
Zastupitelé dali peníze
na architektonickou studii
otáčka v zámecké zahradě
    Město Český Krumlov usiluje o vybudování
nového otáčivého hlediště v zámecké zahradě.
Na stejném místě by mělo nahradit současné,
které musí vlastník, město České Budějovice,
odstranit do konce příštího roku. Nové sub-
tilnější otáčko by se mělo dát schovat "pod
zem" tak, aby nerušilo vzhled historické za-
hrady. Diskuze s památkáři ukáže, zda bude
nutné zasouvat ho po každém představení,
nebo až po skončení divadelní sezóny. Na
pořízení studie návrhu, který českokrumlov-
skému zastupitelstvu i veřejnosti představil
senátor Tomáš Jirsa, odsouhlasili zastupitelé
částku do 150 000 Kč. Město Č. Krumlov po-
žádá o finanční příspěvek na pořízení archi-
tektonické studie krajský úřad. Stavba tohoto
otáčka, vyhovujícího i památkářům, má být
levnější než jiná navrhovaná řešení a je prav-
děpodobné, že by se na ní finančně podíleli i
ministerstvo kultury a Jihočeský kraj.

N A V Š T Í V I L I  Č .  K R U M L O V
VELVYSLANEC CHILE C. KLAMMER a
bývalý velvyslanec Mexika se 27. května se-
tkali se starostou Františkem Mikešem při sou-
kromé návštěvě města.

RAKOUSKÁ VELVYSLANKYNĚ Dr. Margot
Klestilová−Löfflerová navštívila město 1. červ-
na, po svém jmenování, v doprovodu hejtma-
na Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka.
Při přijetí na radnici hovořili hosté se starostou
o česko−rakouských projektech, o roli Egon
Schiele Art Centra, o vznikajícím projektu Fo-
toateliér Seidel atd.

VLÁDNÍ DELEGACE TCHAJ-WANU s mi-
nistrem kultury Ph.D. Chi−nan Chenem se
6. 6. zajímala o okolnosti a dopady zapsání
Krumlova do seznamu UNESCO na město a
občany, o financování oprav památek.

SINGAPURSKÝ PREZIDENT podnikl
14. června soukromou cestu do Č. Krumlova.

RADA VYSLANKYNĚ ŠPANĚLSKÉ repu-
bliky Victoria Gonzáles Román 16. 6. hovořila
se starostou o možné spolupráci v oblasti kul-
tury, vzdělávání. N E N E C H T E  S I  U J Í T

BALÍRNU OPĚT Z Č. KRUMLOVA můžete
zhlédnout v posledním díle II. série v úterý
26. června na ČT1 od 21 h.

LETNÍ KINO ZAČÍNÁ PROMÍTAT. Prvním
snímkem bude v pátek 1. 7. ve 21.30 h ame-
rický thriller Paparazzi.

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ vý-
stava Lidice 2004 začíná v klášteře rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou 11. čer-
vence a potrvá do 2. října. Dvaatřicátý ročník
představí výsledky soutěže, jíž se každoročně
účastní 60 až 70 států světa. Na doporučení
UNESCO byla loňským tématem hudba. Nad
výstavou děl dětí ze všech typů škol převzal
záštitu starosta Č. Krumlova Fr. Mikeš.

K R Á T C E
3. CD MEDVĚDÁRIUM českokrumlov-
ských Medví�at, vydané k 10. výročí vzniku
tohoto pěveckého souboru vedeného Luká-
šem Holcem, bylo pokřtěno na 15. Celostátní
přehlídce školních dětských pěveckých sborů
v Č. Krumlově. Začátkem června se jí zúča-
stnilo 16 sborů postupujících z krajských kol
a čtyři hostující "hvězdná" tělesa.

