
■ Co museli vyřešit zastupitelé − str. 2
■ Radnice nezdražila sběr a svoz odpadu − str. 3
■ Příspěvky na podporu místní kultury − str. 3
■ Výherci soutěže ve třídění odpadů − str. 3
■ Stav nového územního plánu města − str. 3
■ Přípravy na zajištění skalních masívů − str. 3
■ Florian, Suchánková − badmintonové hvězdy − str. 4

Autorský koncert slavného krumlovského rodáka Petra Ebena ukončil oslavy ZUŠky
Nedělní Setkání s hudbou Petra Ebena v Jezuitském sále Hotelu Růže bylo posledním počinem slavnostních dnů Základní umělecké školy k 225. výročí
založení Městské hudební školy (4. 12. 1780), které začaly koncem října. Na autorském koncertu kvůli nemoci chyběl významný skladatel, českokrumlovský
rodák Petr Eben, který ve městě žil do maturity. Toto období podle něj ovlivnilo jeho život a tvorbu nejvýrazněji. Účinkující − žáci ZUŠ a posluchači
Konzervatoře Č. Budějovice − byli obdarováni růžemi s cedulkou s jeho poděkováním. K této významné události školy předal místostarosta Č. Krumlova
Miloš Michálek ředitelce PaedDr. Aleně Švepešové pamětní list a dar města. Foto Jana Zuziaková

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

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou posled-
ní číslo Zpravodaje města
Český Krumlov tomto roce.
Dovolte, abych jeho pro-
střednictvím popřál vám
všem hezké Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2006.
    Letošní rok byl pro naše

město rokem příprav i realizací velkých inves-
tičních akcí. Z těch uskutečněných je to napří-
klad zahájená rekonstrukce Tovární ulice, do-
končení rekonstrukcí v základní škole Za ná-
dražím nebo rekonstrukce objektu kláštera. Z
připravovaných akcí je to zejména komplexní
přestavba autobusového nádraží, kde by vedle
stání pro autobusy mělo vzniknout i 390 pod-
zemních garáží, obchodní galerie a mělo by
být k dispozici i přechodné ubytování. Státní
dotace ve výši 15 milionů korun umožní ko-
nečně zlepšit stav komunikací a inženýrských
sítí v místní části Dobrkovice.
    Radost ale můžeme mít i z nového dětského
hřiště v Hradební ulici nebo ze zahrady v Horní
ulici, která tady nahradila soukromé parko-
viště. Zahájené práce v Rožmberské ulici bu-
dou dokončeny v roce 2006 a musí se najít i
způsob, jak rozšířit parkovací plochy v našich
sídlištích.
    Důsledný a neměnný postoj vedení města k
otázce otáčivého hlediště, podporovaný i ve-
dením Jihočeského kraje a senátorem za náš
volební obvod, rovněž přinesl své ovoce. Po
letech odmítání jakékoliv diskuze se podařilo
s novým ministrem kultury nalézt prostor pro
diskuzi, a tak nejméně do roku 2008 bude
tato ve světě ojedinělá kulturní aktivita v Čes-
kém Krumlově zachována. Do té doby se jistě
najde taková shoda všech stran, aby nově při-
pravovaná podoba auditoria umožnila Jiho-
českému divadlu předvádět kvalitní kulturu v
neopakovatelné atmosféře zámecké zahrady
trvale.
    Do našeho města míří každý rok statisíce
turistů. Nacházejí zde nejenom historické pa-
mátky a pestrou kulturní náplň, ale dostává
se jim i kvalitních stravovacích a ubytovacích
služeb. I proto se jich k nám nemálo vrací
nebo naše město doporučují k návštěvám svým
přátelům a známým.
    Problém, který všichni cítíme, je stálé byd-
lení v historickém centru města. Se všemi,
kdo k tomu mají co říct, chceme hledat cestu,
jak dosáhnout optimálního stavu. V tom smys-
lu chceme také iniciovat takové legislativní
návrhy, které umožní, aby byt byl nejenom
místem k bydlení, ale stal se i výhodnou pod-
nikatelskou aktivitou. Věřím, že někteří z těch,
kteří se budou v příštím roce ucházet o zvolení
do poslanecké sněmovny, to mají ve svých
záměrech.
    Vážení spoluobčané, žijeme v krásném a
dobře vybaveném městě. To je hlavně vaše
zásluha. Děkuji proto všem, kdo z nejrůzněj-
ších pozic vytvářejí současný obraz našeho
města. Hodně bylo uděláno, hodně nás čeká
udělat. Na vedení města bude, aby vhodnou
komunikací se svými občany směřovala sna-
žení tam, kde je to nejvíc třeba. K tomu nám
všem přeji dobrou vůli a trpělivost v případech,
kdy některé činnosti zhoršují náš obvyklý ob-
čanský komfort.

