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ADVENTNÍ SLOVO STAROSTY
JUDr. FRANTIŠKA MIKEŠE

Čerty a anděly s Mikulášem vystřídá za týden Ježíšek. Šestitýdenní program akce Náš krumlovský advent, pořádané Městem Č. Krumlov, Městským divadlem Č.
Krumlov, o. p. s., a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o., pokračuje krásnými nabídkami k pobavení či zamyšlení. Byla by škoda nevyužít jich v
čase přípravy na Vánoce ke svému prospěchu.
Foto Jana Zuziaková

Psí Vánoce slavíme
v novém útulku!
Všechny dobré lidi zveme na tradiční
Psí Vánoce, které chystáme na středu 22.
prosince od 13 do 18 h v novém psím
útulku na Kaplické ulici (směr Kaplice, vlevo naproti odbočce na Přídolí). Potěšíte
čtyřnohé přátele, kteří ztratili svůj domov
− a možná přitom zjistíte, že jste právě
našli kamaráda, jakého už dlouho hledáte.
Návštěvníci si mohou prohlédnout nový
psí útulek a seznámit se s jeho obyvateli.
Pro každého příchozího bude připravené
malé občerstvení.
Chcete-li opuštěné čtyřnožce obdarovat,
doporučujeme drobné pamlsky, hračky či
granule (nejlépe značky ACANA, na kterou
jsou zvyklí a nedělá jim potíže se zažíváním). Pejskové budou také vděční za jakékoliv finanční příspěvky, které lze přinést
nebo kdykoliv zaslat na konto psího útulku
č. 19−221 241/0100, VS: 9619.
Nový psí útulek můžete navštívit každý
den od 8.30 do 16.30 h. Bližší informace
získáte u vedoucího stanice p. Plánského,
tel. 606 140 234.

RADNICE INFORMUJE
PARKOVACÍ KARTY pro zóny placeného
stání budou od 1. ledna 2005 platit také pro
třídu Míru, konkrétně až k domu č. 204. Znamená to, že abonenti a rezidenti z této zóny,
kteří o parkovací kartu požádají, budou moci
parkovat na stáních pro držitele karet.
PŘI UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH SMLUV na pronájem urnové schránky na českokrumlovském městském hřbitově dochází od 1. ledna
2005 k úpravě ceny. Za rok občané zaplatí
celkem 220 Kč, z toho 38 Kč stojí služby spojené s užíváním tohoto místa.
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2005 má
být sestaven v lednu s cílem vytvoření přebytku běžného rozpočtu v minimální výši 15
až 20 mil. Kč. Zastupitelé města měli včera
odsouhlasit rozpočtové provizórium − lednové
výdaje z rozpočtu města budou v lednu čerpány ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku
2004 po 5. změně rozpočtu, kterou se zastupitelé rovněž včera zabývali.

Koupě nové budovy městského
úřadu přináší miliónové úspory
Nejdůležitější letošní událostí v životě pracovníků
městského úpřadu bylo stěhování do budovy
koupené od Komerční banky.
Důvodem politického rozhodnutí vedení
radnice koupit objekt KB byla skutečnost, že
sešlo z příslibu bezplatného převodu dvou
budov na Plešivci pro výkon státní správy a
úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových trval na jejich opuštění do konce letošního roku. Město bylo tedy přinuceno ke
stěhování. Aby bylo kde vykonávat státní správu, požádalo o příspěvek stát. Na nákup banky
za 27 miliónů korun uvolnilo ministerstvo financí 16,2 miliónu, zbývající část pokryl prodej areálu bývalé hasičské zbrojnice a budovy
v Linecké ulici. Nyní občané při vyřizování
svých záležitostí již nepobíhají mezi šesti objekty městského úřadu po celém městě, ale −
až na problematiku týkající se kanceláře starosty či matriky − vyřídí vše v jednom objektu,
což představuje nemalou úsporu času i fyzických sil.
Snahou úřadu je vyjít občanům maximálně
vstříc, proto jsou jim úředníci k dispozici pět
dní v týdnu. V pondělí a ve středu od 7.30 do
17 h, pokladna, podatelna, oddělení pasů, občanských průkazů, registrace vozidel a řidičských průkazů rovněž v pátek od 7.30 do 13
h. V úterý, čtvrtek a v pátek je vhodné sjednat
si schůzku na ostatních pracovištích předem
telefonem − mnozí pracovníci vykonávají v
tyto dny i činnosti v terénu (tel. na spojovatelku 380 766 111).
O tom, jak se podařilo zajistit fungování
úřadu, jsme hovořili s tajemníkem městského
úřadu ing. Lubošem Jedličkou.
Jaké okolnosti vedly k tomu, že je dnes
městský úřad v budově bývalé Komerční
banky?
Vše se rozjelo v prosinci 2002, protože od
1. ledna 2003 bylo začleněno 75 delimitovaných pracovníků bývalého okresního úřadu
do Městského úřadu v Č. Krumlově. Tím byl
navýšen stav na 162 zaměstnanců úřadu. K
tomu je třeba připočítat 27 členů městské policie. Bylo jasné, že do stávajících budov se
všichni zaměstnanci nevejdou tak, aby mohli
zajišovat úkoly na úseku státní správy a samosprávy. Přišla první náhoda. Vojenská ubytovací a stavební správa České Budějovice předala 29. prosince městu objekt bývalé okresní
vojenské správy v Linecké ulici. Do této budovy byly přestěhovány odbory, které spolu

úzce spolupracují − odbor rozvoje, investic a
památkové péče a stavební úřad. Navíc měli
občané blízko na katastrální úřad. Ostatní odbory se stěhovaly do prostor bývalého okresního úřadu na Plešivci. Kancelář starosty a
matrika zůstaly v budově radnice. V té
době byla část odboru dopravy a silničního hospodářství v objektu Policie
ČR v Tovární ulici.
Úřad tedy vykonával
své činnosti v šesti
popisných číslech na
území celého města.
Celý rok 2003 jsme
spolu se starostou a
místostarosty činili
kroky k získání komplexu budov po bývalém
okresním úřadu, kde by byl celý náš úřad
pod jednou střechou. Již předem bylo dáno,
že okresní správa sociálního zabezpečení si
pouze vymění budovy s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
A přišla druhá náhoda. Po jednom z posledních jednání v listopadu 2003 nás navštívili
zástupci Komerční banky z Prahy s nabídkou
na prodej budovy na Kaplické ulici přímo městu. Muselo se jednat rychle, protože nabídka
platila pouze do konce roku 2003. S velkým
pochopením zastupitelů města se vše stihlo a
odsouhlasilo, aby mohla být podepsána kupní
smlouva. Komerční banka se však musela stěhovat do nově zbudovaných prostor přímo v
budově až na podzim letošního roku. Nemohli
jsme tak dlouho čekat, proto jsme uzavřeli
dohody o postupném stěhování a počínaje
březnem 2004 započaly práce na úpravě nevyužívaných prostor tak, abychom se mohli začít
stěhovat na začátku května.
A přišla třetí náhoda. Od 1. dubna 2004
bylo zákonem delimitováno 21 zaměstnanců
z odboru státní sociální podpory na úřad práce,
čímž se počet zaměstnanců úřadu snížil na
141 a úřad se do budovy na Kaplické ulici
vešel bez větších investičních nároků. Stěhování prakticky skončilo až přestěhováním odboru dopravy a silničního hospodářství na
konci října, kdy část odboru přišla z budovy
na Plešivci a část z budovy Policie ČR v Domoradicích. Dílčí přesuny se udělaly mezi radnicí a budovou úřadu na Kaplické ulici.
(dokončení na straně 2)