První den slavností byla v Městském divadle ote-
vřena výstava estonského fotografa Antiho Kuuse
nazvaná Estonsko − země moře a nebe, kterou lze
navštívit do konce srpna. Vernisáže i celých slav-
ností se zúčastnila delegace z Estonské republiky
a velvyslankyně Eve−Külli Kala. Na snímku zleva
předseda městské rady Kuressaare, které má zájem
o partnerství s Č. Krumlovem, Peeter Jalakas, vel-
vyslankyně, autor vystavených snímků Anti Kuus a
starosta Č. Krumlova František Mikeš. Foto (zz)

Unikátní fotoateliér
    Dům s fotoateliérem Josefa Seidla (vznikl
v roce 1905) a jeho syna Františka koupil s
veškerým vnitřním zařízením Českokrumlov-
ský rozvojový fond začátkem dubna. Objekt
se i po stech letech zachoval v nezměněné
podobě a je v něm uchováno původní tech-
nické zařízení ateliéru, 80 000 negativů na
skleněných deskách z konce 19. stol., další
desetitisíce na celuloidových páscích, zázna-
my s údaji o portrétovaných lidech, fotodo-
kumentace zachycující vývoj Šumavy v 1. po-
lovině 20. století. . . . Podle ředitele ČKRF Ing.
M. Reitingera spočívá jeho světový význam
právě v této komplexnosti. V projektu Foto-
ateliér Seidel, na který ČKRF chce získat ví-
cezdrojové financování i z programů EU, plá-
nuje ČKRF do roku 2009 otevření tohoto
skvostu ke 150. výročí narození J. Seidla. Kro-
mě badatelské práce se počítá s možností ko-
nání historických i současných fotovýstav a
představení díla Seidlů.

Prázdninové opravy
ve školách
    Letošní prázdniny budou pracovní pouze v
ZŠ Za Nádražím, kde se za 12,1 mil. Kč ze
státní dotace ministerstva financí rozjede II.
etapa - rekonstrukce hygienického a sociální-
ho zázemí pro obsluhu kuchyně, dokončení
úprav technologie vzduchotechniky. Dále bu-
dou práce pokračovat v příštím roce generální
rekonstrukcí hygienického zařízení a šaten v
pavilonu tělocvičen, dojde k výměně povrchu
venkovního sportovního hřiště, přístupových
cest, nahrazení starého plotu atd. Generální
dodavatel prací bude znám koncem června.
    Vloni se v ZŠ Za Nádražím uskutečnila re-
konstrukce školní kuchyně a jídelny za 8,5
mil. z městského rozpočtu.

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 (příští vyjde 23.
září 2005), obracejte se prosím na Evu Ja-
rešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svor-
nosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

Na snímku ředitel ČKRF Ing. Miroslav Reitinger s
unikátním skládacím fotoaparátem Josefa Seidla z
konce 19. stol., s nímž v létě na kole, později na
motocyklu, v zimě na lyžích vyrážel na Šumavu. Na
židli ležíbatoh užívaný na tyto výlety. Na Šumavě
prý nenajdeme místo, které by otec a syn Seidlové
nezachytili, včetně dnes již neexistujících - zatope-
ných Lipnem atd. Foto Jana Zuziaková
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Informační místo pro podnikatele
    Velkou pomoc podnikatelům představuje
regionální Informační místo pro podnikatele,
jehož realizátorem je oblastní kancelář Jiho-
české hospodářské komory Č. Krumlov, kde
rovněž sídlí (Vyšehrad 169 - budova finanční-
ho úřadu). Zájemci o informace je mohou na-
vštívit vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek
od 8 do 16 h.
    Podnikatelé mohou využívat bezplatně na-
př. tyto služby:
✔  informační servis − kde vyhledávat infor-
mace o podnikání, informace o regionu, kraji,
kontakty na poradenské instituce, ministerstva
✔  informace o podmínkách podnikání v rámci
Evropské unie a jednotného evropského trhu

✔  česká legislativa pro podnikatele
✔  možnosti čerpání finančních prostředků v
rámci podpory MSP na regionální a celostátní
úrovni
✔  nabídka vzdělávacích programů (v rámci
regionů i centra)
✔  poradenství
✔  zajiš�ování individuálních konzultací k
problematice EU
✔  zprostředkování komerčních nabídek v tu-
zemsku a v zahraničí
✔  informace o produktech a službách CEI,
CEBRE a dalších informačních míst
    Telefon 380 711 490 Helena Halabicová.

