
politickou orientaci jsme rozhodnuti hájit právo občanů města na 
sportovní, kulturní, zdravý a spokojený život. 
Sportovci pro Krumlov není politická strana, proto nemusíme na 
schůzích zastupitelstva hlasovat v souladu s doporučením nějakých 
stranických funkcionářů a sponzorů politických stran. Jelikož jsme 
dostali důvěru jednoho tisíce občanů města, nemůžeme při své 
veřejné činnosti sledovat jen své osobní zájmy či zájmy pouze 
sportovců, ale především zájmy těch, kteří nám prokazatelně dali 
svou důvěru. 
Na základě srovnání s jinými městy stejné velikosti a významu 
hodláme usilovat o změnu struktury městského rozpočtu. Korigovat 
rozsah finanční podpory a různých grantů z prostředků města na 
převážně dovozovou kulturu a akce, které sice pomáhají zvyšovat 
atraktivitu města a podporují turistický ruch, nicméně slouží 
především úzké skupině převážně mimoměstských podnikatelů a 
jejich partikulárním zájmům. K čemu je lidem „velká“ kultura, kterou 
si nemohou vzhledem ke svým příjmům dopřát. Chceme prosadit, 
aby občanům byly přístupné veřejné služby, kultura i sport. 
Naším programem není prodej majetku města předem vybraným 
zájemcům, ale jeho obnova ve prospěch všech občanů a návštěv-
níků města. Vzhledem ke skutečnosti, že město již nemá vlastní 
finanční zdroje, nelze očekávat významné úspěchy ve zkvalitnění 
života v Českém Krumlově. Můžeme si přát letní plovárnu, nová 
parkoviště na sídlištích, novou infrastrukturu v okrajových částech 
města, nicméně tyto investice mohou zůstat jen přáními. Přesto 
sportovci chtějí udělat vše pro to, aby vedení města respektovalo 
více přání svých občanů, než požadavky vlivných lidí z politického a 
obchodního světa. 
                                      Za sdružení Jana Beerová a Miroslav Máče 
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Omluva redakce
Redakce Zpravodaje se omlouvá za tiskovou chybu v termínu 
konání zastupitelstva města, která byla zveřejněna v srpnovém 
vydání Zpravodaje. 

Spolek přátel obce Vyšný Spolek přátel obce Vyšný 
zve všechny příznivce zdravé výživy, 

tradic a kultury 

k podzimnímu moštování 
vlastních jablek,

k podzimnímu moštování 
vlastních jablek,

 které bude zahájeno 18.09.2010 
na dětském hřišti Vyšný 

(u panelky směrem na Lazec naproti stavební firmě Sixl). 

Bližší informace na tel. čísle 725 665 600 p. Skořepa Bližší informace na tel. čísle 725 665 600 p. Skořepa 

Tradiční flétnový soubor hrající gotickou a rene-
sanční hudbu hledá děti ve věku 5 až 18 let všech 
úrovní (i začátečníky) a šikovnou tanečnici do 10 let.
Přihlásit se můžete během září v DDM Český 
Krumlov nebo po domluvě v průběhu roku.
Od října zkoušíme v DDM každé úterý. Přijďte se 
podívat! 
Těšíme se na Vás. 
Vítali jsme krále, velvyslance, projezdili Evropu...

Krumlovští pištci
hledají

nové tváře
a 

šikovnou tanečnici

www.pistci.cz, pistci@centrum.cz, 723 564 785

PRÁCE, KTERÁ PŘINÁŠÍ 

VÝSLEDKY VŠEM
Českokrumlovsko, Prachaticko, 
Českobudějovicko

o, Prachaticko, 
o

Ing. TOMÁŠ JIRSA
Váš kandidát do Senátu

Senátní volby:
I. kolo: 15. a 16. října 2010
II. kolo: 22. a 23. října 2010

Možná se ptáte, k čemu je Vám dobrý Váš senátor. 
Je pravdou, že Senát posuzuje zákony a i já o nich pravidelně hlasu-
ji. Po šesti letech v Senátu však vím velmi dobře, že legislativní moc 
Senátu jako celku je velmi malá.

