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N E P Ř E H L É D N Ě T E

SVOZ ODPADU O VELIKONOČNÍM pon-
dělí (28. března) budou Služby města prová-
dět jako ve všední den.

PRVNÍ LETOŠNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ pořá-
dá městský úřad v pátek 1. dubna od 13 a 14
hodin v Prokyšově sále v Horní ulici.

KULTURNÍ KALENDÁŘ ROKU 2005, in-
formující o kulturních a společenských akcích,
tipech pro sport, volný čas i v okolí města a
o dalších aktivitách, je k mání v tištěné podobě
zdarma v Infocentru ČKRF na náměstí Svor-
nosti a na oddělení kultury městského úřadu,
rovněž na náměstí, v češtině, angličtině a něm-
čině. V elektronické podobě ho naleznete na
internetové adrese www.ckrumlov.cz/ka-
lendar. Přehled kulturních akcí přináší také
databáze akcí na www.ckrumlov.cz/akce.

Krumlovští ochotníci postoupili do národního kola
Čechovův Racek je prvním klasickým titulem uváděným Českokrumlovskou scénou. V režii hostujícího
režiséra René Vápeníka (a se dvěma hereckými hosty) se 20. března uskutečnila veřejná generálka
v městském divadle. Českokrumlovští se minulý víkend zúčastnili s Rackem krajské přehlídky ama-
térských souborů Třeš	ské divadelní jaro − a z 13 souborů s 15 představeními jsou jedinými přímo
postupujícími do květnového národního kola v Třebíči. Premiéra se chystá na 17. dubna v pražském
Činoherním klubu, o tři dny později, ve středu 20. dubna v 19.30 h, potěší diváky na domovském
jevišti − a stojí za to nenechat si Racka uletět. Foto Jana Zuziaková

K R Á T C E
NATÁČENÍ FILMU HOSTEL společností
Film Makers v různých částech města si mohli
občané povšimnout tento týden. Celovečerní
americký snímek motivovaný skutečnou udá-
lostí přibližuje cestů tří studentů Evropou.
Poplatek městu za filmování bude použit na
podporu kulturních aktivit v Č. Krumlově.

Po deseti letech nové lesní
hospodářské osnovy
    Radní schválili, že lesní hospodářské osnovy
pro zařizovací obvod Č. Krumlov zpracuje ak-
ciová společnost Lesní projekty Č. Budějovice,
která předložila nejvhodnější nabídku.
    Lesní hospodářské osnovy jsou podkladem
pro vlastníky lesů pod 50 ha zpracovávaným
na 10 let. Popisují stav, složení, stáří lesa a
navrhují optimální mýtní i výchovnou těžbu
a zalesnění. Jejich pořízení hradí stát, schva-
luje orgán státní správy lesů. Osnovy budou

hotovy do 1. dubna 2006. Cena za plochu
2 300 ha, tedy území od Křemže, Brloha po
Černou v Pošumaví, Světlík, se pohybuje ko-
lem 1,5 mil. korun.
    Na vlastníku lesa záleží, zda osnovy pře-
vezme. V případě nepřevzetí však může ve
svém lese těžit ročně jen do 3 kubíků dřeva z
1 hektaru lesa. Každý vlastník lesa obdrží od
orgánu státní správy lesů osnovu týkající se
jeho lesa bezplatně.

Č. Krumlov navštívila začátkem března delegace
výboru pro mezinárodní vztahy a evropské záležitosti
Státní rady Republiky Slovinsko a slovinský velvys-
lanec J. E. Drago Mirošič. Doprovázeli je tajemník
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu Parlamentu ČR Petr Fleischmann, místo-
předseda výboru Jiří Pospíšil a člen výboru senátor
Tomáš Jirsa. Hosty potěšilo osmileté aktivní part-
nerství města a Slovenj Gradce. Strany si vyměnily
zkušenosti se získáváním finančních prostředků z
unie, o jehož úspěšnosti rozhodují tři podmínky −
kvalitní projekty, umět je prosadit, a poté prostředky
beze zbytku využít. Starosta konstatoval, že zatímco
ve státech západní Evropy slouží příspěvky z EU
hlavně k rozvoji lidských zdrojů, u nás je stále
ještě potřebujeme ke zlepšení infrastruktury. Vlevo
předseda výboru Jožef Jeraj. Foto Jana Zuziaková

S E N I O Ř I ,  T Ě Š T E  S E !