Milí spoluobčané,
je období adventu, čas příprav na oslavu dne, kdy
přišel na svět ten, který hlásal víru, naději a lásku, aby
pak na kříži sňal z lidstva
hříchy tohoto světa. Vánočně vyzdobená obydlí a melodie koled nás vytrhují z
všednosti života a činí nás
vnímavějšími k duchovnímu rozměru našeho
žití. Možná proto se mnozí zamyslí nad obsahem vánočních písní, i nad slovy, jež k nám
z minulosti promlouvají z knihy nejmoudřejší,
protože v ní najdeme vše, co si lidstvo po staletí
a tisíciletí dalo, ale i vzalo.
A už adventní čas a Vánoce prožijeme jakýmkoliv nám příjemným způsobem, nebude
mnoho těch, kteří by nechtěli vzpomenout dárkem na své nejbližší a pod vánočním stromkem udělat radost těm, s nimiž je jim dobře.
Při nedávné návštěvě dětského domova jsem
si uvědomil, že to největší, co můžeme v životě
darovat, je klid, pokoj a pohoda šastného
domova. Nechtějme proto drahým vánočním
dárkem nahradit celoroční lhostejnost, nespravedlivost a nedostatek úcty k těm, kdož
nás životem provázejí nebo s nimiž se denně
setkáváme. Jako rodiče nezapomínají o Vánocích na své děti, tak by děti neměly zapomínat
na rodiče. Měli bychom si uvědomit, že na
našem vztahu k vlastním rodičům se zároveň
naše děti učí vztahu k nám.
Vánoční čas bývá nazýván časem klidu a
rozjímání. Využijme ho tedy k zamyšlení nejenom nad vlastním životem, ale i nad významem slov, která nás doprovázejí od narození člověka, jehož příchod na svět o Vánocích
oslavujeme − SLÁVA BOHU NA VÝSOSTECH
A POKOJ LIDEM DOBRÉ VÚLE NA ZEMI.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné Vánoce a hodně štěstí v roce 2005.

UPOZORNĚNÍ
Všechna pracoviště Městského úřadu Č. Krumlov
v Kaplické ulici i na nám.
Svornosti budou uzavřená
od 27. do 31. prosince.

Je nás hodně, kterým Štědrý den začíná v 10 h na
zámku u medvědů. Letos vymyslel medvědář (a
městský zastupitel) Jan Míša Černý další překvapení. Kromě každoročních dárků pro děti, punče a
pěkné muziky bude malým k dispozici na druhém
zámeckém nádvoří stromek přání. Tam mohou zavěsit napsaná přáníčka, doplněná o jméno a adresu.
Medvědář slibuje, že to nejoriginálnější odmění
navíc třetí knihou o krumlovských medvídcích − o
Elišce a Honzíkovi. Samozřejmě že děti i rodiče
mohou udělat svými dárky podobnou radost medvědům.
Foto Jana Zuziaková

Jednání zastupitelů
Lednové veřejné zasedání zastupitelstva Města Č. Krumlov se uskuteční
ve čtvrtek 27. ledna 2005 od 16 h v
zasedací místnosti městského úřadu v
Kaplické ulici.
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Pomoc postiženému
Slovensku
Českokrumlovští zastupitelé se na listopadovém jednání rozhodli věnovat svou měsíční odměnu zastupitelů, tedy 18 091 Kč,
na pomoc Slovensku. Na odstranění následků živelné katastrofy rovněž odsouhlasili přispět 10 korunami za obyvatele města, což
zaokrouhlili nahoru na 150 000 Kč. Příspěvek byl odeslán na doporučení slovenské
strany obci Vysoké Tatry.
Město Český Krumlov ví, že kdo rychle
dává, dvakrát dává. Účinek obdobné hmotné
i morální podpory z celé republiky a zahraničí pocítili a ocenili obyvatelé Č. Krumlova
při předloňských povodních.

www.mu.ckrumlov.cz
www.strategie.krumlov.cz
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Krumlov zpracovává koncepci
rozvoje cestovního ruchu

Mezi oceněnými dárci
krve je 40 z Krumlova

Město Č. Krumlov se zamýšlí nad tím, jak
dál rozvíjet oblast cestovního ruchu. Radnice
chce společně s Českokrumlovským rozvojovým fondem (ČKRF), spol. s r. o., analyticky
vyhodnotit současnou situaci a zaměřit se na
citlivý rozvoj, této pro město tolik důležité
oblasti, až do roku 2010. Na realizaci pilotního
projektu Podpora incomingové turistiky města
a regionu Č. Krumlov po vstupu ČR do EU,
který dalo vypracovat Město Č. Krumlov s
ČKRF, chce radnice získat peníze z evropských
fondů.
Zadavatelé a zpracovatelé projektu se dvakrát sešli s podnikateli v turistickém ruchu a
organizátory kulturního života, aby zhodnotili
současnou situaci a shodli se na cíleném rozvoji této oblasti. Výsledek těchto pracovních
setkání je jasný − další rozvoj turistického ruchu ve městě a regionu Č. Krumlov je žádoucí,
ale nemožný bez jasně formulované strategie.

Účastníci setkání jsou zajedno v tom, že atraktivnost Č. Krumlova v délce pobytu jeho návštěvníků ovlivňují a podmiňují sportovní, kulturní a společenské příležitosti v blízkém okolí, kvalitní prezentace a propagace města a na
druhé straně především kvalita služeb cestovního ruchu a individuální přístup poskytovatelů služeb cestovního ruchu ke klientům. Z
jednání vyplývá nutnost zvážit nejen jednotlivé ukazatele současného stavu a plánu rozvoje
cestovního ruchu, ale vyhodnotit také negativní dopady masového turismu na město a
jeho památky a obyvatele.
Výstupy projektu budou veřejně prezentovány na jednání zastupitelstva Města Č. Krumlov 27. ledna, projekt bude k dispozici v Městské knihovně. V případě dotazů k projektu je
možno kontaktovat vedoucí projektu ing.Karolínu Kortusovou na kortusova@tiscali.cz.

