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ZÍTRA, V SOBOTU, pořádá českokrumlov-
ská agentura ABP Center, s. r.o., discoparty v
BarBaru na Dolním náměstíčku. Povolená hu-
dební produkce potrvá do dvou hodin po půl-
noci s podmínkou, že akce bude koordinovaná
s městskou policií tak, aby nedocházelo k
rušení nočního klidu.

VOLBY DO KRAJSKÉHO zastupitelstva a
1. kola senátu se uskuteční příští pátek a so-
botu (5. a 6. listopadu) v 15 volebních okrscích
Českého Krumlova. Do úterý 2. listopadu do-
stanou občané volební lístky do poštovních
schránek. V případě konání 2. kola senátních
voleb o týden později obdržíte volební lístky
přímo ve volební místnosti. Český Krumlov
je součástí 10. volebního obvodu, zahrnujícího
celý krumlovský okres a část prachatického a
budějovického okresu.

Příspěvek na vkusné označení provozoven
a domů v centru žádejte do 1. listopadu
    Z historického Českého Krumlova by mělo
zmizet nevhodné označení domů a provozo-
ven (reklama). Od loňského podzimu se pra-
covníci oddělení památkové péče odboru
územního rozvoje, investic a památkové péče
městského úřadu zaměřili na reklamní ozna-
čení na území Městské památkové rezervace
ČK a Městské památkové zóny ČK−Plešivec.
Vyzvali více než 120 subjektů k doložení le-
gálnosti označení provozoven, případně k jed-
nání směřujícímu k jejímu povolení. Někteří
provozovatelé nevhodné označení demonto-
vali a nahradili formou vhodnou pro město
zapsané na listině UNESCO, proti jiným, ne-
povoleným stavbám Město ČK postupně za-
hajuje přestupková správní řízení.
    Na pomoc podnikatelům a majitelům domů

v oblasti této problematiky vyhlásilo Město Č.
Krumlov grant nazvaný Podpora na pořízení
označení domů a provozoven zpracovanými
v souladu s podmínkami památkové péče za
účelem zlepšení vzhledu městské památkové
rezervace a městské památkové zóny. Projekt
má maximálně podpořit tak zvanou pozitivní
reklamu podporou kvalitních uměleckých ná-
vrhů označení jednotlivých provozoven a do-
mů, i vlastní provedení firemních štítů. Z le-
tošního rozpočtu města je na něj vyčleněno
půl miliónu korun.
    Finanční podpora bude poskytnuta v soula-
du se Zásadami a pravidly pro poskytování
podpor z rozpočtu Města Č. Krumlov, schvá-
lenými zastupiteli 30. září (naleznete na

www.mu.ckrumlov.cz). Výše příspěvku z
grantu může dosáhnout až 70 procent nákladů
na grafický návrh nebo výrobu označení v
souladu s požadavky památkové péče, maxi-
málně ale 40 000 Kč na provozovnu. V případě
doložení předepsaných dokladů lze zažádat o
příspěvek zpětně.
    Žádost o příspěvek je nutné doručit na MÚ
do 1. listopadu 2004, a to bu� na podatelnu
městského úřadu, nebo poštou na adresu Měst-
ský úřad ČK, Kaplická 439. Podrobnější infor-
mace je možné získat u ing. Kateřiny Slavíkové
(380 766 717) a Markéty Tošovské, DiS
(380 766 714) na oddělení památkové péče a
na www.mu.ckrumlov.cz, kde naleznete i for-
muláře žádostí.

Opuštění psi prožijí letošní
zimu už v novém útulku
    Nový útulek pro psy a jiná malá zvířata
dokončí pracovníci Povltavské stavební spo-
lečnosti, s. r. o., koncem října. S třiadvaceti
kotci včetně tří temperovaných nahradí provi-
zorní, deset let staré zařízení ve Vyšném, ne-
vyhovující technicky i kapacitně.
    Nový útulek za 8,75 mil. Kč vznikl rekon-
strukcí bývalého kravína poblíž skládky ko-

munálního odpadu. Zvířata odchycená na
svém území tam budou moci umis�ovat i ostat-
ní obce, nebo� to nadále bude jediné zařízení
tohoto charakteru v českokrumlovském okre-
se. Pro platby za zvíře a den budou stanoveny
dvě ceny − nižší uhradí obce podílející se fi-
nančně na stavbě, což je zatím pouze Kaplice
se 750 000 korunami.