Zastupitelé budou
schvalovat rozpočet

na příští rok
    Veřejné zasedání zastupitelstva města
se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince
od 16 h v zasedací místnosti MÚ v Kap-
lické ulici.
    V programu se např. objeví:
➽  Rozpočet města pro rok 2006
➽  Autobusové nádraží − rekonstrukce
➽  Energoblok Jihostroj − nájem
➽  Nabídka Centropolu
➽  Prodej bytů Mír II

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
REKONSTRUKCE TOVÁRNÍ ULICE v Do-
moradicích pokračuje ve třetí etapě (od sběr-
ných surovin po Liru) mimo vozovku, kde se
dělá deš?ová kanalizace a vodovod. Koncem
příštího týdne by měly zmizet semafory z
horizontu. První a čtvrtá etapa úseku jsou
zprovozněné, na konci komunikace fungují
nové zastávky, koncem prosince bude osaze-
no svislé dopravní značení.

PŘI PARKOVÁNÍ na místech označených
dopravními značkami "parkoviště s parkova-
cím kotoučem" před městským úřadem v Kap-
lické ulici musí řidič tento kotouč k označení
doby stání viditelně umístit ve voze. Ke koupi
jsou v prodejnách autopříslušenství a na ně-
kterých benzínových pumpách.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 74 700 KČ schvá-
lili radní z kapitoly městského rozpočtu Dary
rady města těmto žadatelům:
✔  Junák Český Krumlov na úhradu nájem-
ného  14 780 Kč
✔  Domy s pečovatelskou službou o.p.s. na
aktivity v roce 2005  10 000 Kč
✔  Pionýrská organizace Marušky Kudeříkové
na činnost s dětmi  20 000 Kč
✔  Krumlovské maminky na úhradu nájem-
ného a na činnost  13 920 Kč
✔  Český svaz žen na lampiónový průvod v
roce 2005  6 000 Kč
✔  Jan Černý na Medvědí Vánoce  10 000 Kč

DAR VE VÝŠI 15 000 KČ schválili radní
Zbyňku Sýkorovi z Přídolí, který reprezentuje
region Č. Krumlov v atletice vozíčkářů.

Vánoční trhy ulehčí o sobotách a nedělích Ježíškovi výběr dárků pod stromeček. Foto Jana Zuziaková

Adventní program zkrátí čekání
na Vánoce a potěší duši
    Za dva týdny nás čekají Vánoce, nejkrásnější
období roku. Většinou mu ale předchází shon,
spěch, napětí . . . Také letos mají občané Čes-
kého Krumlova alternativní řešení v podobě
bohatého a rozmanitého adventního progra-
mu, který přináší nejen pohodu, ale i praktický
užitek, řadu neopakovatelných kulturních, ga-
stronomických a pocitových zážitků.