Koupě nové budovy městského . . .
(dokončení ze strany 1)
Jak hodnotíte práci úřadu po sestěhování
odborů z pěti objektů do nové budovy koupené od Komerční banky?
Mohu si dovolit říci že kladně. Změnila se
pracovní morálka většiny zaměstnanců, o
čemž svědčí i ohlasy od občanů, firem a institucí, děkovné dopisy za spolupráci s jinými
úřady nebo přístup k občanům. Zvláště si ceníme dopisů od občanů jiných měst, kteří mohou porovnávat, jak pracujeme my a jak úřady
v jejich městech. Je jasné, že tvář úřadu se
nezmění z měsíce na měsíc, ale musí se na
takovém úkolu systematicky pracovat. Časem
se ukáže, zda se nám to daří. Sestěhování
úřadu přineslo více pozitivního než negativního pro všechny strany. Negativem bylo, že se
muselo přebudovat parkoviště pro občany, kteří si vyřizují své záležitosti nejen při přihlašování a odhlašování motorových vozidel. Přebudování se však rázem změnilo v pozitivum,
protože v okolí budovy úřadu dnes může zaparkovat více než 110 osobních automobilů.
Do jaké míry zkvalitnila tato centralizace
pracovní podmínky zaměstnanců?
Někteří zaměstnanci se za posledních 20
měsíců stěhovali již potřetí a já jim sliboval,
že se stěhují naposledy a podmínky k práci
budou mít lepší než na dosavadních pracovištích. Dnes mohu říci, že si většina zaměstnanců v podmínkách k práci polepšila, ale
hlavní je, že všichni mají podmínky k práci
srovnatelné a nelze se na to vymlouvat. Nyní
se již mohou plně soustředit jen na práci.
Představuje tento krok výhody pro občany?
Celou věc jsme dělali především pro občany.
Cílem bylo, aby občané měli veškeré služby
úřadu v jedné budově a mohli při jedné návštěvě vyřídit všechny věci, které od úřadu
potřebují. Jak už jsem uvedl, zaparkují, vejdou
do budovy a najdou zde vše, kvůli čemu úřad
navštívili. V případě toho, že se tak nestane,
jsou zde vedoucí jednotlivých odborů a samozřejmě já, abychom zajistili nápravu a občan
odešel s vyřízenou věcí. Někdy se ovšem stane,
že nelze všechny uspokojit v jejich přáních,
protože výsledek není příznivý pro občana, i
když se postupovalo podle zákonů. Proto bude

Čtyři byty čekají na
nové majitele
Čtyři byty po neplatičích nájemného, uvolněné na základě přivolení k výpovědi z nájmu
vyklizením do bytové náhrady, nabízí Město
Český Krumlov formou obálkové metody na
sídlišti Mír v Lipové ulici 159. Stejně jako
ostatní bytové jednotky v tomto domě jsou
určeny k prodeji do osobního vlastnictví. Kvůli
dosud nevyjasněným právním vztahům k pozemku se zatím k odkoupení nájemníkům
nenabízejí. Proto budou se zájemci, kteří přijdou s nejvyšší nabídkou a jejichž výběr schválí zastupitelé, k těmto čtyřem bytům uzavřeny
smlouvy o smlouvě budoucí.
Protože se jedná o prodej obálkovou metodou, převezmou zájemci byty ve stávajícím
stavu a opraví je na vlastní náklady. Nabídnout by za ně měli do 14. ledna 2005 minimálně 242 tisíc korun za třípokojový a 282
tisíc za čtyřpokojový byt. Dále musí splňovat
pár podmínek, jako například trvalé bydliště
v Č. Krumlově, nulový dluh vůči městu, a
také že neprodal privatizovaný městský byt,
družstevní byt nebo nemovitost určenou k
trvalému bydlení. Nabízené byty je možné
prohlédnout si 6. ledna 2005 od 14 do 16 h.

vždy existovat skupina obyvatel, kteří budou
kritizovat práci úřadu.
Občan nalezne na městském úřadu v Kaplické ulici i jiné služby . . .
Část budovy jsme pronajali Komerční bance,
která poskytuje služby finančního charakteru,
kde občan může složit peníze na účet města,
zaplatit složenky nebo si vybrat hotovost, kterou potřebuje k zaplacení poplatků a služeb
na úřadu. Dále jsme pronajali plochu pro umístění pracoviště externí firmy, která zhotovuje
fotografie na doklady, uzavírá pojištění pro
motorová vozidla apod. Nelze zapomenout na
to, že jsme nechali zhotovit bezbariérové rampy a výtahy pro občany s tělesným postižením,
čímž jsme se stali bezbariérovou institucí, tedy
pro všechny občany.
Zkrátily se lhůty pro vyřizování záležitostí
občanů?
Ano, zkrátily. Sestěhováním úřadu mohou,
vlastně by se dalo říci musí, zaměstnanci úřadu
aktivně komunikovat s ostatními kolegy z jiných odborů, protože je dělí dnes jen několik
desítek metrů. Nemusí si dopisovat, vezmou
materiály a vyřizování záležitostí se děje osobně. Mohou s občanem zajít na jiný odbor,
kde se návaznosti některých správních úkonů
řeší okamžitě. Naší snahou je, aby úředník
začal vyřizovat záležitosti občanů v co nejkratší době, a ne až těsně před vypršením
30denní lhůty. Mohl bych tedy odpovědět −
lhůty se nezkrátily, ale my chceme zkrátit vyřizování záležitostí občanů, to je náš cíl. Proč
mají materiály ležet několik dnů nebo týdnů
v zásuvce psacího stolu?
Jaký ekonomický přínos má nové uspořádání úřadu?

Ptáte se na další plus sestěhování úřadu?
Ano, přineslo to i pozitivní ekonomické dopady do rozpočtu města. Nejmarkantnější úspory
zaznamenáváme v energiích, nájmech, které
jsme platili, protože jsme nebyli ve vlastních
budovách. Statisíce korun ročně ušetříme v
nákladech na telefony, protože nyní vyřizujeme věci osobně nebo voláme pouze číslo pobočky a ne celé telefonní číslo na pevnou nebo
mobilní linku jiného zaměstnance. Hodně také
v nákladech na kopírování, vlastně celou administrativu, protože si odbory mezi sebou
nedopisují, ale řeší věci osobně, na úklidu a
údržbě budov, protože je zde jen jeden objekt
(a radnice samozřejmě). A mohl bych pokračovat dále, protože úspory představují milióny
korun ročně. Nesmíme však zapomínat na věci, které se nedají někdy přesně vyčíslit v penězích, a to je čas, který spokly přesuny úředníků mezi jednotlivými budovami, ve kterých
byl dříve roztříštěn městský úřad. Tento čas
nyní mohou zaměstnanci věnovat vyřizování
záležitostí občanů.
Takže mohou být všichni spokojeni?
Nyní se podmínky na městském úřadu stabilizovaly a čeká nás práce, abychom maximálně vyhověli občanům a institucím, pro které poskytujeme služby jak ve státní správě,
tak v samosprávě. Za poslední dva roky se v
nelehkých podmínkách a s dvojnásobným počtem zaměstnanců udělal kus práce. Chtěl
bych za to poděkovat především zaměstnancům úřadu, ale i členům rady a zastupitelstva
města, kteří nám svým přístupem pomáhali.
Protože se blíží Vánoce a konec roku, přeji
všem zaměstnancům, zastupitelům i občanům
města, aby si užili vánoční svátky a v novém
roce 2005 hodně zdraví a štěstí.