Program sdružení Svépomoc
PRO SENIORY I MLADŠÍ OBČANY
jsou určeny úterní programy připravované
občanským sdružením Svépomoc v Senior
klubu Rozvoj na Vyšehradě. Začínají vždy
ve 14 hodin a vítaní jsou všichni, kdož se
rádi baví na přednáškách, při tanci a ne-
brání se ani novým věcem.

❊  5. DUBNA Schůze výboru otevřená i
nečlenům, kteří mají nápady, návrhy či
připomínky k aktivitám sdružení

❊  12. DUBNA Jarní taneční zábava v
kájovském Konibaru od 14 do 19 h s mu-
zikou kapely Jiskra p. Theimera, jíž se zú-
častní i přátelé z Kaplice, Benešova, Vim-
perku a dalších spřátelených míst. K pří-
jezdu i odjezdu funguje dobré vlakové i
autobusové spojení

❊  19. DUBNA MUDr. Alexandr Jegorov
bude vyprávět zábavné historky z operač-
ního sálu

❊  26. DUBNA Kurz vaření, tedy chutné,

nové či prověřené recepty

Lesy města Český Krumlov
se starají o lesy i rybníky
Třetí dceřinou společností města jsou Lesy města
Český Krumlov, s. r. o.

    Společnost, založenou v roce 1994 předsta-
vil, ředitel Ing. Bedřich Navrátil.

Pracovní úkoly
    Celkem obhospodařujeme téměř 1300 hek-
tarů lesních pozemků ve 27 katastrálních úze-
mích. Nejvzdálenější lesní majetek je na Přední
Výtoni. Takže se dá s nadsázkou říci, že naše
teritorium sahá od Šumavy k Tatrám. Nejslo-
žitější terény jsou ve stráních nad řekou Vlta-
vou. Za dobu své působnosti jsme městu při-
nesli téměř 20 mil. korun. Kromě toho jsme
ještě správci městské zeleně, tak zvaného stro-
mového patra. Lesní majetek se snažíme roz-
šiřovat jednak nákupem, což se podařilo u
zhruba 18 hektarů, nebo zalesněním nevyuží-
vaných nelesních půd, jako v případě asi 10
hektarů. Dalšími našimi aktivitami bylo mimo
jiné i zřizování a údržba některých dětský
hřiš�.

Situace vloni
    Uplynulý rok byl rokem očekávání. Všichni
lesníci i část veřejnosti očekávali kůrovcovou
"kalamitu století" a zvýšení cen dřevní hmoty
na trhu. Ani jedno se však nesplnilo − to první
naštěstí, druhé bohužel. U kůrovce se ukázalo,
že příroda je moudrá a jarní a letní počasí
vývoji kůrovce vůbec nepřálo. Je nutné po-
dotknout, že jsme přírodě do toho trošku "fu-
šovali" a snažili se kůrovce likvidovat všemi
známými způsoby. U cen dřeva je tento sni-
žující se trend jaksi nepochopitelný. Vždy�
cena téměř veškerých surovin stoupá, tím stou-
pají nákladové vstupy do lesnictví − ale hlavní
výnosy z prodeje dřevní hmoty se snižují, což
má za následek zhoršování ekonomických vý-
sledků lesnických organizací. Je nutné pozna-
menat, že nás jako každoročně příroda po-
trestala za lidskou zpupnost a dubnovým pří-
dělem mokrého sněhu nám nadělila asi 700
kubíků polomů v mladých porostech. S tímto
"dárkem" jsme se vypořádali do pololetí. Svou

troškou do "ekologického mlýna" se snažíme
přispět omezením pálení klestu po těžbě dřeva.
Na příhodných lokalitách tento klest štěpku-
jeme, nebo rozdrcený zapravujeme přímo do
půdy, kde po rozkladu působí jako hnojivo.

