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

V souvislosti s mezinárod-
ním kongresem IMTA, kte-
rý v Č. Krumlově začíná za
týden, jsem si uvědomil, jak
moc se změnilo od dob, kdy
na mapách byla území
označovaná jako "HIC
SUNT LEONES". Dnes má-
me naší matku Zemi na
mapách velmi dobře po-

psánu a díky těm, kteří mapy tvoří, neza-
bloudíme, a5 putujeme kamkoliv.
    Moc bych si přál, aby jednou existovaly ma-
py, které nám umožní najít lidem cesty ne-
jenom mezi sebou po zemi, ale i k sobě na-
vzájem bez ohledu na to, k jaké kulturní, ná-
boženské či sociální skupině patříme. Proto
jsem rád, že se v našem městě schází tolik
lidí z tak různých míst, aby se radili o tom,
jak ještě srozumitelněji popsat planetu Zemi.
Jistě se najde i dost příležitostí k tomu, aby-
chom hledali i cesty, jak na tomto, někdy do-
cela nejistém světě, najít cestu k porozumění,
toleranci a klidnému soužití bez ohledu na
země či kontinenty. Jsem přesvědčen, že je to
naší povinností nejenom k sobě samým, ale i
k budoucím generacím.

Jan Štindl s ředitelem divadla Janem Vozábalem a
fotografem Ladislavem Pouzarem, který z nepře-
berného množství fotografií vybral a připravil expo-
náty, v pravo v rozhovoru s návštěvníky vernisáže,
vpravo S myšlenkou uspořádat Janu Štindlovi vý-
stavu přišla Blanka Rožánková. "Nikdy jsem si ne-
pomyslel, že bych někde vystavoval. Velmi mě to
potěšilo," řekl autor a dodal, že mu to dodalo
chuti do života. Prý ho ještě čeká spousta práce.

Českokrumlovský fotograf a Seidelův žák Jan Štindl se těší první výstavou
Zajímavá výstava, nazvaná Jan Štindl fotograf a sběratel, byla otevřená 2. února ve Fotogalerii v Městském divadle Č. Krumlov. Přibližuje práci 78letého
budějovického rodáka, obdivovatele a svým způsobem pokračovatele Františka Seidla, v jehož fotoateliéru pracoval od roku 1947 do nástupu na základní
vojenskou službu o dva roky později. Považoval ho za svého učitele, za velmi laskavého člověka, od něhož se naučil vše o výrobě fotografií. Po zabavení archívu
fotodesek ze Seidlova archívu sbíral mezi lidmi fotografie zhotovené Josefem a Františkem Seidlovými a pořizoval jejich kopie. Díky tomu a sběratelství starých
fotografií zachránil cenné svědectví o proměnách regionu a města Český Krumlov. Pro okresní vlastivědné muzeum a oba krumlovské archívy pořizoval Jan
Štindl fotokopie i velmi vzácných dokumentů. Výstava českokrumlovského fotografa je přístupná veřejnosti vždy od úterý do soboty mezi 14 a 22 h, a to do
konce března.  Foto Jana Zuziaková

M Ě S T S K Á  P O L I C I E
V ROCE 2005 ŘEŠILI strážníci mimo jiné
i tyto záležitosti:
➤   celkem přestupků 4 013
    ➣   z toho dopravních 2 971
          − z toho řešeno blokově 1 897
          − postoupeno správnímu orgánu 621
          − řešeno domluvou 453
    ➣   na blokových pokutách vybráno 
 1 090 200 Kč
    ➣   z toho přestupky ostatní  1 042
          − z toho řešeno blokově 521
          − postoupeno správnímu orgánu 138
          − řešeno domluvou 383
    ➣   na blokových pokutách vybráno 
 204 200 Kč
➤   zadržení pachatelů trestné činnnosti 61
➤   zadržení hledaných osob 19
➤   předvedeno osob 248
➤   odchycení zvířat 47
➤   nalezeno vozidel v pátrání 11

TÍSŇOVÁ LINKA − 156 (BEZPLATNÁ)