Jánského plaketu za bezpříspěvkové darování krve obdrželo koncem října 152 dárců, a
to na slavnostním večeru v Jízdárně z rukou
místostarosty Miloše Michálka. Mezi oceněnými byli tito občané z Českého Krumlova:
10 odběrů: Petr Bleha, Bronislav Fousek, Bc.
David Jakeš, Eva Jakešová, Patrik Kocum, Miroslav Kodým, Zdeněk Kozák, Vladimír Louda,
JUDr. Pavlína Matulová, Lukáš Podruh, Ivana
Řebíková, Pavel Schinko, Alena Směšná, Hana
Škarvadová, Jan Špeil, Jana Švábenská, Luděk
Švec, Tomáš Thon, Pavel Urban, Jana Vlčková,
Jaroslava Vysekalová a Radek Zeman

20 odběrů: Karel Bürger, Blanka Hammerlindlová, Jana Hölzlová, Miroslav Mráz, Vojtěch Němec, Martin Strejc, Daniel Sukdolák,
Josef Šteker, Tamara Ťoupalová, Petra Trhlíková, Helena Winciková
40 odběrů: Pavel Čížek, Zdeněk Klapka, Karel
Oberfalcer, Jan Skorunková, Jana Suchá, Miloslav Ťoupal
50 odběrů: Vladimíra Stropková
60 odběrů: Václav Helus, Václav Novák
80 odběrů: Růžena Šiponová

KAM SE VYPRAVIT
HOKEJOVÝ ZÁPAS KRUMLOVSKÝCH
podnikatelů s VYP Kolumbus týmem, tedy
mužstvem Very Young People, se uskuteční
v sobotu 15. ledna od 14 h na ledě letos za
téměř 23 mil. Kč rekonstruovaného zimního
stadiónu. Zatímco složení domácích se teprve
vyvíjí, hostující tým tvoří známé osobnosti z
řad zpěváků, herců i profíků − jako např. jako
Petr Poláček, Milan Drobný, Robert N., Libor
Petrů, Pavel Nový, Roman Skamene, Jiří Hrdina, Pavel Richter a další. Přestávky naplní
výstupy zpěváků, soutěže. Slosovatelné vstupenky za 99 Kč je možné objednat na tel.
608 524 556, či zakoupit před začátkem velkého zápasu.

ROTARY KLUB Č. KRUMLOV pořádá 22.
ledna v Hotelu Růže 8. reprezentační ples, a
to pod záštitou oblastní hospodářské komory.
Ples bude rovněž oslavou 100. výročí vzniku
Rotary klubu a 10. výročí jeho existence v Č.
Krumlově. Zajímavý program doplní např.
předtančení či vystoupení Marcely Králové.
Výtěžek z této akce bude věnován na sociální
projekt v Domově důchodců v Horní Plané.

Zastupitelé Č. Krumlova rozhodovali
Na jednání 25. listopadu 2004 se zastupitelstvo Města Č. Krumlov
zaobíralo těmito záležitostmi:
● ZM s c h v a l u j e směnu části p.p.č.9/1 v k.ú. Slupenec o
výměře cca 4 m2 v majetku manželů Vidličkových, Praha 3−Žižkov,
za část p.p.č.717 v k.ú. Slupenec o výměře cca 4 m2 v majetku
města formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné do
doby realizace a následného geodetického zaměření stavby přeložky
komunikace
● ZM s c h v a l u j e prodej pozemku p.p.č. 18/5 v k. ú. Č.
Krumlov o výměře 244 m2 manželům Ing. Michaelu Šmucrovi a
Mgr. Jaroslavě Šmucrové, Č. Budějovice, za kupní cenu 198.860 Kč
(t.j. 815 Kč/m2)
● ZM s c h v a l u j e prodej pozemků st.p.č. 237 o výměře 155 m2
a p.p.č. 607/28 o výměře 615 m2, vše v k. ú. Vyšný Automotoklubu
Rallye Č. Krumlov za kupní cenu 238.387 Kč plus náklady spojené
s prodejem
● ZM s c h v a l u j e změnu usnesení č II.−13/2/2002 ZM ze dne
16.12.2002 týkající se prodeje bytové jednotky č. 158/21 o velikosti
1+3 s příslušenstvím v k.ú.Přísečná−Domoradice tak, jak je vymezeno
v prohlášení vlastníka ze dne 30.10.2002, a to za kupní cenu 128.700
Kč Evě Homolkové
● ZM s c h v a l u j e změnu usnesení č II.−13/2/2002 ZM ze dne
16.12.2002 týkající se prodeje bytové jednotky č. 146/7 o velikosti
1+1 s příslušenstvím v k.ú.Přísečná−Domoradice tak, jak je vymezeno
v prohlášení vlastníka ze dne 30.10.2002, a to za kupní cenu 75.060
Kč Janě Štolové
● ZM s c h v a l u j e prominutí části pohledávky úroků z prodlení
úhrady služeb spojených s užíváním nebytových prostor v objektu
Horní Brána 586, účtovaných v souladu s občanským zákoníkem a
dohodami o splátkách ze dne 16.6.2000 a 23.9.2002 ve výši 32.214
Kč Martinu Pešelovi, Slepá 245, Č. Krumlov
● ZM n e s ch v a l u j e prodej objektu čp. 230 včetně st.p.č.1385
v k.ú. Č.Krumlov Mgr. Jiřímu Václavíčkovi, Urbinská 183a, Č. Krumlov do doby schválení nového územního plánu města
● ZM s c h v a l u j e prodej nemovitého majetku z vlastnictví
Města Č. Krumlov do vlastnictví Českokrumlovského rozvojového
fondu, spol. s r.o.:

1. pozemková parcela č. 191/10 o výměře 124 m2 − ostatní plocha
2. pozemková parcela č. 191/3 o výměře 391 m2 − ostatní plocha
3. část pozemkové parcely č. 1531/1 o výměře 26 m2 − ostatní
plocha
4. část pozemkové parcely č. 1543 o výměře 70 m2 − ostatní plocha
5. stavební parcela č. 291 o výměře 160 m2 − zastavěná plocha a
nádvoří vše v katastrálním území Přísečná − Domoradice, obci Č.
Krumlov za celkovou kupní cenu Kč 245.310 stanovenou dle znaleckých posudků. Náklady vzniklé v souvislosti se zapsáním a převodem jdou k tíži nabyvatele
● ZM s c h v a l u j e
a) uzavření dohody s Bytovým družstvem Dubina II. o výši spoluvlastnických podílů k nemovitostem − rozestavěným stavbám 3 bytových domů na pozemcích vedených jako stavební parcely č. 548,
549, 550 v k.ú. Vyšný: Město Č. Krumlov − spoluvlastník podílu
51 %, Bytové družstvo Dubina II − spoluvlastník podílu 49 %
b) zápis rozestavěných staveb bytových domů do katastru nemovitostí
● ZM s c h v a l u j e přidělení dotace na neinvestiční akce pro děti
a mládež do 18 let v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu města
pro rok 2004 navržené Výborem pro školství, mládež a tělovýchovu:
1. Šachový klub na pořádání turnaje ve výši Kč 4000
2. SK Badminton Č. Krumlov na turnaj pro děti k 30. výročí založení
klubu ve výši Kč 5000
3. SK Vltava Č. Krumlov na spolupořadatelství vodáckého maratónu
ve výši Kč 5000
4. Ocenění za individuální výkon − p. Cifka mistr republiky ve dvou
kategoriích v šachu ve výši Kč 6000
● ZM s c h v a l u j e
a) předloženou změnu zakladatelské listiny společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s. r.o.
b) předloženou změnu stanov společnosti
● ZM s c h v a l u j e poskytnutí jedné měsíční odměny neuvolněných
členů zastupitelstva města a poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Města Č. Krumlov ve výši 10 Kč na 1 obyvatele města jako
pomoc živelní pohromou postiženým oblastem ve Vysokých Tatrách
Slovenské republiky

