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Advent Český Krumlov, tak jako 
jiná města v  ČR, zrušil vzhledem 
k  platným opatřením kulturní pro-
gram Adventu a  Vánoc. „Tradiční 
akce o  adventních nedělích přilákaly 
na  náměstí Svornosti tisíce návštěvní-
ků a letos je samozřejmě nebude mož-
né uskutečnit. O  zachování sváteční 
atmosféry města se budeme snažit 
pomocí vánoční výzdoby. Na  náměstí 
budou připraveny i  stánky Vánoční-
ho trhu pro případ, že by se omezení 
v  průběhu adventu trochu uvolnila 
a byl umožněn jejich provoz. Kulturní 
program o adventních nedělích nechce-
me opustit úplně, ale pokusíme se jej 
natočit a zprostředkovat divákům ale-

spoň prostřednictvím webu. Je to sice 
provizorní řešení, ale věřím, že alespoň 
trochu přispěje ke  sváteční atmosféře, 
kterou bychom si všichni přáli,“ říká 
starosta Dalibor Carda.

V Městském divadle Český Krumlov 
vznikne na několik dní televizní studio, 
kde bude natočen adventní program. 
Bude se jednat o  moderovaná pás-
ma hudby a  mluveného slova, jejichž 
účinkujícími budou krumlovské osob-
nosti a  hudebníci. Premiéra každého 
dílu proběhne vždy o  adventní neděli 
v 17 hodin na sociálních sítích a webu 
města a ve vysílání JČ1 – Televize již-
ní Čechy, která je partnerem projektu 
a zajišťuje natáčení. Poté bude program 
reprízován i  v  následujícím týdnu až 
do premiéry dalšího dílu o následující 
adventní neděli.                 Pokračování na str. 5

Mikulášská nadílka, Medvědí i Psí Vánoce, Živý betlém, Vánoční trhy, 
andělský průvod městem, řada koncertů a akcí se spoustou návštěvní-
ků. Tak jsme byli zvyklí užívat si tradiční krumlovský advent a Vánoce. 
Letošní advent bude v Českém Krumlově stejně jako na jiných místech 
naší republiky i ve světě vypadat poněkud odlišně – bude mnohem ko-
mornější, bez větších kulturních akcí. Pohádková atmosféra svátečně 
vyzdobeného Krumlova snad přesto potěší všechny návštěvníky.
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Milí Krumlováci, 
rok 2020 je téměř 
za námi a už nyní 

je jasné, že to bude pro Český 
Krumlov jeden z  nejvýraznějších 
milníků v novodobé historii naše-
ho města. Dvě dvojky a  dvě nuly 
přinesly Krumlovu ničivé povod-
ně a  nyní koronavirovou krizi. 
Přestože nelze tyto dvě události 
nijak srovnávat, určité podobnos-
ti asi napadnou každého z  nás. 
Roky 2002 i 2020 byly pro město 
a  jeho obyvatele doslova zátěžo-
vou zkouškou s  velmi nepříjem-
nými ekonomickými důsledky. 
Na  druhou stranu, co nás neza-
bije – to nás posílí. Pevně věřím, 
že i nyní bude následovat restart, 
který může našemu výjimečnému 
městu a  jeho obyvatelům jenom 
prospět.

Přestože jsme si už během 
letošního roku zvykli přicházet 
o  jistoty, mohu vám slíbit, že 
o  bohatý program adventu letos 
nepřijdete! Po  letošním zrušení 
Kouzelného Krumlova, Slavností 
pětilisté růže a  Svatováclavských 
slavností s  Mezinárodním folk-
lórním festivalem jsme se rozhodli 
přesunout programy adventních 
nedělí do  online světa televize, 
webu a  sociálních sítí. Na  jeviště 
Městského divadla doslova pře-
neseme podobu podia z  náměstí, 
včetně části oblíbeného adventní-
ho programu. Doufám, že vám 
tato forma adventního vysílání 
alespoň trochu zpříjemní dny 
v této složité době. 

Důležitou součástí českokrum-
lovského předvánočního času je 
každoroční neopakovatelná at-
mosféra, kterou letos na  náměstí 
Svornosti dokreslí za  zvuku ko-
led ozdobený strom, vánoční trh, 
betlém a  zvonička se schránkou 
na dopisy Ježíškovi. Využijte letoš-
ní závěr roku k procházkám měs-
tem, podporou místních a případ-
ně návštěvou kulturních institucí 
– pokud to aktuální epidemická 
opatření dovolí. 