Po opravě chladicího zařízení
zimního stadiónu nás už
únik čpavku neohrožuje
    Po půl roce skončila rekonstrukce zimního
stadiónu − generální dodavatel opravy tech-
nologie chlazení, brněnská firma Brnofrost,
předal stavbu minulý pátek. Předání se zú-
častnili i zástupci provozovatele zimního sta-
diónu, společnosti Pro-Sport Český Krumlov,
kteří zkušební provoz celého zařízení hodnotí
jako bezporuchový a bezproblémový.
    O této důležité investiční akci jsme hovořili
s vedoucím odboru územního rozvoje, investic
a památkové péče městského úřadu Ing. Lu-
mírem Luštickým.

Na ledové ploše se už bruslí. Znamená to,
že vše je hotovo?

    Nyní, v závěru týdne, se ještě dokončují
montáže lavic střídaček, trestných lavic a ča-
somíry, a to včetně částečného zastřešení. Tyto
práce byly dodavatelem zajiš�ovány nad rámec
rozsahu původní smlouvy o dílo, po projed-
nání v radě Města byly objednány až v průbě-
hu dokončovacích prací na technologii chla-
zení. Proto i termín finální dodávky byl v rámci
dodatku smlouvy o dílo prodloužen.

Kolik to vše stálo?

    Po předání stavby je nutné dokončit závě-
rečné vyúčtování akce, včetně jeho předložení
podle předem schváleného časového harmo-
nogramu poskytovateli státní dotace, tedy Mi-
nisterstvu financí ČR. Technologie tzv. nepří-
mého chlazení stála přibližně 21 miliónů Kč,
stavební část 1,492 mil. Kč, celkem tedy 22,53
mil. Kč. Z toho 15,77 mil. Kč představuje státní
dotace, zbývajících 6,76 mil. Kč poskytlo Měs-
to Č. Krumlov.

Během stavby došlo ke změně sazby DPH
z 5 na 19 procent . . .

    Oproti původním kalkulacím muselo dojít
především u technologické části k navýšení.
Na druhé straně úvodní kalkulace uvažovaly
s celkovým finančním objemem 25 mil. Kč,
nebo� se počítalo s větším objemem stavebních
prací, například při možném poškození pod-
loží pod ledovou plochou vlivem povodně.

Speciální geofyzikální průzkum prokázal, že
podloží pod stadiónem neutrpělo vážnější ško-
dy, což má značný význam pro další práce na
dokončení zimního stadiónu i pro investiční
záměry sportovních klubů v této lokalitě.

Rekonstrukce byla nut-
ná kvůli havarijnímu
stavu technologie chla-
zení. Nyní již žádné ne-
bezpečí nehrozí?

    Nová technologie tzv.
nepřímého chlazení ve-
lice zásadně snížila rizi-
ko havárie při případ-
ném úniku chladícího
čpavku. Původní množ-

ství 6 000 kg bylo nahrazeno pouze 600 kg
této nebezpečné látky. Tuto skutečnost jistě
ocení jak složky jednotného záchranného sys-
tému, tak především všichni obyvatelé našeho
města.

Stadión bude nyní možné využívat také pro
jiné účely než jen pro bruslení a hokej . . .

    Díky uvážlivému rozhodnutí rady Města o
únosnosti budoucí ledové, resp. betonové plo-
chy, byla ve spolupráci s dodavatelem vybu-
dována nová víceúčelová betonová plocha, kte-
rá např. v letní sezoně umožní třeba bruslení
na in−line bruslích. Rovněž organizace kon-
certů, autosalónu či startu automobilové rallye
by neměl být problém.

Dokončení opravy technologie chlazení
zimního stadiónu je tečkou za bezpro-
střední likvidací škod v lokalitě sportovního
areálu Chvalšinská po povodni v roce
2002 . . .

    Ano, a to i přes mnohdy uměle vytvářené
překážky či kauzy, např. v podobě policejních
vyšetřování − i u této investiční akce bylo v
její první polovině vedeno přípravné šetření
Policie ČR, v průběhu stavby byla věc odlože-
na.

Nové možnosti občerstvení a nákupu potravin
V objektu Kájovská 60 (na snímku), patřícímu Českokrumlovskému rozvojovému fondu, si můžete od
konce září koupit čerstvé sladké a slané pečivo. Drobné úpravy za několik desítek tisíc korun
přeměnily prostory kadeřnictví a kosmetiky fungující tu před povodní na prodejnu pekařských výrobků.
Větší náklady, tři čtvrtě miliónu korun, byly podle ředitele ČKRF Ing. Miroslava Reitingera spojené
se zprovozněním přilehlé kavárny otevřené v srpnu, nebo� bylo nutné sanovat ještě následky povodní
v suterénu, kde se nachází sociální zázemí pro návštěvníky a personál.
Druhým přínosným počinem ČKRF, který občanům Č. Krumlova rozšíří potřebnou nabídku potravin, je
přeměna bývalé Švadlenky na Latránu v rychlé občerstvení s prodejem pečiva. Pětiměsíční rekon-
strukce za 3,8 mil. Kč, završená 14. října kolaudací, umožní Pekárnám Srnín výrábět v suterénu
lahůdky a v horním podlaží nabízet posezení a voňavé pečivo přímo z rozpékací pece. Provoz by měl
začít v listopadu. Foto Jana Zuziaková Jak dál s otáčivým hledištěm