pátek 17. prosince 2004

Kolik zaplatíme za
za odpad příští rok
Jen o 20 Kč více než letos by měli občané
v příštím roce platit za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu − to znamená 396 korun na osobu ročně. Radní Českého Krumlova doporučili zastupitelům schválit návrh
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému schromažování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Pro Českokrumlovské
to je dobrá zpráva, nebo v mnohých jihočeských městech se poplatek za komunální odpad blíží k zákonem stanovené hranici 500
korun. Tento návrh byl včera na pořadu jednání zastupitelů.
Poplatek je splatný ve dvou stejných částkách (po 198 Kč) nejpozději do 30. dubna a
30. září každého roku.

Srovnání s jinými městy
Město
rok 2004
České Budějovice
444
Tábor
432
Prachatice
400
Hluboká n. Vltavou
330
Kaplice
známkový systém
Český Krumlov
376

2005
490
492
450
400
445
396

ZPRAVODAJ MĚSTA Č. KRUMLOV

Na krumlovských sídlištích
přibudou parkovací místa
Vedení Města Český Krumlov si uvědomuje
vzrůstající potřebu dostupného parkování pro
občany. Z prověření možností parkování v historické části města, jeho bezprostředním okolí
a z analýzy parkovacích míst na jednotlivých
sídlištích vyplývá, že nedostatek parkovacích
míst je nejtíživější na sídlištích Za Nádražím,
Mír a Plešivec II. Tato skutečnost se projevuje
parkováním na některých zpevněných plochách, původně chodnících nebo odpočinkových plochách, parkováním na veřejné zeleni
a v místech ohrožujících bezpečnost provozu
a pohyb chodců. Vzhledem k absenci vhodných ploch je možné řešit problém pouze výstavbou objektů hromadných garáží − parkovacích domů. Jen v sídlišti Za Nádražím
přichází v úvahu kombinace − výstavba parkovacích ploch např. u domu č. 252, či mezi
domy č. 209 a 241 a výstavba objektů hromadných garáží. V příštím roce budou vyznačena další parkovacích stání vodorovným dopravním značením na zpevněných plochách v
oblasti Za nádražím a Plešivci II.
Na sídlišti Mír s 818 byty a 606 místy k
parkování (a bez garáží) se projevuje nedostatek parkovacích míst např. v Lipové a Šeříkové ulici, jinde zůstávají místa naopak nevyužitá. Záměrem radnice je tříetapová vý-

stavba hromadných garáží podél Českobudějovické silnice nad odbočením do sídliště.
První dvě etapy počítají s 98 garážemi, třetí s
36 garážemi je v plánu po výstavbě nové kruhové křižovatky.
Na sídlišti Plešivec II se nacházejí 1 083
byty, 577 parkovacích míst a 323 garáží.
Nejvážnější problém s parkováním je na
sídlišti Nádražní předměstí − na 1 103 byty
připadá 245 parkovacích míst a 365 garáží.
Na sídlišti Vyšný není třeba parkovací kapacitu zvyšovat.
V oblasti Vnitřního města, Špičáku, Horní
Brány a starého Plešivce (mimo pěší zónu)
je na parkovištích a parkovacích místech o
kapacitě vyšší než 10 parkovacích míst k dispozici celkem asi 768 placených a 538 neplacených parkovacích míst. Dalších 130 − 150
míst se nalézá u zimního stadiónu, sportovní
haly, tenisových kurtů, plaveckého bazénu, v
areálu nemocnice − většinou jsou rezervovaná
pro návštěvníky těchto zařízení. Oproti loňskému roku se kapacita parkovacích míst v
této oblasti zvýšila o 235 míst, což podstatně
zlepšilo situaci v parkování v bezprostřední
blízkosti historické části města. Pozitivní bylo
i zavedení parkovacích automatů.

Parkování v pěší zóně Č. Krumlova
platné od 1. ledna příštího roku
Na základě realizace koncepce dopravy v
klidu ve městě vstupuje od 1. ledna 2005 v
platnost opatření týkající se parkování v pěší
zóně města, které bylo v březnu pozastaveno.
Po vyhodnocení připomínek veřejnosti předložily příslušné odbory MÚ a dopravní komise
materiály radě města, která schválila počet a
dislokaci parkovacích míst:
− 43 vyhrazených parkovacích míst pro trvale
bydlící (rezidenty) a jejich vozidla
− 24 tzv. servisních stání a 10 stanoviš taxi.
V souvislosti s tímto opatřením došlo i ke
změně vyhlášky o místních poplatcích a cena
za rezidentské vyhrazené parkovací místo bude od 1. 1. 2005 činit 800 až 1000 Kč/měsíc −
o konečné částce včera rozhodovali včera večer
zastupitelé.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MÚ Č. Krumlovv současné době eviduje 31
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žádostí rezidentů o parkovací místa, podaných
zjara ještě před pozastavením realizace změn
v parkování. Proto městský úřad nyní tyto
žadatele oslovuje, aby své žádosti potvrdili.
Mají dvě možnosti. Bu požadovat parkovací místo v pěší zóně za cenu schválenou
zastupitelstvem, nebo si parkovací místo pronajmout na jednom ze satelitních parkoviš
(Jelenka, Pod poštou, Střelnice u Domu dětí a
mládeže), a to od ČKRF za 100 Kč měsíčně za
1. vozidlo.
Žádáme všechny dosavadní uživatele vyhrazených parkovacích míst v pěší zóně (rezidenty i abonenty), aby k 1. lednu 2005 odstranili z ulic a náměstí své dopravní značky
"parkoviště réservé". K uvedenému datu budou veškerá nová parkovací místa označena
novým způsobem.
Počet 24 tzv. servisních stání se proti pů-

vodnímu návrhu nezměnil − budou označena
dopravními značkami parkoviště s parkovacím
kotoučem a bude na nich možné parkovat
max. 1 hodinu. Řidiči budou muset při začátku
stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí
až do odjezdu měnit (viz § 12 odst. 1, písm.
o) vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). Parkovací
kotoučky lze zakoupit u prodejců autopříslušenství nebo u čerpacích stanic.
Vydávání povolenek k vjezdu do pěší zóny,
které je v kompetenci Městské policie Český
Krumlov, se nemění.
Bližší informace o parkování v pěší zóně
získáte na odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ v Kaplické ulici nebo na tel.
380 766 506.