Propojením ulic Široká a Hradební se otevřel úžasný prostor
Nově vzniklý průchod v objektu 78/79 v začátku Široké ulice šikovně zpřístupňuje Hradební ulici,
příjemný prostor, který slibuje zajímavé aktivity - po nedávném otevření baru Tornádo je vplánu
například Hudební klub. Českokrumlovský rozvojový fond touto investicí 4,9 mil. Kč obnovil stav
trvající do roku 1971, kdy byl objekt dvoupatrovou průjezdní stodolou, poté do roku 2003 ho
využíval městský národní výbor, později městský úřad. V průchodu vzniknou centrum služeb pro
turisty, obchůdky, v horních prostorách do konce roku 2007 místo plánovaných kanceláří sedm bytů.
Kontejnery na směsný komunální i separovaný odpad jsou nyní z Široké ulice i Ostrova přestěhovány
za průchod do Hradební ulice, kde je skrývá zástěna (na pravé straně snímku). Tato změna by měla
přispět ke zvýšení čistoty a pořádku ve městě.  Foto Jana Zuziaková

Klidnou dovolenou podpoří městská
policie kontrolami vašeho majetku
    Občanům, kteří vlastní nebo užívají nemo-
vitost v katastru Českého Krumlova nabízí
městská policie užitečnou službu − vizuální
kontrolu rodinných domů, bytů, či jiných ob-
jektů, které majitelé zanechají během prázdnin
bez dozoru. Nejedná se však o fyzickou os-
trahu objektu. V případě, že majitel o tuto
službu požádá, budou hlídky MP při běžné
kontrole města provádět namátkově vizuální
kontrolu uvedeného objektu. To znamená, že
budou kontrolovat neporušenost oken, dveří
a podobně.
    Tato služba samozřejmě neruší úplně riziko

narušení objektu, ale podle zkušeností měst-
ských policií, které ji už několik let poskytují,
toto riziko snižuje až o 35 %. Také se nemůže
stát, že přechodně opuštěný dům či byt zů-
stane v případě narušení otevřený několik dní,
než se majitel vrátí z dovolené.
    Služba je poskytována bezplatně, stačí na-
vštívit kancelář velitele Městské policie Český
Krumlov na radnici na náměstí Svornosti a
vyplnit potřebný tiskopis s údaji o objektu.
Formulář dostane žadatel po návratu z dovo-
lené zpět spolu se záznamem o provedených

kontrolách. Vloni této služby podle preventisty
městské policie Pavla Pípala využilo 11 obča-
nů, letos zatím pět. Hlídané objekty nebyly
narušené, městská policie je majitelům po je-
jich návratu předala neporušené.
    Bližší informace lze získat na těchto telef.
číslech:
        velitel MP 380 766 323        
        sekretářka 380 766 309        
        prevence kriminality 380 766 346        
        služebna MP 380 766 308        
 380 711 451        

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  D Ě T E M
ŘIDIČÁK NA KOLO mohou zdarma absol-
vovat děti ve dvou prázdninových termínech
- 13. 7. a 17. 8. od 10 do 15 h v areálu střední
zdravotnické školy. Informace a přihlášky na
tel. 777 589 932, na e-mailové adrese pa-
vel.pipal@mu.ckrumlov.cz.

POLICEJNÍ AKADEMIE pro žáky 4. až 9
tříd se uskuteční o prázdninách ve třech pěti-
denních turnusech - od 11. do 15. 7., od 15.
do 19. 8. a třetí ve dnech 25., 26. 8. a 29. -
31. 8. Zájemci zdarma projdou proškolením
v základních právních předpisech, naučí se
zacházet se zbraní a dalšími donucovacími
prostředky, zastřílejí si na střelnici, procvičí
se v poskytování první pomoci apod. "V praxi
si vyzkouší policejní práci na ulici, ověří si
tělesnou zdatnost i to, jak by obstály v někte-
rých krizových situacích," přibližuje preven-
tista MP Pavel Pípal. Závěrečný test ukáže,
co si z kurzu odnesou - ti úspěšní dostanou
Osvědčení mladého strážníka. Informace a při-
hlášky na tel. 777 589 932, na e-mailové adre-
se pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz.