Smysluplnou rolí senátora, jak ji vidím já, je být jakýmsi ochráncem 
zájmů a práv občanů svého regionu. Pomáhat konkrétním lidem, 
spolkům, obcím a svému kraji řešit konkrétní problémy, zasazovat se 
o jejich potřeby a naplňovat dobré projekty. Chce to být zde v našem 
regionu, věnovat tomu úsilí a nemálo času a každodenně udělat malý 
krůček vpřed. Pracovat nejen ve volební kampani, ale po celých šest 
let. Pevně věřím, že v tom smyslu jsem změnu do práce senátora již 
přinesl. Změnit by se měl i Senát, který by podle mého vidění měl 
získat větší pravomoci právě pro obhajobu zájmů našich regionů. 

Předkládám Vám inventuru šesti let mé práce a jsem připraven v ní 
pokračovat i nadále. Děkuji Vám za Vaši podporu a rád bych Vás poz-
val k letošním senátním volbám.

Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz volby
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Křivolaké uličky, nerovná
historická dlažba, 
půvabné domy 
v kopcovité krajině,
zámek na skalním
ostrohu – to je to, 
co každoročně láká
statisíce turistů 
do Českého Krumlova. 

Ti nevidomí, na vozíku,        
s berlemi a jinými zdravotními 
obtížemi to však v Krumlově 
nemají vůbec snadné. Avšak nic 
není nepřekonatelné - při tra-
dičním „Dnu s handicapem – 
Dnu bez bariér“ jdou překážky 
stranou!  

Už po sedmé připravili členo-
vé Kiwanis klubu Český Krum-
lov „Den s handicapem – Den 
bez bariér“. Letos připadl na 
sobotu 11. září a nechyběly zde 

oblíbené programové lahůdky: 
prohlídka českokrumlovského 
zámku, jedinečného barokního 
divadla či plavba na speciálně 
upravených vorech po řece Vlta-
vě. V nabídce nechyběly ani 
prohlídky historického centra 
pro vozíčkáře a specializované 
hmatové prohlídky pro nevido-

mé s názvem “Dotkni se České-
ho Krumlova“.

Kulturní program na náměstí 
byl komponován rozmanitě, aby 
si každý přišel na své. Ozdobou 
byl jistě zpěvák a hudebník Ra-
ven, instrumentálně tvořiví mu-
zikanti ze skupiny Madfinger či 
swingová kapela z Českokrum-

Začátkem října se bude ve 
dnech 4. až 10. října konat na 
jihu Čech již 36. ročník 
Mezinárodního filmového festi-
valu o životním prostředí, pří-
rodním a kulturním dědictví – 
EKOFILM 2010. Zahájení pro-
běhne 4. října v Třeboni. Sou-
časně bude festivalové dění 
probíhat od 4. do 7. října na 
tradičních místech v Českých 
Budějovicích: v kině Kotva a na 
Jihočeské univerzitě. Některé 
akce jsou naplánovány i v ka-
várně Domu knihy Kanzelsber-
ger. Na  víkend od 8. do 10. 
října se festival přesune do Čes-
kého Krumlova, do Městské-   
ho divadla a dalších prostor    
ve městě. 

Hlavním mottem letošního 

V době letních školních 
prázdnin připravilo Centrum  
pro pomoc dětem a mládeži 
prostřednictvím projektového 
pracoviště NZDM Bouda dva 
týdny bezplatných volnočaso-
vých a neformálně vzdělávacích 
programů pro děti a mládež      
s názvem „V Boudě proti nudě“. 
Pro děti a mládež byla při-
chystána široká škála aktivit    
z oblasti řemeslně výtvarné 
činnosti, sportovních a jiných 
her. Účastníci se mohli sezná-
mit s malbou na sklo a textil,  
s tvorbou šperků z korálků,      
s výrobou obřího „člověče ne-
zlob se“ či hrou twister. Pro 
sportovní nadšence byl připra-