Kateřina Jochová ze společnosti Domy s pečovatelskou službou na Vyšehradě, kde se nachází dispečink, ukazuje, co v bytě přibude při zajištění telekontaktní péče. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci telekontaktního zařízení je vlastní telefonní
linka, k níž se přidá hlasový výstup a, jak ukazuje
snímek, čidlo pohybu a bezdrátový dálkový ovladač
k zavěšení na krk.
Foto Jana Zuziaková

Pomoc seniorům zajistí
telekontaktní
sociální péče
Nejméně deset lidí, převážně ze sídliště Plešivec, má být do Vánoc napojeno na automatický systém tísňového volání pro seniory a
zdravotně postižené. Od 3. ledna pak zbývající
zájemci o službu, která 24 hodin denně umožňuje přivolání pomoci v různých ohrožujících
situacích − při náhlém zhoršení zdravotního
stavu, při pádu a neschopnosti vstát, nedosáhnutí na telefon, napadení, nemožnosti dovolat se žádné pomoci, i tehdy, nemůže-li si
člověk vzpomenout na telefonní číslo lékařské
pohotovosti, policie, hasičů.
Dosud se Kateřině Jochové z obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou
službou přihlásilo třicet zájemců, takže je
možné uspokojit ještě dalších čtyřicet. Pro
uživatele je tato služba do srpna příštího roku
bezplatná díky grantu z EU, poté budou platit
150 Kč za měsíc.
Zájemci o telekontaktní službu se mohou
hlásit na adrese Domy s pečovatelskou službou, o. p. s., Vyšehrad 260, 381 01 Český
Krumlov, nebo tamtéž u Kateřiny Jochové na
tel. 380 712 067 a mobilu 736 634 493.

S novým senátorem ing. Tomášem Jirsou
Šest let ve funkci senátora čeká ing. Tomáše
Jirsu, který z pěti kandidátů v našem regionu
získal v listopadových volbách nejvíce hlasů.
Pane senátore, senátní volby zůstávají
stranou zájmu většiny lidí. Jak se starosta
Hluboké nad Vltavou stane senátorem v
Českém Krumlově?

Děti z hornoplánského dětského domova se radovaly
ze sladkostí, jež jim k Mikuláši přivezl českokrumlovský starosta JUDr. František Mikeš. Dárky v hodnotě 10 000 Kč (školní brašny a barvy na sklo)
dostane 72 dětí až pod stromeček, proto je pracovníci odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu dali zatím do úschovy řediteli zařízení. Vydařené kulturní pásmo, s nímž se
chovanci blýskli, se líbilo i hauzenberským seniorům, kteří děti také bohatě obdarovali. Foto MÚ

KRÁTCE
TŘETÍ ROČNÍK SEMINÁŘŮ MARKETINGU
a managementu cestovního ruchu pořádané
Městem Č. Krumlov absolvovalo 45 účastníků
z regionu, z nichž 20 získalo certifikát. Kromě
seminářů v Č. Krumlově byla v programu i
pracovní návštěva Pasova.

MARIE MENŠÍKOVÁ Z PLEŠIVCE oslavila
14. prosince 90. narozeniny. Přejeme hodně
zdraví a elánu!
S DŮCHODCI Z HAUZENBERKU se několik let přátelí českokrumlovští senioři, kteří
letos v srpnu podnikli další zájezd za svými
německými kamarády. Ti jim včera návštěvu
oplatili.

Za volební obvod číslo 10 Č. Krumlov jsem
kandidoval proto, že v něm bydlím. Tento atypický volební obvod zahrnuje část okresu Č.
Budějovice, např. Hlubokou nad Vltavou,
Trhové Sviny, Týn nad Vltavou či Nové Hrady,
celý okres Č. Krumlov a část okresu Prachatice
včetně Prachatic. Takže moje kandidatura je
zcela legitimní. Navrhla mne ODS, a to proto,
že jsem ve volbách asi 300 členů ODS tohoto
volebního obvodu vyhrál tzv. primárky, tedy
hlasování ve straně o to, kdo bude kandidovat.
Ve svých předvolebních materiálech jste
mluvil o své práci pro region v případě
zvolení. Co konkrétně můžete udělat pro
Č. Krumlov?
Mluvím−li o práci pro region, mluvím o práci
pro "senátní region" zahrnující 139 samostatných obcí a měst a asi 650 osad. Stejně jako
vy se samozřejmě ptají i občané těch zbývajících 138 obcí a měst. Dovolte mi dvě vysvětlení.
Za prvé ponechávám stranou fakt, že ústava
ani senátorský mandát nedává senátorovi žádnou pravomoc senátní obvod "řídit", a tak
jeho "umění" spočívá v tom, jak použije tento
mandát k vyjednávací práci a hledání jednotlivých podpor mezi Prahou, krajem a daným
místem. Senátorský mandát chápu jako jakýsi
klíč, který může být použit k otevírání dveří.
Takže co nabízím jsou moje zkušenosti a znalosti, které jak občané, tak starostové nebo

podnikatelé mohou použít, když budou mít
pocit, že pro ně něco mohu udělat.
Za druhé − hlavní
a dokonce ústavní
role senátora je sedět
v Senátu a hlasovat
o zákonech. Jsem
přesvědčen, že my
politici uděláme pro
všechny lidi nejvíce,
když budeme mít
jasné, stručné a přehledné zákony. A
samozřejmě levný a
efektivní stát s malou
a výkonnou administrativou. To se samozřejmě týká i efektivity a výkonnosti Poslanecké
sněmovny a Senátu. To je úkol, na kterém se
jako senátor musím v rámci svého klubu podílet.
Ale máte pravdu, mnohem více mě baví
realizovat projekty. A v mém volebním obvodu
je jich připravených řada, na nichž budu rád
spolupracovat. Ten největší je asi "zima na
Šumavě", tedy vytvoření nabídky na zimní
rekreaci.
Do jaké míry znáte Č. Krumlov?
Hluboká, kde jsem deset let starostou, je
jakýsi "mladší bratr" Českého Krumlova. Po
celou dobu jsem ve styku s vašimi starosty,
podnikateli, občany a konzultujeme společné
problémy. Mám přátelské vztahy se všemi vašimi porevolučními starosty. Během posledních deseti let jsem s nimi mnohokrát jednal
o problematice Č. Krumlova a celého regionu.
Mnohokrát jsem rozvoj regionu řešil s lidmi
jako je majitel Hotelu Růže a Old Inn Jan
Horal nebo s předsedou českokrumlovské Hospodářské komory Otou Veselým. Ale také s
desítkami dalších Krumlováků.