Krumlovu se zima
už dost prodražila
    Tuhá a sněhem požehnaná zima nebývá
radnicemi chválena, protože nehezky provětrá
jejich rozpočet. To platí i v našem městě.
Náklady na zimní údržbu jsou tuto zimu velmi
vysoké: zatímco v lednu 2005 zaplatilo město
za prosinec a leden 970 800 Kč, letošní led-
nová platba za prosinec a leden činila
2,6 mil. Kč, což představuje téměř stejnou
částku jako za celou zimu 2005/2006 (prosi-
nec 2004 − březen 2005 to bylo 2,746 mil. Kč).

S jarem skončí
regenerace parku
    Návštěvníci parku, kteří ho kromě indivi-
duální relaxace znají i z mnoha městských
akcí a slavností, jistě ocení pozitivní změny
týkající se úprav i bezpečnosti vzrostlé zeleně.
    Na jaře tam přibude 84 stromů, 113 soli-
térních keřů, 654 keřů v živých plotech a 24
popínavých rostlin, které doplní původní kom-
pozici. Tím bude dokončena regenerace parku
zahájená v roce 2001. Vloni na podzim začala
druhá etapa spočívající v ošetření 96 dřevin a
pokácení drobných stromů a keřů českobu-
dějovickou firmou. Na loňské a letošní úpravy
za 833 000 Kč získalo město 75% dotaci, tzn.
624 750 Kč, od Státního fondu životního pro-
středí.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
NÁVRHY SMLUV, připravené na základě
usnesení prosincového zastupitelstva, týkající
se rekonstrukce autobusového nádraží Čes-
kobudějovickými pozemními stavbami, bude
schvalovat zastupitelstvo v únoru, nebo břez-
nu. Po jejich podepsání by měl investor začít
s realizací úkolu − s výstavbou dopravně-tu-
ristického terminálu včetně podzemního par-
kovacího domu s 392 místy.

STŘECHY SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ jsou
dle ředitele společnosti Pro-sport Martina
Tomky kontrolovány a občané se nemusejí v
souvislosti se sněhem obávat jejich zřícení.

171 BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ přišlo k
zápisu do osmi tříd čtyř krumlovských zá-
kladních škol.

VÝSTAVA TŘÍ ZEMÍ, tedy regionu jižních
Čech, Horních Rakous a Dolního Bavorska,
se uskuteční od 18. do 26. března v Pasově a
návštěvníkům představí i Český Krumlov.

V lesích se dělá
na polomech
    Před dvěma týdny skončil měsíční zákaz
vstupu do lesů na území správního obvodu
Český Krumlov, vyvolaný lámáním větví stro-
mů, vyvracením a pády kmenů následkem
velkého množství sněhu.
    Lesníci začínají intenzívně zpracovávat po-
lomy způsobené mimořádnými klimatickými
podmínkami. Občané musí být v poškozených
lesních lokalitách ostražití, neboM lesní zákon
zakazuje vstup do porostů, kde se provádí
těžba, manipulace či doprava dříví. Pokud te-
dy uvidíte pracovníka s motorovou pilou, mís-
tu se raději vyhněte.
    Zvýšená pracovní aktivita potrvá v lesích
do 30. června, do kdy musí být zpracována
nahodilá těžba, aby nedošlo k rozmnožení
kůrovce.

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskuteční ve čtvrtek 23. února od
16 h v zasedací místnosti MÚ v Kaplické
ulici.
    V programu se např. objeví tyto body:
➽   Informace o studii výstavby hro-
madných garáží na sídlišti Plešivec
➽   Půjčka Nadaci Sabarsky - Sonnber-
ger
➽   Opravy bytového fondu
➽   Prodeje pozemků a parcel