To je náš příspěvek ke Kjótskému protokolu.

Další aktivity
    Společnost Lesy města Č. Krumlov se však
nezabývá jen lesnickou činností. Mimo jiné
máme na starosti i všech pět městských ryb-
níků. Největší starosti nám dělá Velký Horno-
bránský rybník, který je napájen přivaděčem
z kaskády rybníků na Drahoslavickém potoce.

Část tohoto přivaděče je velmi zastaralá, a pro-
to na něm často vznikají různé poruchy − a
místy dokonce učíme vodu téci "proti kopci".
Každoročně se snažíme v tomto směru něco
vylepšit. Vloni to byla kromě jiného i výměna

výpustního zařízení na rybníku Sebevrah II,
odstranění několika poruch na přivaděči a hrá-
zi Velkého Hornobránského rybníka. V oblasti
městské zeleně příležitostně prořezáváme pro-
sychající stromy, likvidujeme stromy poško-
zené nepřízní počasí nebo škůdci a hnilobami.
Často s nespokojeným občanem "bojujeme"
o zachování určitého stromu. Registrujeme to-
tiž dva vyhraněné názory na stávající zeleň:

pokud strom stojí před mými okny a listím
zanáší okapy mého domu, musí pryč, protože
škodí. Pokud však stojí před sousedovými ok-
ny, musí se zachovat − a běda má−li někdo
jiný názor. A někde mezi tím se pohybujeme
my spolu s pracovníky odboru životního pro-
středí a zemědělství.

Plány tohoto roku
    V letošním roce nás čekají práce spojené s
obnovou lesního hospodářského plánu, který
se vyhotovuje na 10 let. Lesnictví je totiž běh
na velmi dlouhé tratě. Zemědělec, který zasel,
většinou do roka sklidí výsledky své práce.
Když "zasadíme" v našem oboru, sklízejí až
naši vnuci. Proto u nás čas měříme na decenia
(desetiletí) nebo na stovky let věku mýtních
porostů. Z toho důvodu záměry zakotvované
do těchto plánů musí mít opravdu dlouhodobý
charakter a "špatně vzešlé obilí" ve stáří např.
40 let u nás nelze jen tak zaorat, provést druhý
pokus − a ještě na něj dostat od státu dotace.
    V oblasti trhu dřeva nebude rok 2005 asi
nic moc, protože na dotaz týkající se cen pro
letošní rok nám jeden z největších odběratelů
odpověděl: "Líp už bylo." V každém případě
však v roce 2005 s největší pravděpodobností
dojde ke změnám v obhospodařování rybníků.
Při uzavírání případné nájemní smlouvy hod-
láme využít téměř dvouleté zkušenosti s ma-
nipulací a hospodařením s vodou v této kas-
kádě. Zároveň s vyhotovováním nového lesní-
ho hospodářského plánu hodláme vytipovat
nevyužívané pozemky vhodné k zalesnění a
rozšíření lesního majetku. Hodláme též rozšířit
současné plantáže vánočních stromků. Důle-
žitým úkolem je i rozdělení společného ma-
jetku s obcí Přídolí, na čemž pracujeme již
několik let.
    A co bychom si přáli pro zdárné uskutečnění
našich plánů? Jednak aby k nám byla příroda
shovívavá a bořivý vítr a mokrý těžký sníh
používala v jiných krajích. A aby naše lesy
navštěvovali jen ukáznění občané a vandalové
se nám vyhýbali.

I stromy mávají zajímavé osudy. Tento napadla hniloba, následně se do takto vytvořené dutiny nastěhovaly
divoké včely − a zkázu dovršil kůrovec. Foto archív společnosti