Co považujete za největší problém Č.
Krumlova?
Je to vytvoření "turistického skanzenu" z
centra města, ze kterého bohužel radnici neplynou téměř žádné daňové příjmy. S tím souvisí skutečnost, že 14 tisíc občanů Krumlova
žije na sídlištích okolo města a neužívá benefitů tohoto turistického magnetu. Nějak nefunguje propojení vlastních občanů s tímto
centrem. Nefunguje ani to, aby spolu s centrem
bohatla i sídliště okolo Krumlova. Moje heslo
pro řízení města vždy bylo, že "město je tak
bohaté, jak jsou bohatí jeho občané". Ale to
je čistě městský projekt pro vaši radnici. Budu−li moci přispět nějakou radou, rád se zapojím.
A váš pohled na otáčivé hlediště? V tisku
jste rozčílil ministra Dostála názorem, že
otáčivé hlediště nevadí UNESCO, ale českým památkářům.
Z mého pohledu prošlo otáčko zvláštním
vývojem. Pravděpodobně pod jakousi hrozbou, že Č. Krumlov bude vyškrtnut z UNESCO,
byla z rozhodování o otáčivém hledišti vyloučena politická reprezentace a rozhodnutí udělali úředníci. Není přece normální, když naprostá většina veřejnosti, krumlovská radnice
a všichni jihočeští poslanci napříč stranami si
přejí otáčko zachovat − a ono přesto musí
pryč. Takže pojme to, co tam je, odstranit a
postavit na stejném místě nové a lepší. Existuje
architektonický návrh ing. arch. Augustýna,
který by mohl být kompromisem pro památkáře i milovníky otáčivého hlediště: deset měsíců zahrada, dva měsíce otáčivé hlediště. Je
potřeba o tom začít diskutovat.
Popřejete něco našim občanům do příštího
roku?
Hlavně zdraví a životní spokojenost.
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Kam a kdy vyrazit
pro vánoční stromek

ZPRAVODAJ MĚSTA Č. KRUMLOV

pátek 17. prosince 2004

Na kraji "sedí"
i šest zastupitelů
z Českokrumlovska

Vánoční stromky z majetkuspolečnosti Lesy
města Č. Krumlov si mohou občané koupit v
areálu Služeb města Č. Krumlov, s. r. o., v
Domoradicích od pátku 17. prosince od 13
do 16.30 h. V sobotu a v neděli (18. a 19.
12.) od 10 do 16.30 h, od pondělí do středy
(20. - 22. 12.) mezi 13 a 16.30 h a ve čtvrtek
23. 12. od 13 do 14.30 h. Bude možné vybrat
si mezi smrkem, borovicí a jedlí. Ceny budou
opět lidové, takže např. za jehličnan do metru
výšky zaplatíte podle druhu 70, 80, nebo 100
Kč, stromek od 1,5 do dvou metrů vyjde na
100, 150, či 200 Kč.

V novém krajském zastupitelstvu bude v
dalších čtyřech letech 27 zasedat členů ODS,
12 komunistů, sedm členů ČSSD, šest KDUČSL a tři členové Sdružení nezávislých. Hejtmanem byl na prvním zasedání 10. prosince
zvolen RNDr. Jan Zahradník, prvním náměstkem pro dopravu a investice ing. arch. Robin
Schinko z Českého Krumlova.
Z bývalého českokrumlovského okresu se
na řešení problematiky Jihočeského kraje budou kromě krajského radního ing. arch. Robina Schinka (ODS) podílet Jaroslav Klein z
Besednice (ODS), ing. Josef Troup z Křemže
(za ODS bez politické příslušnosti), Mgr. Jana
Cipínová z Křemže (ODS), Josef Kaloš z Kaplice (KSČM) a JUDr. Luboš Dvořák z Vyššího
Brodu (KSČM).

Exkurze dětem ukázaly,
co se děje s odpady
V rámci ekologické výchovy uspořádalv listopadu odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Český Krumlov exkurze pro děti z
českokrumlovských základních škol na téma
Odpady v našem městě. Jejich cílem bylo přiblížit problematiku likvidace a třídění odpadů
v našem městě dětem a mládeži.
"Věříme, že osobní zážitek, tedy prohlídka
separační haly a městské skládky, změní jejich
laxní přístup − a dá dětem vědomí vlastní
spoluzodpovědnosti. Podle počtu účastníků −
přišlo celkem 248 dětí − a jejich často fundovaných reakcí lze usuzovat, že záměr se podařilo naplnit." hodnotí vedoucí odboru ing.
Vlasta Horáková s poděkováním těm, kteří se
na organizaci exkurzí spolupodíleli − společnosti Ramvej bus, s.r.o., za zajištění dopravy
dětí, pracovníkům Střediska ekologické výchovy Šípek za odborný výklad a společnosti
Služby města Č. Krumlov, s. r. o., za praktické
ukázky práce s odpady.

Letošní vánoční výzdoba města se opravdu povedla
i díky provozovatelům a majitelům objektů. Město
Č. Krumlov přidalo k výzdobě z minulých let i nové
prvky za 250 000 Kč, včetně stovky ozdobených
stromečků. Dík patří všem občanům, kteří se podílejí na zkrášlení předvánočního Krumlova. Ne poprvé
obdivujeme např. Klášterní ulici či prodejnu Roseta
na Latránu.
Foto Jana Zuziaková

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajišuje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poštovní schránce vždy v pátek před posledním čtvrtkem v měsíci (příští vyjde 21.
ledna 2005), obracejte se prosím na pí Jarešovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj
můžete také získat na radnici na nám. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

Advent v Č. Krumlově otevřel poetický večer žáků a učitelů ZUŠ a první ekumenické požehnání faráře
církve Československé husitské RNDr. Lubomíra Braného a vikáře Václava Píchy na náměstí Svornosti.
Po pozdravení stovek přítomných občanů dal starosta JUDr. František Mikeš pokyn k rozsvícení vánočního
stromu. Od té chvíle nabízí naše město desítky hodnotných programů, jejichž nabídku ukončí až 6. ledna
Tři králové a sfouknutí vánočního stromu.
Foto Jana Zuziaková

Pěkně se nalate na Našem
krumlovském adventu
Čtvrtý adventní víkend přichází s pestrým a bohatým programem, který dnes v
19.30 h v Městském divadle zahájí koncert
pražských Boni Pueri a krumlovských
Medvíat.
Zámecká jízdárna nabídne zítra od 19.30
h koncert, na němž zazní i slavná Rybova
česká mše vánoční Hej, mistře, vstaň bystře. Vystoupí Smyčcový orchestr Český
Krumlov, smíšený pěvecký sbor Perchta a
hosté.
Zlatá neděle začne v 11 h vánočním
jarmarkem na náměstí Svornosti, kde naleznete zajímavý sortiment zboží, který je
nesnadné objevit v obchodech. Návštěvníky trhů potěší stánky s originálním textilem, keramikou, košíky, kořením, soustruženými dřevěnými výrobky, kuchyňskými
pomůckami, výrobky z korku, s originálním indickým zbožím a množstvím dalšího
tovaru. Do 20 h si vyberete z bohaté nabídky jídla a pití jako jsou horká čokoláda,
čaj, svařené víno, punč, koblížky, koláčky,
staročeské placičky, bramboráčky, klobásky, oříšky v cukru, kokosky a další dobroty.
Rovněž od 11 h se otevře umělecký trh
na náměstíčku Mezinárodního uměleckého ateliéru Na Fortně, kde se do 19 h
nejen občerstvíte, ale nakoupíte například
keramiku, proutěné zboží či obhlédnete
tesání sochy studenty SUPŠ sv. Anežky
České. Nebudou chybět ani vánoční koledy
a písně. Nedělní odpoledne dále zpříjemní
od 13 do 17 h bezplatná návštěva všech
expozic regionálního muzea i s novou
výstavou Romantický svět panenek. Děti
a rodiče čeká od 14.30 h v Městském divadle představení divadelního souboru Tábor Jak se kradou princezny. Po pohádce
se vypravte na náměstí Svornosti, kde se v