Další změny v dopravě
kvůli skalní hrozbě
    V souvislosti s částečnou uzavírkou česko-
krumlovské silnice Pod Kamenem došlo ke
změně nastavení světelné signalizace na kři-
žovatce u Vošahlíkova mlýna a k uzavření
přechodu pro chodce pod kinem. Pro zvýšení
plynulosti silničního provozu a odstranění
vznikajících kolon ve směru jízdy od Špičáku
na Porákův most tudy vozidla projíždějí ply-
nuleji − jen se sedmivteřinovým stáním u uza-
vřeného přechodu. Po dobu jeho uzavření pře-
cházejí občané silnici I/39 na dalším přechodu
u zastávek autobusů, který leží 50 m směrem
k Jelence.
    Další zlepšení dopravní situace přináší prů-
jezd ulicí od Vyšehradu k Paraplíčku. Oficiální
značení objížRky tam ale vyznačeno není pro-
to, aby průjezd sloužil jen místním občanům.
    Krajský úřad Jihočeského kraje a Ředitelství
silnic a dálnic ČR připravují řešení na obou-
směrné zprůjezdnění komunikace Pod Kame-
nem pro vozy do 3,5 t, které nyní úsek objíž-
dějí přes Růžek. V lokalitě umístění citybloků
by provoz vedl přes chodník. Pro chodce by
byl v tomto místě vybudován provizorní chod-
ník se zábradlím vedle toho současného. Měs-
to Č. Krumlov ale s ohledem na nutný provoz
silniční dopravy ve městě požaduje po ŘSD
ČR zvážit možnost vybudování této provizorní

objížRky na silnici Pod Kamenem pro vozidla
o celkové hmotnosti do 20 − 25 tun, aby byl
zajištěn průjezd vozidel stavebních firem, zá-
sobování, svozu domovního odpadu, vývoz
popela z kotelny v Domoradicích do Větřní,
ale i velkých zájezdových autobusů apod. Sou-
časnou objízdnou trasu po místních komuni-
kacích (přes Růžek) lze v současné době vy-
užít pouze pro vozidla o celkové hmotnosti
do 7,5 tuny.
    Řešení situace spojené s padající skálou by
mělo být záležitostí státu jako vlastníka ko-
munikace.

Světové vydavatele map a průvodců
potkáte v Českém Krumlově
    V českokrumlovské zámecké Jízdárně se
24.  a 25.  února sejdou vydavatelé map a tu-
ristických průvodců z celého světa na mezi-
národní konferenci IMTA (International Map
Trade Association) pro Evropu, Afriku a Střed-
ní Východ, jíž se zúčastní také zástupci Au-
strálie, USA a Kanady. Jednání IMTA, nad
nímž převzali záštitu JUDr. Fr. Mikeš a hejt-
man Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník,
se v ČR koná poprvé. Český Krumlov zvítězil
v obtížném výběrovém řízení zásluhou míst-
ních společností Unios Tourist Service a Hotel
U města Vídně. Tento hotel se stal oficiálním
partnerským hotelem kongresu.
    Za týden se při odborných jednáních, semi-
nářích a workshopech setká v našem městě
přes 200 odborníků ze všech kontinentů, včet-
ně zástupců prestižních vydavatelství, jako na-
př. Rough Guides, National Geographic Socie-
ty, Freytag-Berndt, GeoClub, Collins a dalších.

Tématem jejich diskuzí budou např. novinky
při tvorbě a zpracování dat, výroba, prodej
map a průvodců, využívání navigačního sys-
tému GPS i navigace námořních lodí apod.
Odborný program doplní kontraktační výsta-
va, která bude v sobotu 25. února přístupná
široké veřejnosti od 10 do 17 h. Občané se
za symbolických 50 Kč vstupného mohou se-
známit s novinkami od 50 vystavovatelů z
celého světa v oblasti map, průvodců a využití
navigačních systémů a zakoupit si tam, pří-
padně si objednat, jejich aktuální vydání.
    Účastníky konference IMTA čeká atraktivní
program v Č. Krumlově i ve vybraných lokali-
tách republiky. Každý z nich si odveze repre-
zentativní šedesátistránkový katalog, v němž
se prezentuje Č. Krumlov s nejdůležitějšími
kulturními institucemi, Jihočeský kraj, památ-
ky ČR na Seznamu UNESCO a ČR.


