
Kam a kdy vyrazit
pro vánoční stromek
    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.

Na kraji "sedí"
i šest zastupitelů
z Českokrumlovska
    V novém krajském zastupitelstvu bude v
dalších čtyřech letech 27 zasedat členů ODS,
12 komunistů, sedm členů ČSSD, šest KDU-
ČSL a tři členové Sdružení nezávislých. Hejt-
manem byl na prvním zasedání 10. prosince
zvolen RNDr. Jan Zahradník, prvním náměst-
kem pro dopravu a investice ing. arch. Robin
Schinko z Českého Krumlova.
    Z bývalého českokrumlovského okresu se
na řešení problematiky Jihočeského kraje bu-
dou kromě krajského radního ing. arch. Ro-
bina 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 Kap-
lice (KSČM) a JUDr. Luboš Dvořák z Vyššího
Brodu (KSČM).

Exkurze dětem ukázaly,
co se děje s odpady
    V rámci ekologické výchovy uspořádalv lis-
topadu odbor životního prostředí a zeměděl-
ství MÚ Český Krumlov exkurze pro děti z
českokrumlovských základních škol na téma
Odpady v našem městě. Jejich cílem bylo při-
blížit 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 fundo-
vaných reakcí lze usuzovat, že záměr se po-
dařilo naplnit." hodnotí vedoucí odboru ing.
Vlasta Horáková s poděkováním těm, kteří se
na organizaci exkurzí spolupodíleli − společ-
nosti Ramvej bus, s.r.o., za zajištění dopravy
dětí, pracovníkům Střediska ekologické vý-
chovy Šípek za odborný výklad a společnosti
Služby města Č. Krumlov, s. r. o., za praktické
ukázky práce s odpady.

Konec waldorfské
pedagogiky
v Č. Krumlově
    Od 4. října do konce listopadu fungovala
v Českém Krumlově třída s prvky waldorf-
ské pedagogiky. Zázemí pro alternativní
třídu poskytlo Město Český Krumlov v hor-
ní mateřské škole na Plešivci, radní od-
souhlasili 7tisícovou dotaci na úhradu ná-
jemného za tyto prostory do konce letoš-
ního roku.
    Iniciátorem vzniku samostatné mateřské
školy waldorfského typu bylo od jara 2002
Občanské sdružení Náruč a bezpečí − wal-
dorfská mateřská škola. Rada města roz-
hodla 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 bu-
dovu a školka mohla být zařazena do sítě
školských zařízení. Desítky hodin zainte-
resovaných pracovníků městského úřadu
spolkla jednání o této problematice na růz-
ných úrovních, včetně kraje, Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Úřad čelil na-
řčením ze zaujatosti, na druhé straně na-
příklad nebylo možné získat od sdružení
ani koncepci fungování zařízení s waldorf-
skou pedagogikou. Po dvou letech při-
stoupilo sdružení na nabídku města vy-
tvořit soukromou waldorfskou třídu na Ple-
šivci 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.

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 nala�te na Našem
krumlovském adventu
    Čtvrtý adventní víkend přichází s pes-
trým a bohatým programem, který dnes v
19.30 h v Městském divadle zahájí koncert
pražských Boni Pueri a krumlovských
Medví�at.
    Zámecká jízdárna nabídne zítra od 19.30
h koncert, na němž zazní i slavná Rybova
česká mše vánoční Hej, mistře, vstaň byst-
ře. Vystoupí Smyčcový orchestr Český
Krumlov, smíšený pěvecký sbor Perchta a
hosté.
    Zlatá neděle začne v 11 h vánočním
jarmarkem na náměstí Svornosti, kde na-
leznete zajímavý sortiment zboží, který je
nesnadné objevit v obchodech. Návštěvní-
ky trhů potěší stánky s originálním texti-
lem, keramikou, košíky, kořením, soustru-
ženými dřevěnými výrobky, kuchyňskými
pomůckami, výrobky z korku, s originál-
ním indickým zbožím a množstvím dalšího
tovaru. Do 20 h si vyberete z bohaté na-
bídky jídla a pití jako jsou horká čokoláda,
čaj, svařené víno, punč, koblížky, koláčky,
staročeské placičky, bramboráčky, klobás-
ky, oříšky v cukru, kokosky a další dobroty.
Rovněž od 11 h se otevře umělecký trh
na náměstíčku Mezinárodního umělecké-
ho 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 di-
vadle představení divadelního souboru Tá-
bor Jak se kradou princezny. Po pohádce
se vypravte na náměstí Svornosti, kde se v