    Slavení adventu po roce 1989 se v Č. Krum-
lově výrazněji zabydlelo před pěti lety. V roce
2002 se organizátorsky spojilo město Č. Krum-
lov spolu s Městským divadlem Č. Krumlov,
o. p. s. a Českokrumlovským rozvojovým fon-
dem, spol. s r. o. a výsledkem je několikatý-
denní kulturní, společenský, zábavný program,
který zpříjemní a zkrátí čas dělící nás od vá-
nočních dnů, prohřeje sváteční čas a na Tři
krále nás převede do reality už všedního ži-
vota. Je sladěn z příjemných akcí, jež nás po-
vzbudí nejen o adventních nedělích, nebo?
mnohé se konají ve všední dny.
    Adventu věnuje město velkou pozornost,
což se pozná i v nákladech 630 000 Kč z roz-
počtu města, které kromě nákladů na kulturní
aktivity zahrnují i 240 000 Kč na stylovou
výzdobu. Jedním z cílů je také zapojení obča-
nů do výzdoby města, a proto odbor životního
prostředí a zemědělství spolupracuje se zá-
kladními školami. Všem, kteří se na výrobě
ozdob podíleli, především pak dětem a peda-
gogům ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím, patří
velký díky za výraznou pomoc.
    Velmi si vážíme všech pořadatelů akcí, kteří
obohatili oficiální program adventu hrazený z

prostředků města, o koncerty, výstavy a další
aktivity. A ještě více těch, kteří přispívají do
programu adventu na vlastní náklady bez fi-
nanční spoluúčasti města, jako Miroslav Páral,
jenž zve do International Art Centra a Václav-
ských sklepů na zámku, či Egon Schiele Art
Centrum, které má 24. 12. volný vstup. Těší
nás, když restaurace nabízejí speciální vánoční

menu či obchody prodlouží otevírací dobu.
Mnozí dospělí i děti si rádi vyzkoušejí výrobu
vánočních ozdob či pečiva, což jim umožní
R. galerie, Domestika či regionální muzeum.
    Tradičně je ústředním adventním prostorem
náměstí s rozsvíceným vánočním stromem,
kde vánoční jarmark s tématickým sortimen-
tem uhlídáte o sobotách a nedělích, ve všední
dny se zahřejete vánočním punčem, polévkou
i koledou. "Starostí máme nad hlavu každý
po celý rok, aspoň teM by si měli lidé odpoči-
nout, potkat se a popovídat si u svařeného
vínka, vychutnat si pěknou atmosféru, zapo-
menout na sváry," vybízí místostarosta Miloš
Michálek.
    Tato stříbrná neděle je typická Ježíškovou
poštou a zpíváním u vánočního stromu, o zlaté
pokří při zpívání u ozdobeného stromu Kapka
CD Štědrej večer nastal, obě nedělní odpoledne
obohatí pohádky v divadle. Rybova mše vá-
noční zazní v Jízdárně 17. prosince. Za zvířaty
do psího útulku určitě přijMte 22. prosince,
kdy se tam konají Psí Vánoce - pejskové budou
vděčni za dobroty i zla?áčky. Ani klasický Živý
betlém se zpěvy vánočních koled, v němž účin-
kují občané města, nebude chybět v předvečer

Štědrého dne, stejně jako Medvědí Vánoce o
den později. Účast na Štěpánském posvícení
se zábavou a skupinou Corso v hotelu Old
Inn je lepší si kvůli velkému zájmu rezervovat
na tel. 380 772 564.
    "I letos se nám podařilo program rozšířit a
zpestřit. Lidé už berou adventní akce jako ne-
postradatelnou součást konce roku, zvykli si
je hojně navštěvovat. Máme hodně pozitivních
ohlasů − a to nás velmi těší," konstatuje ředitel
Městského divadla Jan Vozábal.
    Co vše můžete do 6. ledna zažít, se dozvíte
na internetu na www.ckrumlov.cz/advent,
na plakátech, v místním tisku, rozhlas . . .
    Věříme, že k příjemnému prožití adventu a
Vánoc přispěje i naše programové nabídka.