ročníku je Mezinárodní rok bio-
diverzity. Do soutěže se při-
hlásilo přes dvě stovky filmů,   
z nichž mnohé se věnují právě 
tomuto tématu. EKOFILM je ta-
ké místem pro diskuze, work-
shopy, besedy, kterých se účast-
ní zajímavé osobnosti z umě-
leckého či odborného světa. 
Protiváhou vážných témat bude 
koncertní, divadelní a jiná pro-
gramová nabídka zahrnující i 
tradiční setkání filmových tvůr-
ců po třiceti letech v krumlov-
ském kině J&K. Podrobnější in-
formace o programu, akreditaci 
a další najdete na
www.ekofilm.cz. Na festivalu 
jsou vítáni všichni, kterým není 
jedno, kde a jak žijí. Vstup pro 
akreditované je zdarma. (vd)

ven stolní fotbálek, ping-pong a 
ruské kuželky. Dvou turnusů se 
zúčastnilo přibližně 80 dětí a 
několik rodičů. Tato akce se 
konala za podpory města Český 
Krumlov, Jihočeského kraje a 
Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR.

„Za celý tým bych rád pozval 
všechny zájemce na další plá-
nované projekty v klubu Bouda. 
Od 29. září do 1. října se usku-
teční výtvarný projekt „Spre- 
jem bez problémů“ a od 18. do    
22. října pak osmý ročník  
„Výtvarného podzimu v Boudě“, 
pozval všechny zájemce La-
dislav Michalík z klubu Bouda. 

EKOFILM V ROCE BIODIVERZITY
Jihočeský hejtman i radní 

města Český Krumlov přivítali 
1. září nové žáky v základních 
školách. V Českém Krumlově 
bylo otevřeno 6 prvních tříd, do 
jejichž lavic usedlo 160 prv-
ňáků. Starosta města Luboš 
Jedlička přivítal žáky v Základní 
škole Plešivec, místostarostka 

Městské divadlo Český Krum-
lov zve všechny zájemce na 
koncert hvězdy české populární 
hudby Marie Rottrové se sku-
pinou Neřež. Koncert se usku-
teční 21. října v Jízdárně Stát-
ního hradu a zámku Český 
Krumlov. "Koncert první dámy 
českého soulu a jedné z nej-
větších hvězd naší populární 
hudby je vždy zárukou mimo-
řádného posluchačského zážit-
ku. V Českém Krumlově se 
představí za doprovodu skupiny 

Jitka Zikmundová v ZŠ T. G. 
Masaryka, radní Jan Vondrouš 
ve škole v Linecké ulici a radní 
Zbyněk Toman v ZŠ Za Nádra-
žím. První školní den zavítal do 
města i hejtman jihočeského 
kraje Jiří Zimola, který zahájil 
nový školní rok se studenty 
českokrumlovského gymnázia. 

Neřež pod vedením Zdeňka 
Vřešťála. Není náhodou, že to 
byl právě Český Krumlov, kde    
s touto skupinou vystoupila 
vůbec poprvé. Berme tedy tento 
výjimečný koncert jako důstoj-
nou oslavu deseti let jejich 
úspěšné spolupráce," shrnul 
ředitel Městského divadla Jan 
Vozábal. Předprodej vstupenek 
zajišťuje Městské divadlo, Info-
centrum Český Krumlov nebo 
Unios Tourist Service.
 

DO PRVNÍCH TŘÍD NASTOUPILO 160 ŽÁKŮ

KONCERT MARIE ROTTROVÉ

V BOUDĚ PROTI NUDĚ

lovska Black Bottom. Z lidí, 
kteří překonali zdravotní omeze-
ní, se letos představil umělecký 
soubor T.I.K. Jilemnice. Nechy-
bělo ani divadelní umění. Stu-
dio dell´arte uvedlo klasickou 
pohádku Dlouhý Široký a 
Bystrozraký, do jejíhož děje za-
pojilo i diváky. Letos se k pro-
gramu přidalo i rakouské diva-
delní uskupení „Theater Mala-
ria“, jehož členové se rovněž 
potýkají se zdravotním omeze-
ním.

Pod názvem „Zkuste si to   
na chvíli“ se ukrývala výzva 
návštěvníkům bez zdravotního 
postižení, aby si vyzkoušeli 
pohyb na vozíku nebo praktické 
dovednosti nevidomých. Nechy-
běly ani stánky s prezentací 
chráněných dílen a výrobců 
zdravotních pomůcek.