17 h rozjede společné zpívání u vánoční-
ho stromu s dětmi z krumlovských škol a
školek. Pro tuto zhruba stovku dětských
účinkujících je připraven zdarma čaj s ko-
láčky a jinými dobrotami od Hotelu Dvo-
řák. 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, zví-
řecí roh) a loutnista Přemysl Vacek.
    Poslední adventní neděle nabídne také
Kulinářské Vánoce v podobě vánočního
menu v Krčmě U Dwau Maryí, ve vegeta-
riánské restauraci Laibon, v Hotelu Dvořák,
Hotelu U města Vídně a Pivovaru Eggen-
berg, provoz některých obchůdků a Po-
hádkového 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 předává-
ním betlémského světla. Štědrý den zve
kromě Medvědích Vánoc (10 h) k odha-
lení sochy Pocta paní Tiché na náměstíč-
ku 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. Přij�te také nakrmit vltavské
kachny.
    Do 6. ledna se uskuteční ještě spousta
akcí, které přispějí k plnému prožití svá-
tečního období − podrobný program na-
leznete na www.ckrumlov.cz/advent.
    Silvestrovskou nabídku českokrumlov-
ských hotelů a restaurací najdete na
www.ckrumlov.cz/silvestr.

N E N E C H T E  S I  U J Í T
JE KRUMLOV OHROŽENOU PAMÁTKOU
UNESCO? To bude téma diskuze, která se
uskuteční v pondělí 20. prosince v 18 h v In-
ternet 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 mo-
nitoringu 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, Cor-
relliho, Linka, Telemanna a Koželuha se před-
staví 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 vý-
tvarné činnosti mladých lidí ve městě. Podle
ředitele Petra Eliáše bude nadační fond pořá-
dat a produkovat programy, divadelní před-
stavení mladých autorů a režisérů pro všechny
věkové skupiny. Podrobnosti se dozvíte na
info@vitekhotel.cz.

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 podí-
lejí na zkrášlení předvánočního Krumlova. Ne poprvé
obdivujeme např. Klášterní ulici či prodejnu Roseta
na Latránu. Foto Jana Zuziaková

Devět úspěšných žádostí o příspěvek
na vkusné označení provozovny
    Pilotní projekt oddělení památkové péče
městského úřadu Podpora na pořízení ozna-
čení domů a provozoven přináší první úspě-
chy. 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 ozna-
čení 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 ozna-
čení 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 roz-
počtu města je na to vyčleněno půl miliónu
korun, ale výše rozděleného příspěvku je
123 732 Kč, nebo� mnohé žádosti o grant ne-
byly dobře připraveny. Projekt bude pokračo-
vat i v příštím roce.
    Projekt vznikl na základě nutnosti zlikvido-
vat nevhodné označení domů a provozoven,
které neladí s historickým rázem města. Vzhle-
dem k tomu, že pracovníci oddělení památ-
kové péče vyzvali od loňského podzimu více
než 120 subjektů k doložení legálnosti ozna-
čení provozoven, či jednání k jejímu povolení,
ti, kdož nereagovali a nenahradili ho vhodnější
formou, musí počítat s pokutami za nedovo-
lenou reklamu.

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 21.
ledna 2005), obracejte se prosím na pí 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.
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