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S L O V O  S T A R O S T Y
J U D R .  F R A N T I Š K A  M I K E Š E

V Č. Krumlově se uskuteč-
nilo jednání o budoucnosti
jihočeského Divadelního lé-
ta před otáčivým hledištěm
v zámecké zahradě. Za pří-
tomnosti ministra kultury
Vítězslava Jandáka padlo
mnoho argumentů a ini-
ciativa památkářů za ukon-
čení tohoto světově ojedině-

lého kulturního projektu dále pokračuje.
    Nikdo určitě nepochybuje o tom, že zámecká
zahrada v Č. Krumlově je opravdu pěkná. Díky
nynějšímu zámeckému zahradnímu archi-
tektovi dostala další z jejích mnoha podob.
To jí však nedává světovou výjimečnost. Svě-
tovou výjimečnost jí dává právě umístění otá-
čivého hlediště. Na něj se do zahrady ročně
vypravují tisíce turistů. Je to scéna, která při-
vede ke kvalitnímu divadelnímu umění i ty,
kteří by se jinak do divadla nevypravili.
    Ano, otáčko je novotvar, ale není trvalým
zásahem do podstaty zahrady. Ano, otáčko je
něčím, co do areálu zámku vnesla tato doba.
Není to ale zásah ojedinělý. Potřebná rekon-
strukce střechy na jednom ze zámeckých ob-
jektů je změnou trvalou, a přesto byla tato
změna oceněna jako zásah zdařilý. Nejde asi
tak o to, zda přicházet s nějakými změnami.
Jde o to, kdo a s čím přichází. A o tom se te�
vede diskuze − zlikvidovat něco co nemá ve
světě v oblasti kultury obdoby, nebo se do-
hodnout na takové podobě zásahu, aby mohla
být tato výjimečnost zachována i příštím ge-
neracím? Nikoliv tedy diskuze ve smyslu kdo
z koho, ale ve smyslu komu to prospěje.

Naplnit ideu Evropské unie - otevřít památky lidem - tedy i zámeckou zahradu pro návštěvníky
představení před otáčivým hledištěm v zámecké zahradě chce ministr kultury Vítězslav Jandák
(na snímku s primátorem Č. Budějovic Tettrem a starostou Č. Krumlova Mikešem). Slíbil to i
radním Č. Krumlova, když navštívil zasedání rady po jednání o otáčku. "Jako ministr udělám vše,
aby tu točna zůstala," zdůraznil. Vlevo návrhy nového otáčka ing. arch. Augustina a Fabiána -
nahoře stav zahrady před Bellarií mimo divadelní sezónu, kdy je nadzemní část tribuny odvezena.
Dolní obrázek ukazuje tribunu smontovanou na sezónu a před představením vyklopenou. Během
dne mimo představení by byla sklopena a sedačky by byly v rovině s terénem zahrady, aby
nebránily průhledům.  Foto Jana Zuziaková, Martin Augustin

A otáčko tu bude, přislíbil
v Krumlově ministr kultury
    Na jednání se zástupci města Český Krum-
lov, České Budějovice, Jihočeského divadla a
památkářů u otáčivého hlediště a v Bellarii
10. října potvrdil ministr Vítězslav Jandák své
rozhodnutí provozovat nadále točnu v zá-
mecké zahradě. Uvedl, že je ochoten vyjít po-
žadavkům památkářů vstříc až na tři čtvrtiny
cesty. Podpořil záměr města Český Krumlov,
které nechalo zpracovat studii lehké odstrani-
telné točny, která by v zámecké zahradě stála
pouze tři měsíce v roce po dobu Divadelního
léta, poté by byla během čtyř dnů demonto-
vána a zahrada by po zbytek roku byla díky
travním kobercům v původní zahradní úpravě.
Navrhované řešení otáčivého hlediště počítá
zatím se dvěma variantami − ponecháním hle-

diště v šikmé poloze přes léto, nebo jeho uve-
dením do sklopené vodorovné polohy po kaž-
dém představení.
    Návrh tohoto řešení zaujal i primátora Čes-
kých Budějovic doc. Miroslava Tettera jako
zástupce majitele otáčka a se starostou Čes-
kého Krumlova JUDr. Františkem Mikešem
projednají společný postup v této záležitosti,
která má pro občany Českého Krumlova a jeho
návštěvníky zásadní význam.
    Ministr potvrdil, že dodatkem o dva roky
prodlouží smlouvu mezi městem České Budě-
jovice a památkáři, která zavazuje město České
Budějovice k odstranění otáčka do konce roku
2006.

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
DO 1. LISTOPADU je možné písemně žádat
o příspěvek z grantu města na vkusné ozna-
čení provozoven a domů, a to na oddělení
památkové péče městského úřadu. Informace
získáte na 380 766 714 a na www.mu.ckrum-
lov.cz, kde jsou k dispozici formuláře žádostí.