Město Český Krumlov podpo-
řilo letošní ročník částkou 90 ti-
síc Kč ze svého rozpočtu. (pk)

ČESKÝ KRUMLOV SE STAL OPĚT MĚSTEM BEZ BARIÉR
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Město Český Krumlov získá 
prostřednictvím společnosti Jiho-
česká rozvojová o.p.s. finanční 
prostředky na proces komunitní-
ho plánování sociálních služeb. 
Do kontinuálního procesu zlep-
šování úrovně sociálních služeb 
ve městě bude zapojena i široká 
veřejnost.

V polovině letošního roku 
uspěla zmíněná společnost s žá-
dostí o finanční prostředky        
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Společný 
projekt je zaměřen na pokračují-
cí proces komunitního plánování 
sociálních služeb (KPSS) včetně 
podpory partnerství na místní 
úrovni. „Cílem projektu, který 
společně realizujeme od 1. čer-
vna letošního roku, je pokračo-
vat v komunitním plánování so-
ciálních služeb ve městě, pro-
vést kvalitativní šetření, revita-
lizovat stávající komunitní plán, 
aktualizovat katalog poskytova-
telů sociálních služeb a zahájit 
přípravy plánování sociálních 
služeb po celém území obce s 
rozšířenou působností včetně 
přípravy dalšího navazujícího 
projektu do aktuální výzvy Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost," uvedl koordi-
nátor komunitního plánování 
Jiří Čermák.

Základem KPSS je spolupráce 
města s uživateli a poskytovate-
li sociálních služeb při vytváření 
plánu, vyjednávání o budoucí 
podobě služeb a realizaci kon-
krétních kroků. Komunitní plá-
nování sociálních služeb vychá-

zí z předpokladu, že lidé sami 
nejlépe vědí, co chtějí a potře-
bují. Často najdou nejvhodnější 
řešení při zajištění dostupnosti 
kvalitních sociálních služeb. 
„Bez toho, aniž bychom znali 
potřeby, přání a názory občanů, 
není možné kvalitně uskutečnit 
navazující proces komunitního 
plánování města Český Krumlov. 
Jelikož metoda plánování dává 
občanům možnost zasahovat do 
veřejných věcí, a to nejen v ob-
lasti sociálních služeb, potěší 
nás spolupráce s občany a in-
stitucemi majícími zájem o ko-
munitní plánování," doplnil Jiří 
Čermák. Veřejnost se může za-
pojit například při mapování 
současného stavu sociálních 
služeb nebo při zjišťování po-
třeb občanů a uživatelů stáva-
jících sociálních služeb či spolu-
pracovat při plánování rozvoje 
sociálních služeb v pracovních 
skupinách. Zájemci o participaci 
na procesu komunitního pláno-
vání sociálních služeb v Českém 
Krumlově se mohou obrátit na 
koordinátora KPSS Jiřího Čermá-
ka, telefon 380 766 401, e-mail 
jiri.cermak@mu.ckrumlov.cz.

Projekt „Komunitní plánování 
sociálních služeb Český Krum-
lov", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/ 
45.00028, je financován z pros-
tředků ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ POKRAČUJE

Ocenění za záchranu lidské-
ho života převzal od starosty 
Českého Krumlova Luboše Jed-
ličky na začátku září česko-
krumlovský podnikatel Marek 
Šimon. "Město Český Krumlov si 
váží občanů, kteří neváhají 
podat pomocnou ruku druhým. 

V červnu se na jezu u Benešova 
mostu topila cizinka a tento 
mladý muž neváhal a skočil pro 
ni. To byl bezesporu velice hr-
dinský a záslužný čin, za který 
patří panu Šimonovi uznání a 
velké poděkování od vedení 
města," vyjádřil se starosta. 
 

MAREK ŠIMON ZACHRÁNIL LIDSKÝ ŽIVOT

Ve „Zpravodaji města“ jsme 
si my, občané tohoto města, 
mohli přečíst, kolik peněz          
z městského rozpočtu bylo 
vyčleněno na dětská hřiště a 
kolik na nové autobusové 
přístřešky a zastávky. 