Přeji všem krásný a  klidný  
advent a Vánoce!

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 17. pro-
since 2020 od 16.00 hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Domácí hospic na Českokrumlovsku 
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Tak trochu jiný advent v Českém Krumlově

Náměstíčko 
Za Nádražím v novém
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redakce

Město Zákon č. 565/1990 Sb., 
o  místních poplatcích, umožňuje 
obcím a  městům vybírat na  svém 
území několik druhů poplatků. 
V  souladu s  ním má město Český 
Krumlov aktuálně platnou vyhláš-
kou č. 4/2019 upravena pravidla 
a  postupy pro výběr poplatku ze 
psů, z pobytu, za užívání veřejného 
prostranství, ze vstupného a za po-
volení vjezdu s  motorovým vo-
zidlem do  vybraných míst a  částí 
města. Nově schválená vyhláška č. 
3/2020 nyní upravuje dva z těchto 
poplatků, tedy poplatek z  pobytu 
a  poplatek ze vstupného, ostatní 
zůstávají beze změny.

„Návrh na  úpravu poplatků ze 
vstupného a  z  pobytu vychází z  in-
terníanalýzy rozpočtové situace 
města a  jejího vývoje. Jejím cílem 
bylo nalezení opatření směřujících 
ke  zvýšení přebytku běžného roz-
počtu, a  tím k  tvorbě nových zdrojů 
financování městských investic,“ vy-
světluje místostarosta Josef Her-
mann a dodává: „Do finanční situa-
ce města ovšem doposud nevídaným 
způsobem zasáhla koronavirová kri-
ze a  město se jen v  tomto roce bude 
muset vypořádat s výpadkem příjmů 
v řádech desítek milionů korun.“

Pokles příjmů města v roce 2020 
byl na  základě údajů Ministerstva 
financí odhadnut přibližně na  48 
milionů korun a  s  postupujícím 
časem se ukázal jako reálný. V sou-
časné době je již také zřejmé, že 
ekonomický pokles bude problé-
mem i příštích let, nejen letošního 
roku. Město tak stojí před zásadní 
otázkou, jak dál se svým rozvojem 
a  s  financováním připravovaných 

investic jako zimní stadion, vše-
sportovní hala nebo rekonstrukce 
hřbitova. První reakcí na  výpa-
dek příjmů rozpočtu byly úspo-
ry na  provozních výdajích města 
a  přijetí dlouhodobého úvěru 
na  realizaci plánovaných investic, 
dalším krokem byla pak úvaha nad 
navýšením vlastních daňových  
příjmů. 

„Z  možných opatření jsme se 
po  dlouhých diskuzích rozhodli vy-
užít postupné navýšení poplatku 
z  pobytu, a  to ze současných 21 Kč 
na  30 Kč od  roku 2021 a  na  50 Kč 
od roku 2022, a dálerozšíření okru-
hu akcí pro platbu poplatku ze 
vstupného u  kulturních, prodejních 
a reklamních akcí s jednotou sazbou 
10 % také od  roku 2022. Naopak 
daň z  nemovitosti nebo poplatek 
za  odpady pro občany nyní nezvy-
šujeme,“ popisuje místostarosta 
s tím, že město si je dobře vědomo 
současné obtížné situace a snahou 
bylo, aby náklady chystaných opat-
ření nesli spíše návštěvníci města 
a co nejméně občané.

Co konkrétního to tedy 
pro ubytovatele a pořa-
datele kulturních, pro-
dejních a reklamních akcí 
znamená? 

Hotely, penziony a jiní ubytova-
telé budou od příštího roku odvá-
dět poplatek z pobytu za dospělou 
osobu a noc 30 Kč, od dalšího roku 
pak 50 Kč. Děti do 18 let zůstávají 
osvobozeny. 

Pro kulturní, prodejní a reklam-
ní akce se příští rok nic nemění, 
od roku 2022 pak budou poplatek 
ze vstupného odvádět například 

některé koncerty vážné a  popu-
lární hudby, plesy nebo divadelní 
představení na  Otáčivém hledišti. 
Osvobozena zůstanou třeba filmo-
vá představení v kině Luna, nadač-
ní, spolkové nebo maturitní plesy, 
akce pro děti, mládež, seniory 
a osoby s postižením nebo také stá-
lá muzea a  galerie i  státní zámek, 
stejně tak jako město Český Krum-
lov a  jím spolupořádané akce, 
což se týká zejména městských 
slavností. Zcela novou věcí je pak 
osvobození pro akce se vstupným 
do 150 Kč, poplatek tedy nebudou 
odvádět třeba malé hudební kon-
certy místních kapel v  krumlov-
ských restauracích a hospodách. 