17 h rozjede společné zpívání u vánočního stromu s dětmi z krumlovských škol a
školek. Pro tuto zhruba stovku dětských
účinkujících je připraven zdarma čaj s koláčky a jinými dobrotami od Hotelu Dvořák. Vánoční písně českého středověku,
renesance a baroka zaznějí od 19 h v
Prokyšově sále Prelatury. Návrat v čase
zprostředkuje Hana Blochová (zpěv, harfa,
duochord, psalterium, zobcová flétna, zvířecí roh) a loutnista Přemysl Vacek.
Poslední adventní neděle nabídne také
Kulinářské Vánoce v podobě vánočního
menu v Krčmě U Dwau Maryí, ve vegetariánské restauraci Laibon, v Hotelu Dvořák,
Hotelu U města Vídně a Pivovaru Eggenberg, provoz některých obchůdků a Pohádkového domu do 19 h a slevy k tomu.
Několikatýdenní akce Náš krumlovský
advent dále pokračuje. Ve středu od 13 do
18 h Psími Vánocemi, ve čtvrtek v 16.30
a v 18 h Živým betlémem na náměstí
Svornosti a od 17.15 do 17.45 h předáváním betlémského světla. Štědrý den zve
kromě Medvědích Vánoc (10 h) k odhalení sochy Pocta paní Tiché na náměstíčku Na Fortně od 12 h. Podle iniciátora
akce a autora sochy Miroslava Párala jde
o poděkování této dámě, která se léta dělí
s kachničkami o svůj důchod a obohacuje
kolorit města. Přijte také nakrmit vltavské
kachny.
Do 6. ledna se uskuteční ještě spousta
akcí, které přispějí k plnému prožití svátečního období − podrobný program naleznete na www.ckrumlov.cz/advent.
Silvestrovskou nabídku českokrumlovských hotelů a restaurací najdete na
www.ckrumlov.cz/silvestr.

Devět úspěšných žádostí o příspěvek
na vkusné označení provozovny
Pilotní projekt oddělení památkové péče
městského úřadu Podpora na pořízení označení domů a provozoven přináší první úspěchy. Město Č. Krumlov vypsalo grant, jehož
cílem je zlepšení vzhledu městské památkové
rezervace a městské památkové zóny. Projekt
má podpořit tak zvanou pozitivní reklamu
podporou kvalitních uměleckých návrhů označení jednotlivých provozoven a domů, i vlastní
provedení firemních štítů.
Třináct došlých žádostí posuzovala odborná
komise, rada města schválila a doporučila ke
schválení zastupitelstvu poskytnutí příspěvků
devíti žadatelům v maximální výši 70 procent
nákladů na grafický návrh nebo výrobu označení v souladu s požadavky památkové péče
(nejvýše 40 000 Kč na provozovnu). V případě

doložení předepsaných dokladů bylo možné
zažádat o příspěvek zpětně. Z letošního rozpočtu města je na to vyčleněno půl miliónu
korun, ale výše rozděleného příspěvku je
123 732 Kč, nebo mnohé žádosti o grant nebyly dobře připraveny. Projekt bude pokračovat i v příštím roce.
Projekt vznikl na základě nutnosti zlikvidovat nevhodné označení domů a provozoven,
které neladí s historickým rázem města. Vzhledem k tomu, že pracovníci oddělení památkové péče vyzvali od loňského podzimu více
než 120 subjektů k doložení legálnosti označení provozoven, či jednání k jejímu povolení,
ti, kdož nereagovali a nenahradili ho vhodnější
formou, musí počítat s pokutami za nedovolenou reklamu.

Konec waldorfské
pedagogiky
v Č. Krumlově
Od 4. října do konce listopadu fungovala
v Českém Krumlově třída s prvky waldorfské pedagogiky. Zázemí pro alternativní
třídu poskytlo Město Český Krumlov v horní mateřské škole na Plešivci, radní odsouhlasili 7tisícovou dotaci na úhradu nájemného za tyto prostory do konce letošního roku.
Iniciátorem vzniku samostatné mateřské
školy waldorfského typu bylo od jara 2002
Občanské sdružení Náruč a bezpečí − waldorfská mateřská škola. Rada města rozhodla o vypracování návrhu na otevření
jedné třídy ve školce Vyšehrad, což bylo
pro členy sdružení nepřijatelné. Trvali na
tom, aby Město Č. Krumlov vyčlenilo pro
waldorfskou pedagogiku samostatnou budovu a školka mohla být zařazena do sítě
školských zařízení. Desítky hodin zainteresovaných pracovníků městského úřadu
spolkla jednání o této problematice na různých úrovních, včetně kraje, Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Úřad čelil nařčením ze zaujatosti, na druhé straně například nebylo možné získat od sdružení
ani koncepci fungování zařízení s waldorfskou pedagogikou. Po dvou letech přistoupilo sdružení na nabídku města vytvořit soukromou waldorfskou třídu na Plešivci s tím, že zájemců o tuto výchovnou
cestu mají dostatek. Nyní se ale snaha
všech ukázala málo platná, nebo sdružení
se rozhodlo svou činnost ukončit kvůli
nedostatku dětí − a koncem letošního roku
rovněž zaniká.

NENECHTE SI UJÍT
JE KRUMLOV OHROŽENOU PAMÁTKOU
UNESCO? To bude téma diskuze, která se
uskuteční v pondělí 20. prosince v 18 h v Internet café na I. zámeckém nádvoří. Na setkání
s veřejností budou zástupci Památkového
ústavu v Č. Budějovicích dipl. tech. Daniel
Šnejd, ing. Vlastislav Ouroda a Mgr. Pavel
Dvořák prezentovat výsledky šestiletého monitoringu historického jádra Č. Krumlova, jako
statku zapsaného na seznam UNESCO.

VÁNOČNÍ KONCERT JIHOČESKÉ komorní
filharmonie pod vedením Jana Talicha potěší
v úterý 21. prosince od 19 h v Jezuitském
sále Hotelu Růže. V díle Vejvanovského, Correlliho, Linka, Telemanna a Koželuha se představí sólisté Alexandra Přidalová (flétna) a
Frederik Machač (fagot). Vstupné je 120 Kč.
ČESKOKRUMLOVSKÝ NADAČNÍ FOND
Malého Vítka, který v listopadu zahájil činnost
v Hotýlku U Malého Vítka v Radniční ulici,
chce podporovat alternativní formy nezávislé
kultury a divadelního vyjádření, hudby a výtvarné činnosti mladých lidí ve městě. Podle
ředitele Petra Eliáše bude nadační fond pořádat a produkovat programy, divadelní představení mladých autorů a režisérů pro všechny
věkové skupiny. Podrobnosti se dozvíte na
info@vitekhotel.cz.
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