Na co se tradičně zapomnělo,  
jsou opět Nové Dobrkovice.  Rád 
bych touto cestou zastupitelům 
města připomenul, že  i  v No-
vých Dobrkovicích  jsou  děti,  a 
že i občané Nových Dobrkovic 
by si zasloužili novou autobu-
sovou zastávku. Dle mého názo-
ru se jedná o další diskriminaci 
radnice vůči občanům této části 
města.  Nejen, že opět nebyla    
v Nových Dobrkovicích vybudo-
vána kanalizace (viz. návrh 
rozpočtu města na rok 2010), 
za což  hrozí městu o d 1. 1. 2011 
až milionová pokuta, která 
může být udělována i opakova-
ně.  Občané  městské části Nové 
Dobrkovice jsou  diskriminováni 
ve všech oblastech života. Rád 
bych touto cestou připomenul, 
že zákon o obcích ukládá 
městům a obcím vytvářet rovné 
životní podmínky pro všechny 
občany obce. V Českém Krum-
lově je tento zákon již 20 let 
vůči občanům Nových Dobrkovic   
soustavně porušován. Přístu-
pová cesta do této části města 
je stále nevyhovující, potkávací 
místa, za něž  dávali ruku do 
ohně starostové Princ  a  Vond-
rouš, nejsou do dnešního dne 
vybudována (dle původního 
termínu starosty Prince  cituji: 
„Budete se divit, jak to bude 
rychle.“ - divíme se již 15 let),   
v souvislé zástavbě rodinných 
domků jsou stále neudržované 
prašné komunikace.  Tam, kde 
je rozpadající se asfalt, tak není 
již 20 let opravován. Na moji 
konkrétní žádost o opravu jsem 
loni dostal tradiční odpověď. 
Příští rok po výstavbě kanaliza-
ce. Tuto odpověď dostávám       
v různých obdobách již 20 let. 
Rovněž slibovaný plyn nebyl do 
dnešního dne do Nových Dobr-
kovic zaveden. Jinak se v pod-
statě na  všechno peníze v roz-
počtu města najdou. Rád bych 
touto cestou připomenul, že se 

DOPIS ČTENÁŘE: 
NA  NOVÉ DOBRKOVICE SE JAKO VŽDY ZASE ZAPOMNĚLO

v městské kase našlo opět 1,5 
mil. Kč (jen na letošní rok) pro 
hrstku hokejistů, kterých je asi  
jako občanů Dobrkovic, na jejich 
zábavičku - šoupání puku po 
ledě. A tyto peníze se pro hoke-
jisty najdou každý rok. Pro 
občany Nových Dobrkovic se 
částka, kterou hokejisté dosta- 
li  jen v letošním  roce, nenašla  
v městském rozpočtu za 20 let.  
Kdy už konečně někdo při roz-
dělování městských peněz řekne 
milým hokejistům, že tu jsou 
mnohem potřebnější - občané 
Nových Dobrkovic, kteří čekají 
už 20 let. Kdy už konečně 
hokejisté uslyší od zastupitelů, 
ať si na svoji zábavu seženou 
jiné sponzory než městský roz-
počet nebo si na svoji zálibu 
vydělají na brigádách.

Když však zastupitelé hlasují 
o zvýšení domovní daně, nikdy 
nezapomenou na občany Nových 
Dobrkovic. My, občané Nových 
Dobrkovic, tak platíme stejnou 
daň, jako mají občané nejatrak-
tivnějších lokalit města s kom-
pletní technickou vybaveností.  
A to i přesto, že zákon o do-
movní dani na toto výslovně 
pamatuje. My, občané Nových 
Dobrkovic, budeme rádi platit 
stejnou daň jako ostatní občané 
města, ale požadujeme za to i 
obdobnou technickou vybave-
nost. Co na to Vaše svědomí, 
Vážení zastupitelé.

Na závěr bych pak požádal 
Vás, zastupitele, kteří sedíte na 
radnici deset i více let a kteří 
jste naslibovali občanům Dobr-
kovic  to i ono a nic jste z toho 
nesplnili - přehodnoťte prosím 
své působení v zastupitelstvu.  
Velmi Vás prosím - již více ne-
kandidujte.
Linhart Karel, Nové Dobrkovice

Redakce Zpravodaje obdržela 
ještě jeden dopis od čtenáře na 
téma stavba tunelu v Českém 
Krumlově. S ohledem na anony-
mitu dopisu a jeho rozsah nebyl 
článek otištěn, ale bude publi-
kován v internetové verzi Zpra-
vodaje. Články v této rubrice ne-
musí vyjadřovat názory redakce!

