
N E N E C H T E  S I  U J Í T
V MĚSTSKÉ GALERII na nádvoří Prelatury
v Horní ulici jsou do 25. června k vidění práce
žáků oboru malba Střední umělecko-průmy-
slové školy sv. Anežky Č. Krumlov. Od 7.
července do 3. srpna je vystřídají obrazy ra-
kouského malíře Roberta Petschinky.

DIVADELNÍ SOUBOR KOMEDYANTI z Ta-
chova navštíví na své týdenní šňůře nazvané
"Divadelním vlakem po vlastech českých" s
hrou C. a K. železniční příhody i Č. Krumlov.
Ve čtvrtek 24. června po představení na ná-
dražích v Hořicích (16.30 h) a v Kájově (18
h) přijedou historickým motoráčkem M131.1
na českokrumlovské nádraží a zadarmo se-
hrají asi 45minutový příběh.

Před městským úřadem v Kaplické
ulici už pohodlně zaparkujete
    Za pouhý týden zvládli pracovníci Služeb
města Český Krumlov, s. r. o., připravit obča-
nům příjemné parkování před novým sídlem
městského úřadu. Čerstvě upravené parkoviště
u budovy Komerční banky začalo sloužit ve-
řejnosti začátkem června. Do té doby tam
mohlo parkovat 35 vozů, po odstranění "pom-
níku" a úpravě takto uvolněného prostoru mě-
lo vzniknout 56 parkovacích míst. Nyní je k
dispozici 61 míst (jedno pro invalidy), k tomu
deset původních před vchodem do úřadu
(včetně dvou invalidních).
    "Původně jsme měli upravit jen 340 m2 po
pomníku, což mělo stát téměř půl miliónu
korun," uvedl ředitel Služeb města ČK Ing.
Josef Pešl. Sondami se ale zjistilo, že s pláno-
vaným zatížením nebude reálné parkoviště
provozovat. Zesílení podkladových vrstev a
položení asfaltobetonového koberce bylo vy-
čísleno na 1,8 mil. Kč.
    Díky poprvé v jižních Čechách použité tech-
nologii společnosti ČNES, recyklace za stude-
na, bylo možné upravit 1700 m2 plochy za
497 000 Kč. Úspěch spočívá ve vytvoření be-

tonové desky vysoké kvality a únosnosti, če-
hož se dosáhne zmodifikováním stávající
30centimetrové vrstvy cementem. Tu pak stačí
potáhnout tenkým asfaltobetonovým kober-
cem. Vzhledem k tomu, že na parkoviště ne-
smí vozy s hmotností nad 3,5 t, Josef Pešl
odhaduje jeho životnost na 20 až 30 let.

Pohádky z Pohádkového domu představila před týd-
nem krumlovská spisovatelka Helena Braunová.
Obrovský zájem dětí i dospělých potěšil i ilustrátora
Milana Prokeše z Velešína. Autorka prý chystá další
knihu − Kdo smyje hřích o Oldřichu z Rožmberka.

Cvičení jednotek NATO
v ČR bylo letos jediné
    Cvičení jednotek přímé logistické podpory
ozbrojených sil z 9 členských států NATO se
uskutečnilo od 11. do 18. června ve VVP v
Boleticích, kasárnách Č. Krumlov a na vojen-
ském letišti v Plané u Č. Budějovic. Zástupci
armád dalších šesti států se účastnili jako po-
zorovatelé. Za řízení velitele Společného veli-
telství Střed v Heidelbergu plk. Franse A. Fes-
kense se ho účastnilo 650 vojáků s 330 kusy
vojenské a speciální techniky. Hlavním cílem
Collective Effort 2004 bylo v polních podmín-
kách demonstrovat, prakticky ověřit a vyhod-
notit úroveň interoperability armád NATO při
operacích v rozličných misích. Mělo ověřit
správnost vytváření mnohonárodní logistické
jednotky (MILU), jež postupně nahradí stáva-
jící národní podpůrné prvky.
    "Č. Krumlov určitě může očekávat příjezd
rodin a přátel cvičících vojáků, nebo� město
se svou širokou nabídkou se nám velmi líbilo,"
zhodnotil plk. Feskens.
    Od 28. června do 15. července bude v Bo-
leticích cvičit 700 mužů ze tří belgických vo-
jenských škol.

Orientace v novém
městském úřadu
    Vnitřní informační systém městského úřadu
v budově Komerční banky na Kaplické ulici
má být dokončen v závěru měsíce. Začátkem
příštího týdne se ve vestibulu objektu objeví
kompletní informační tabule o rozmístění jed-
notlivých pracoviš� úřadu.

Úroveň nabídky města
testovali Rakušané
    Poprvé mimo Rakousko, a to v Č. Krumlově,
se od 4. do 6. června konala konference ABTA
− asociace travel managerů firem a organizací
z celého Rakouska. Ti poté, co osobně poznali
to nejlepší, co může naše město náročné bu-
siness klientele nabídnout, konstatovali, že
jim za hranicemi vyrůstá velmi silná konku-
rence.

L E T N Í  H U D E B N Í  P O T Ě Š E N Í

ICELAND WOMEN CHOIR je ženský pě-
vecký sbor z Islandu , který zazpívá ve svá-
teční pondělí 5. července na náměstí Svor-
nosti.

FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY se uskuteční
od 25. června do 4. července. Mezinárodní
hudební festival potrvá od 16. července do
28. srpna. Festival staré hudby můžete na-
vštívit od 23. července do 7. srpna, Jazz na
konci léta mezi 18. a 21. srpnem. Hurá do
Krumlova (na náměstí Svornosti) se koná od
23. do 28. srpna.

Po dokončení úprav parkoviště zkontrolovali prove-
dené práce (zleva) Ing. Josef Pešl, místostarosta
Miloš Michálek a Jaroslav Balcar. Foto J. Zuziaková

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajiš�uje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poš-
tovní schránce vždy v pátek před posled-
ním čtvrtkem v měsíci (v červenci nevyjde,
příští 7. vyjde 20. srpna), obracejte se pro-
sím na pí Jarešovou, telefon 380 709 219.
Zpravodaj můžete také získat na radnici
na ná. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

Od 31. května do 4. června se ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice uskutečnilo ukázkové cvičení
dobrovolných aktivních záloh. S profesionalizací armády získají zálohy nezastupitelnou pozici v plnění
úkolů při střežení objektů důležitých pro obranu státu (přehrady, vysílače, komunikace), pomoci při
nevojenských ohroženích (živelné pohromy, průmyslové havárie) a zabezpečení dalších nepředvídaných
úkolů. Poprvé se na cvičení setkaly dvě strážní roty aktivních záloh − 65 mužů z Č. Budějovic a 38 z
Plzně. Přihlíželi velitelé všech krajských vojenských velitelství a rot, i zástupci wehrmachtu. Na snímku
zadržení teroristy na Ondřejově za velké nepohody. Foto Jana Zuziaková
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Boletice jsou pro
armádu ideální
    "Výcvikový prostor je zatím využíván a vel-
mi dobře organizačně zabezpečen," uvedl při
cvičení aktivních záloh genmjr. Jan Ďurica z
Velitelství sil podpory a výcviku ve St. Bole-
slavi. Podle něj zatím nepadl termín, dokdy
bude VVP Boletice fungovat. "Výcviková za-
řízení a příroda jsou ve výborném stavu, pra-
covní příležitosti civilních zaměstnanců se do-
konce nepatrně zvýší. S potěšením říkám, že
vztahy se státní správou, samosprávou, re-
kreačními zařízeními, hasiči, policií, vojen-
skými lesy a statky jsou nadstandardní," chvá-
lí genmjr. Ďurica s tím, že je to jeden z mála
prostorů i pro výcvik na vodní hladině. V
rámci územních požadavků jde prý, na rozdíl
od jiných vojenských lokalit, o naprosto bez-
konfliktní prostor.

I Český Krumlov má už "svou medaili"
Křest zlaté pamětní medaile se odehrál 4. června v Prokyšově sále. Česká mincovna vydala emisi
nové Pamětní medaile s motivem 20 Kč na lícové a našeho historického mincovního města na
rubové straně jako připomenutí, že i Č. Krumlov byl v dávné historii místem, kde se razily mince. Z
tisícového nákladu je 300 ks vyrobeno ve standardní kvalitě (cena 10 250 Kč) a 700 (11 500 Kč)
ve kvalitě nejvyšší − tzv. proof. Již byly vydány zlaté mince s motivy jiných čes. peněz (a měst na
rubu) v hodnotě 1, 2, 5, 10, 50 Kč a 10 haléřů − všechny jsou vyprodány. Krumlovská medaile je ke
koupi v Galerii Zlatý Kříž v Č. Budějovicích a v obchod. odděl. České mincovny (lze i objednat na
dobírku). Na malém snímku autor grafického návrhu Mgr. František Doubek. Foto Jana Zuziaková

První bezplatné toalety naleznete
na odstavném parkovišti Jelenka
    Kompletní rekonstrukce objektu WC v Je-
lení zahradě z přelomu 80. a 90. let 20. století
stála 2,8 mil. Kč. Jejich užití je bezplatné.
"Postupně chceme na odstavných parkoviš-
tích, a časem snad v celém městě, vytvořit sí�
kvalitních bezplatných služeb tohoto typu,"
ujiš�uje Ing. Miroslav Reitinger, ředitel Česko-
krumlovského rozvojového fondu, provozují-
cího WC na odstavných parkovištích. Doufá,
že i když v zařízení není přímý dohled, pří-
jemné moderní prostředí záchodů bude mít
pozitivní vliv na uživatele, takže je nebudou
poškozovat. Soudobé řešení interiéru pod-
trhují tři druhy osvětlení − přímé okny i sys-
témem světlovodů ze střechy, dále základní
stabilní spínané soumrakovým čidlem a kla-
sické osvětlení ovládané vypínači. Úklid zaří-
zení je zajiš�ován v pravidelných intervalech.
    Ženy mají k dispozici 5 kabinek, WC pro
vozíčkáře a dětský přebalovací pult. Muži si
vybírají mezi 12 pisoáry, 3 kabinkami a samo-
zřejmě kabinkou pro vozíčkáře. Toalety budou
v provozu ve třech režimech − jarním, letním
a zimním − lišícími se provozní dobou. Od
Slavností pětilisté růže jsou otevřeny v rámci
letního provozu od 7 do 21 h.

    Současně jsou zpřístupněná další veřejná
WC − na parkovišti Pod Poštou a nově zbudo-
vaný objekt u Městského parku, který bude
sloužit jeho návštěvníkům i uživatelům při-
lehlého odstavného parkoviště.

Ing. Tomáš Palouda a Ing. Miroslav Reitinger z
ČKRF před rekonstruovanými WC v Jelence. Foto zz