    Přestože představitelé Č. Krumlova usilují
o zachování otáčivého hlediště v zámecké za-
hradě i po roce 2006, kdy má rozhodnutím
ministra kultury skončit provoz v této lokalitě,
podnikají i kroky pro případ, že by se toto
rozhodnutí nepodařilo zvrátit. Na posledním
jednání schválili zastupitelé Města deklaraci o
spolupráci s českobudějovickou společností
Dagonart směřující k přípravě území a vý-
stavbě nové přírodní scény s otáčivým hlediš-
těm v Č. Krumlově v prostorách bývalého za-
hradnictví za zámeckou zahradou. Příprava
tohoto řešení by měla zaručit, že k přerušení
krumlovské divadelní tradice v plenéru ne-
dojde ani při případném vymístění točny ze
zámecké zahrady, jež by znamenalo značnou
ztrátu v oblasti kultury, cestovního ruchu i
věhlasu Č. Krumlova.
    Zástupci společnosti Dagonart se zavázali
zajistit výkup pozemků ve vytypované a územ-
ním plánem podpořené lokalitě od Pozemko-
vého fondu ČR a soukromého vlastníka, vy-
pracovat studii proveditelnosti, scénografický

návrh a ostatní náležitosti potřebné k uvedení
záměru v život, včetně financování zřízení di-
vadelního parku a výstavby otáčivého hlediště
a přírodní scény. Město ČK společnosti po-
skytne institucionální a politickou podporu.
Jiří Pomeje z Dagonartu přislíbil, že pokud by
otáčko dále fungovalo na současném místě,
lze s podílem firmy na financování jeho oprav,
úprav a provozu rovněž počítat.
    V současné době je vlastníkem otáčivého
hlediště Město České Budějovice. Vloni zhléd-
lo představení Jihočeského divadla 36 000 di-
váků, letos 44,5 tisíc. Letošní tržby dosáhly
podle ředitele Jiřího Šestáka 15 mil. Kč. Stejně
jako Město Č. Krumlov i Č. Budějovice hledají
případné alternativní umístění točny. Podle
budějovického primátora doc. RNDr. Mirosla-
va Tettera, CSc. se ze scénografického hlediska
jeví vhodná Stromovka. "Ale věřím, že jed-
noho dne starosta Mikeš zavolá a řekne − mám
v ruce papír, že točna může dál zůstat v za-
hradě. Pak má u mě bednu šampaňského,"
přislíbil primátor při rozhlasové besedě.
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Se současným systémem státních dotací
starostové Krumlovska nesouhlasí
    Starostové obcí a měst českokrumlovského
okresu jsou iniciátory akce, k níž se postupně
přidávají i starostové z dalších regionů repu-
bliky.
    Na pravidelném sněmu 23. září vydali sta-
rostové Krumlovska prohlášení, ve kterém
uvádějí znepokojení nad tím, jak jsou státem
vypisovány, přidělovány a kontrolovány dota-
ce, jež se stávají pro zvyšující se počet měst a
obcí jediným zdrojem financování rozvoje a
větších oprav jejich majetku. Stále větší část
dotačních prostředků je podle nich rozdělo-
vána prostřednictvím lobbistů, v jejichž rukou
tak končí část těchto prostředků.
    Nesmyslnost celého systému přidělování a
využívání státních dotací dokládá skutečnost,
kdy příslušné finanční úřady konstatovaly ne-
dostatky u většiny přidělených dotací a udělily
sankce ve výši 2 miliardy Kč. Ministr financí

pak 600 obcím prominul sankce v celkové
výši 1,7 miliardy. Zahajované kauzy vyvolávají
u většiny starostů obavy, že i oni mohou být
kriminalizováni za výkon veřejné funkce.
    Dávají tedy ke zvážení, zda by za této si-
tuace neměly být dotace plošně odmítnuty s
požadavkem systémového řešení financování
potřeb obcí. "Kriminalizace představitelů obcí
a měst v souvislosti s výkonem zastupitelské
demokracie a úmyslná medializace před tím,
než je prokazatelně zjištěno spáchání trestné-
ho činu, považujeme za cílevědomé zakrývání
nesmyslného financování obcí jako základní-
ho prvku státu. To může vést až k ohrožení
práva na samosprávu zaručeného ústavou ČR
nebo k obavě přijímat funkce ve veřejné sprá-
vě," stojí v prohlášení starostů Českokrum-
lovska, němuž se přihlašuje řada dalších míst
v republice.