Zastupitelé města Český 
Krumlov se na srpnovém jed-
nání zabývali otázkou osudu 
zimního stadionu, ale nepřijali 
v této věci žádné usnesení. Ra-
da města Český Krumlov dopo-
ručila zastupitelstvu města 
schválit zahájení přípravných 
prací, které by vedly k vytvoření 
projektové dokumentace pro sta-
vební povolení a také k podání 
žádosti o dotační prostředky na 
rekonstrukci zimního stadionu 

pro etapu I. a II. podle zpraco-
vané studie. Radní rovněž dopo-
ručili zapracovat tyto výdaje do 
rozpočtu roku 2011. Dalším 
návrhem bylo rovněž pořízení 
provizorních buněk pro zázemí 
sportovců včetně rozpočtové 
změny. Na jednání také nebyl 
uzavřen záměr prodeje zimního 
stadionu, vyhlášený  v roce 2009. 
Zastupitelé se znovu vrátí         
k projednávání otázky zimního 
stadionu ve čtvrtek 23. září.

ZIMNÍ STADION ZATÍM BEZ ŘEŠENÍ
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klad návrhu regulačního plánu 
provede Ing. arch. Pavel Kou-
bek. Více informací včetně návr-
hu regulačního plánu je zveřej-
něno na webových stránkách 
města www.ckrumlov.cz/obcan. 

kého kraje z programu Opravy a 
rekonstrukce mateřských škol. 

"Díky dotačním penězům Ji-
hočeského kraje zmodernizovalo 
město prostory další mateřské 
školy v Českém Krumlově a 
zlepšilo kvalitu prostředí pro 
pobyt dětí v předškolním zaří-
zení. V loňském roce jsme 
podobně zmodernizovali napří-
klad prostory mateřské školy 
Vyšehrad," doplnil starosta Čes-
kého Krumlova Luboš Jedlička. 
(vh, ja)
 

V doplňkovém závodě se 
objeví dvě jednadvacetihlavé 
dračí lodě. Závodu se poprvé 
zúčastní i plavidla typu „paddle 
board“, na nichž se pádluje     
ve stoje. V zahradě pivovaru 
Eggenberg bude probíhat celé 
sobotní odpoledne i doprovodný 
program pro děti i dospělé.

Město Český Krumlov podpo-
řilo tuto akci ze svého rozpočtu 
částkou 56 tisíc Kč. Více infor-
mací o akci se dozvíte na
www.krumlovskymaraton.com.

Veřejné projednání návrhu 
Regulačního plánu Domoradice - 
jih se uskuteční 19. října od 15 
hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu Český Krum-
lov, Kaplická 439. Odborný vý-

Během letních prázdnin in-
vestovalo město Český Krumlov 
více než 340 tisíc Kč do oprav   
v mateřské škole Plešivec I.      
V mateřince byly vyměněny 
podlahové krytiny ve dvou 
hernách, v předsíni, v ložnici,   
v chodbě a třech šatnách. Pů-
vodní podklady již nevyhovovaly 
současným požadavkům na 
hygienu prostředí, bezpečnost 
dětí ani estetickým kritériím. 
Celkové náklady projektu činily 
346 tisíc Kč, z toho 71 tisíc Kč 
představovala dotace z Jihočes-

V sobotu 9. října se usku-
teční již 8. ročník Krumlovského 
vodáckého maratonu. Trasu 
dlouhou 36 km absolvují pevné 
lodě, trasu 26 km rafty a pra-
mice a trasu 11 km žákovské 
kategorie.  Pro kategorie raftů a 
pramic je závod současně 
mistrovstvím ČR v maratonu.

Organizátoři předpokládají 
účast 1 000 startujících závod-
níků z více než 10 států. Cíl 
závodu je v Českém Krumlově 
pod Lazebnickým mostem, kam 
by nejlepší závodníci mohli 
dorazit kolem 13 hodiny. 