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD KASÁREN ve Vyš-
ném v hodnotě 363,6 mil. Kč přislíbilo městu
Č. Krumlov ministerstvo obrany. Převod musí
schválit vláda, takže rozhodnutí o osudu to-
hoto areálu lze očekávat v 1. čtvrtletí roku
2006. V případě jeho převedení do majetku
města bude vypsáno výběrové řízení na firmu,
která s ním bude hospodařit ve prospěch měs-
ta a podle zadání zastupitelstva města. Zámě-
rem radnice v této lokalitě je doplnění občan-
ské vybavenosti, tzn. bydlení, služeb . . . Jed-
nou z možností je i zřízení vysoké školy.

REKONSTRUKCE DOBRKOVICKÝCH SÍTÍ
za 23 mil. Kč bude zahájena po získání státní
dotace, která by se mohla pohybovat mezi 16
a 17 mil. Kč. V současné době se dokončuje
projekt k realizaci stavby a je vyhlášeno vý-
běrové řízení na dodavatele.

V SÍDLIŠTI VYŠNÝ dojde do konce roku k
přesunu autobusové zastávky o 30 m směrem
nad tra�. Na současném místě zastávky bude
vyznačen přechod pro chodce, který v této
lokalitě chyběl. Město tak reaguje na stížnost
občanů na rychlé řidiče. Ke snížení rychlosti
vozidel mělo původně přispět uvažované osa-
zení okrajů silnice citybloky, čímž by došlo k
zúžení vozovky a zpomalení vozidel. Připra-
vovaná varianta se ale ukázala lepší.

KONTROLY OZNAČENÍ CEN ZBOŽÍ a slu-
žeb a vedení cenové evidence podle zákona
o cenách provádělo dosud oddělení vnitřního
auditu městského úřadu. Radní nyní pověřili
výkonem této cenové kontroly obecní živnos-
tenský úřad městského úřadu.

DVACET TISÍC KORUN věnuje město Čes-
kým drahám na nákup vertikální plošiny, kte-
rá bude sloužit postiženým cestujícím na vla-
kovém nádraží v Č. Krumlově.

STO TISÍC KORUN činí sponzorský dar
filmové společnosti, která 4. října natáčela v
Č. Krumlově reklamu na sladkosti. Touto část-
kou radní odsouhlasili podpořit kulturní pro-
gram akce Náš krumlovský advent 2005.

OSMADVACET DĚTÍ mají v tomto školním
roce obě třídy školky Plešivec II. Výjimku v
rámci školského zákona schválili radní.

OPRAVY SCHODŮ. Po zářijové opravě scho-
dů na Plešivci za 190 000 Kč přišly na řadu
schody na Špičáku za 109 000 Kč. Příští týden
začnou Služby města Č. Krumlov dělat na
schodišti mezi barevnými domy na Míru (ná-
klady 262 000 Kč) a skončí asi za tři týdny.

Do druhé padesátky společného života vstoupili
minulý pátek Miroslava a Miloslav Peškovi, které
"oddával" zastupitel Antonín Princ. Připravený ob-
řad byl pro manžele překvapením, o němž se do-
zvěděli předchozí den.  Foto Jana Zuziaková

Město podporuje děti
a mládež ve sportu
    Děti a mládež dostanou nyní od města Čes-
ký Krumlov 225 000 Kč. Ve II. kole grantového
programu nazvaného Sport a tělovýchova pro
děti a mládež do 18 let obdrželi na pořádání
sportovních akcí HC Slavoj 8 448 Kč na turnaj
a VSK Č. Krumlov na Velkou cenu ČK 21 000
Kč. V podprogramu Dotace na reprezentaci
města Č. Krumlov získali čtyři žadatelé 79 000
Kč − Beach club women 4 200, SK Badminton
4 300, Vodní záchranná služba ČK 18 800 a
Pavel Florián 22 500 Kč. Zbývajících 145 000
Kč si rozdělí 17 sportovních klubů podle počtu
mladých členů.
    Celkem město podpořilo letos prostřednic-
tvím I. a II. grantového kola sportovní aktivity
dětí a mládeže v Českém Krumlově 400 000
korunami.

Jednání zastupitelů
    Veřejné zasedání zastupitelstva města
je ve čtvrtek 27. října od 16 h v zasedací
místnosti MÚ v Kaplické ulici.
    V programu se např. objeví:
➽  Řešení vybraných problémů vodo-
hospodářské infrastruktury v povodí
Horní Vltavy
➽  Aktualizace a zařazení jednotlivých
akcí Programů Městské památkové re-
zervace a zóny ČK do žádosti na minis-
terstvo kultury
➽  Pravomoci k provádění rozpočto-
vých změn
➽  Dětská hřiště

Jako "zahrada plná her" začalo sloužit nové dětské hřiště v ještě nedávno zanedbané lokalitě v Hradební
ulici, které Českokrumlovský rozvojový fond vyšlo na 3,7 mil. Kč. Návštěvníci moderního hřiště, skýtajícího
také možnost odpočinku doprovodu dětí či turistům, se setkávají s netradičními herními prvky hlavně z
kovových nerezových tyčí, lan a dalších subtilních konstrukcí, jimiž jsou děti nadšené. Hřiště je rozděleno
do dvou částí - pro děti do šesti let a starší. Protože takové zařízení v centru města dosud chybělo, není
divu, že je o ně nevídaný zájem. Foto Jana Zuziaková


