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S L O V O  M Í S T O S T A R O S T Y
M I L O Š E  M I C H Á L K A

Vážení spoluobčané,
reaguji na příspěvek Evy
Dočkalové k otáčivému hle-
dišti, zveřejněný v Česko-
krumlovských listech, které
následně odmítly zveřejnit
mou odpově�. Paní Dočka-
lová napsala, že "řadové
občany je možno omluvit
neznalostí problematiky,

ale u veřejného činitele je její neznalost neom-
luvitelná, ba přímo trestuhodná." Přesto jako
veřejný činitel stále tvrdím, že otáčko dnes už
neodmyslitelně patří k zámecké zahradě a
spousty lidí, kteří tam jdou za kulturou, oce-
ňují i to, jak je zahrada udržovaná a hezká!
    Myslím, že je třeba tvrdě se ohradit proti
demagogickým tvrzením různých "sdružení",
která blokují věci nutné a užitečné pro většinu
občanů, a� jde o nutnost pokácení stromů
ohrožujících bezpečnost lidí i domů či zpoma-
lení prací na obnově parku nebo otevření dět-
ského hřiště uprostřed města! Na území města
je touto brzdou starosta"památkářské obce".
Sílí ve mně pocit, že se u nás chrání všechno
možné, ale obyčejný slušný občan, a těch je
většina, má prostě smůlu! Proto stále více uva-
žuji o založení nějakého "sdružení slušných",
kteří by konečně své požadavky začali prosa-
zovat! Nebo v demokracii neplatí, že většina
rozhoduje?

Stodvaapadesát prvňáčků usedlo do lavic čtyř českokrumlovských škol. Na Plešivci paní učitelce někteří na otázku, proč se mají učit číst a psát, odpověděli,
že budou moci číst mamince nebo napsat Ježíškovi. Až na dva tři žáčky se všichni ostatní do školy těšili. Foto Jana Zuziaková

Anička a Jan Kadlecovi z Českého Krumlova oslavili
zlatou svatbu. Minulou sobotu jejich svazek stvrdil
místostarosta Miloš Michálek a manželé si po 50
letech společné cesty podruhé vyměnili nové snubní
prstýnky. Jan Kadlec ale již navlékal čtvrtý prsten,
nebo� tři stačil poztrácet − zřejmě po jednom za
každou dceru. Neustále usměvavý a velmi vitální
pár dělí svůj život mezi dva domovy − v Krumlově a
v německém Wiesbadenu. Foto Jana Zuziaková

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva
města Č. Krumlov se uskuteční ve
čtvrtek 29. září od 16 h v zasedací
místnosti MÚ v Kaplické ulici.
    V programu se např. objeví:
➽  Rozpočtová opatření
➽  Zajištění provozu veřejného WC na
autobusovém nádraží
➽  Řešení vybraných problémů vodo-
hospodářské infrastruktury v povodí
Horní Vltavy
➽  Cíle, opatření, priority 1. komunit-
ního plánu sociálních služeb města
➽  Prodeje pozemků, bytu a další zá-
ležitosti

V dopise týkajícího se otáčivého hlediště
z června loňského roku uvádí ředitel
UNESCO Centra světového dědictví
Francesca Bandarin:

". . . nebylo vyneseno žádné rozhod-
nutí o vyškrtnutí tohoto místa ze se-
znamu světového dědictví. Ujiš�ujeme
Vás, že zachování tohoto výjimečného
místa v Českém Krumlově je pro Cen-
trum světového dědictví důležité."

Radnice chce prosadit lehkou odstranitelnou točnu
    Město Český Krumlov pokračuje v úsilí o
vybudování nového otáčivého hlediště v zá-
mecké zahradě. Na schůzce s architekty studie
nové formy otáčka, která bude vyhovovat i
památkářům, senátor Tomáš Jirsa potvrdil, že
proklamované vyškrtnutí Krumlova z Unesco
v případě nezrušení otáčka v zahradě, je uměle
vykonstruované a nepravdivé.
    Krumlovští zastupitelé schválili v květnu
150 000 Kč na pořízení studie návrhu lehkého

a po skončení divadelní sezóny odstranitelné-
ho zařízení a uvedení plochy do zahradní úpra-
vy. Studie relativně finančně nenáročného pro-
jektu obsáhne dvě varianty − ponechání hle-
diště v šikmé pracovní pozici přes léto, nebo
jeho uvedení do vodorovné polohy po každém
představení. Kromě této aktivity Č. Krumlova
a soukromého subjektu, jenž chystá projekt
poblíž zámecké zahrady, je ve hře ještě vlast-
ník točny − město České Budějovice s třetím

možným řešením − alternativní stavbou ve
Stromovce za 150 mil. Kč. Tyto tři subjekty
se dohodly, že při prosazování svých cílů ne-
půjdou proti sobě. Náměstek budějovického
primátora Tomáš Kubín ujistil, že město Český
Budějovice podporuje ponechání otáčivého
hlediště v Českém Krumlově, nebo� tento fe-
nomén hraje v aktivitách Jihočeského divadla
ekonomicky nejdůležitější roli.