REGULAČNÍ PLÁN DOMORADICE-JIH

NOVÉ PODLAHY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ MARATON

Vyšebrodský jez obvykle roztrhá závodní pole.           Foto archiv.

právu do zlatého fondu světo-
vých houslistů, Lotyše Gidona 
Kremera a jeho vynikajícího 
smyčcového orchestru Kreme-
rata Baltica. 

Po vrcholném uměleckém 
zážitku přišel na řadu požitek 
gastronomický, tradice národ-
ních večerů totiž 7. srpna po-
kračovala Mexickým večerem. 
Barevná ponča, široká sombre-
ra, muži s černými kníry, ženy  
s pestrými květy vetkanými do 
vlasů, latinskoamerické rytmy a 
vybrané speciality z oblasti 
gastronomie… to vše nabídlo 
populární zpestření koncertní 
řady festivalu. Gejzír jadrné 
slovanské hudby poté rozehrál 
další z barev na pomyslné 
žánrové duze letošního ročníku. 
Náš přední houslista Pavel 
Šporcl společně s cimbálovou 
kapelou Romano Stilo do Čes-
kého Krumlova letos přivezl 
svůj živelný projekt Gipsy Way.

V sobotu 21. srpna pak ge-
niální izraelský houslista Vadim 
Gluzman uchvátil svým pojetím 
Čajkovského koncertu publikum 
závěrečného koncertu takovým 
způsobem, že „standing ova-
tions“ následovaly spontánně 
ihned po doznění posledního 
tónu skladby. Umělec tak dovedl  
do vítězného finále celý 19. roč-
ník festivalu. Bylo by chybou 
opomenout i řadu komorních 
koncertů v Maškarním sále, 
která jak šňůra perel dozdobila 
letošní hudební menu. 19. roč-
ník zkrátka dokázal nadchnout 
mistrovskými zážitky i odleh-
čeně pobavit. A jaký bude 20. 
ročník festivalu? To je zatím 
tajemství, ale vězte, že bude 
nač se těšit a že na umělecky 
velkolepé festivalové oslavy 
vstupu do třetí dekády existence 
festivalu bude nejen Český 
Krumlov dlouho vzpomínat… 
(jl) 

OHLÉDNUTÍ ZA 19. ROČNÍKEM MHF

Závěrečný koncert festivalu.                              Foto Libor Sváček.

Letošní festivalová řada 16 
koncertů a 6 představení na-
bídla v průběhu července a 
srpna v prostorách Českého 
Krumlova pestrou paletu umě-
leckých zážitků a na své si 
přišel doslova každý milovník 
krásné hudby. 

O vroucí zahájení letošního 
ročníku se v pátek 16. července 
postaralo nejen počasí, ale pře-
devším jedinečný zjev operního 
světa, tenorista s diamantovým 
hlasem a neobyčejným charis-
matem José Cura. Jeho osobitý 
recitál se výrazně zapsal do 
dějin festivalu i do paměti 
všech jeho návštěvníků. José 
Cura totiž předvedl brilantní 
pěvecký výkon a navíc svou 
neformálností připravil všem 
skvělý zážitek. Rozmary poča- 
sí poznamenaly i pokračování 
úspěšného muzikálového pro-
jektu Noc na Broadway, která 
zajiskřila mezi kapkami deště. 
Výteční zpěváci a populární 
melodie však dokázaly návštěv-
níky strhnout a ti se skutečně 
dobře bavili. 

Počasí potrápilo rovněž pro-
vedení Mozartovy opery Don 
Giovanni, kterou festival připra-
vil v koprodukci s Jihočeským 
divadlem. Krása titulu a vyni-
kající obsazení však posluchače 
nadchly i bez přírodních kulis 
Otáčivého hlediště. Milovníky 
jazzu naopak přilákalo vystou-
pení famózního australského 
multiinstrumentalisty Jamese 
Morrisona, který doslova roz-
žhavil publikum Pivovarské 
zahrady svým dech beroucím 
pojetím známých jazzových 
standardů. 

Vrchol dokonalosti interpre-
tačního umění i objevnost dra-
maturgie nabídl festival dne 31. 
července koncertem ikony sou-
dobé houslové školy, žijící le-
gendy řadící se již nyní po 
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