Ing. arch. Martin Augustin a ing. arch. Ludvík Fabián seznámili senátora Jirsu, zástupce města Č.
Budějovice a Č. Krumlov s pracovními verzemi studie lehké odstranitelné točny. Foto Jana Zuziaková

Prázdniny v úřadu i ve městě byly pracovní
■ J U D R .  F R A N T I Š E K  M I K E Š
    s t a r o s t a

    Zdá se, že je to jenom pár okamžiků, co
jsme si přáli hezké léto, abychom si o prázd-
ninách a dovolených dopřáli to, co je nám
v jiných měsících roku odepřeno nebo na
to není vhodný čas. Jenže prázdniny nejsou
jen časem sladkého nicnedělání. Pro hodně
lidí jsou právě letní měsíce časem největšího
pracovního vypětí. Personál restaurací, ho-
telů, penziónů, hospůdek, kaváren a jiných
zařízení cestovního ruchu o tom může dlou-
ze vyprávět.
    Ani pro vedení města, jeho pracovníky a
Českokrumlovský rozvojový fond nebylo le-
tošní léto "okurkovou sezónou". Byla za-
hájena letošní největší investiční akce, kte-
rou je už dlouho požadovaná rekonstrukce

Tovární ulice. Opravy doznala Fialková uli-
ce a rekonstrukcí Zahradní ulice zmizela
předposlední prašná komunikace v našem
městě. Letní měsíce byly využity také k za-
hájení prací na dětském hřišti v Hradební
ulici a na vytvoření odpočinkového prostoru
rehabilitací bývalého parkoviště před hote-
lem Růže. Kdo chodí městem si jistě všiml,
že začala oprava klášterního komplexu a
jedna již opravená část nyní čeká na své
využití. Intenzívně se přes prázdniny pra-
covalo v základní škole Za Nádražím, kde
probíhá celková oprava školní kuchyně a
jídelny a další úpravy uvnitř školy i v jejím
okolí.
    Vedení radnice o prázdninách intenzívně
jednalo s orgány centrální státní správy.
Výsledkem těchto jednání je například roz-

hodnutí ministerstva obrany předat městu
Český Krumlov bezúplatně komplex kasáren
Vyšný. V srpnu byl příslušný materiál pře-
dán vládě k rozhodnutí. Jedná se o majetek
ve výši přes 366 milionů korun. Velmi pilně
probíhala jednání o zachování otáčivého
hlediště v zámeckém parku. Zdá se, že je
ještě možnost prodloužit čas pro tento oje-
dinělý kulturní projekt a tento čas využít
pro navržení a realizaci jiné podoby "otáč-
ka". V tom smyslu bylo zadáno vytvoření
studie a my věříme, že nalezneme porozu-
mění i u "památkářů".
    Další jednání byla směřována k získání
prostředků pro dlouho požadované doplnění
infrastruktury a zlepšení komunikace v
místní části Dobrkovice. V brzké době bude
k dispozici projekt a příslib na přidělení
dotace od státu je nadějí, že práce budou
moci být zahájeny už se stavební sezónou
příštího roku.
    V úřadě města se pracovalo na zpracování
variant pro sběr, svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu tak, aby návrhy mohly být
předloženy k diskuzi v zastupitelstvu města
už v tomto měsíci. Jednáno bylo rovněž o
další budoucnosti energobloku v souvislosti
s tím, že dosavadní spolumajitel tohoto za-
řízení svou část prodal. Usilovně se praco-
valo na přípravě smluv s vybraným inves-
torem na rekonstrukci autobusového ná-
draží, kde by v budoucnu mělo vzniknout i
okolo 400 krytých parkovacích míst. Usku-
tečnila se i jednání se správcem komunikace
Pod Kamenem, kde se musí vyřešit problémy
s uvolněnými kameny na přilehlé skále.
Úprava některých dětských hřiš� a rozmís-
tění laviček po území celého města jsou mož-
ná drobnosti, bez nichž by ale naše práce
nebyla úplná.
    Léto tedy pomalu končí a s ním i čas
dlouhých slunečních dnů, které skoro kaž-
dému z nás přinášejí dobrou náladu. Přejme
si tedy, aby nás dobrá nálada neopouštěla
ani ve dnech, které nejsou tak pěkné, a to
nejenom proto, že je špatné počasí.