Kolik prostředků do roz-
počtu města přinesou 
chystané změny? 

Pokud následující roky budou 
běžné a  neovlivněné mimořádný-
mi událostmi jako tento rok, pak 
v roce 2021 očekává město příjem 
z  pobytového poplatku až 11 mi-
lionů. V  roce 2022 by pak mohly 
příjmy do  rozpočtu dosáhnout 
okolo 19 milionůkorun z  pobytu 
a  více než šest milionů ze vstup-
ného. Jen z  těchto dvou poplatků 
by tedy město mohlo v  roce 2022 
inkasovat až 25 milionů korun. Pro 
porovnání, příjem z obou poplatků 
v roce 2019 byl necelých osm mi-
lionů.

„Jsme si vědomi, že se zvyšováním 
poplatků přicházíme ve  velmi ne-
vhodné době. Nacházíme se ovšem 
v  situaci, že pokud neučiníme řadu 
podobných opatření směřujících 
ke zvýšení tvorby vlastních rozpočto-
vých zdrojů a  budeme pouze čekat 
na navyšování sdílených daní od stá-
tu, budeme nuceni prakticky zastavit 
rozvoj města. A  to nechceme. Navíc 
jsme přesvědčeni, že schválené navý-
šení poplatků není nikterak význam-
ným zásahem do cenotvorby jak uby-
tovatelů, tak pořadatelů kulturních 
akcí a že zvýšení cen z titulu vyšších 
místních poplatků nesníží zájem 
o  tyto služby a návštěvnost Českého 
Krumlova,“ uzavírá místostarosta. 

Město upravuje poplatky z  pobytu a  ze 
vstupného, největší změny budou platné 
až od roku 2022

redakce

Pomoc Stejně jako v  nouzo-
vém stavu na  jaře nabízí i nyní 
město Český Krumlov seni-
orům a  lidem se zdravotním 
postižením pomoc s  dovážkou 
nákupů a léků. Prostřednictvím 
městských sociálních služeb za-
jišťuje zdarma službu rozvozu 
dvakrát v týdnu. 
Po dobu nouzového stavu opět 
nabízí město Český Krumlov 
pomoc potřebným. Seniorům 
nad 65 let a osobám se zdravot-
ním postižením zajistí nákup 
potravin, drogerie a  léků a  ná-
sledně jejich rozvoz do  místa 
bydliště. Službu rozvozu po-
skytuje město zdarma, přičemž 
nákup si hradí klient sám. 
„Službu jsme opět aktivovali, 
abychom ochránili nejohroženější 
skupiny obyvatel před současnou 
vlnou epidemie koronaviru,“ uvá-
dí starosta Dalibor Carda. 
Nákupy a rozvoz zajišťuje město 
prostřednictvím městské spo-
lečnosti Sociální služby SOVY. 
Klienti si mohou službu objed-
nat na  českokrumlovském Od-
boru sociálních věcí a  zdravot-
nictví na telefonu 380 766 423. 
Sociální pracovníci přijímají 
konkrétní objednávky od klien-
tů a  předávají pak objednávku 
pečovatelské službě, která zajiš-
ťuje nákup a donášku. 
Podmínky pro poskytování 
služby
• senior (věk nad 65) nebo oso-

ba se zdravotním postižením;
• osoba nemá nikoho, kdy by jí 

tuto službu zajistil;
• musí být podepsána smlouva 

o poskytnutí služby;
• cena jednoho nákupu je maxi-

málně 500 Kč;
• nákupy jsou zajišťovány v úterý 

a ve čtvrtek;
• nákup je nutno uhradit při pře-

dání v hotovosti;
• objednávat lze každý den 

od 8.00 do 11.00 hodin na Od-
boru sociálních věcí a zdravot-
nictví, tel. č. 380 766423;

• objednávka musí být provede-
na nejdéle den předem;

• služba je poskytována zdarma 
na  území města Český Krum-
lov po dobu nouzového stavu. 

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo 29. října novou 
vyhlášku o místních poplatcích, která oproti současnému stavu 
mění poplatky z pobytu a ze vstupného. Nově bude od roku 2021 
poplatek z pobytu 30 Kč za osobu, další rok 50 Kč. Zvýšení tohoto 
poplatku ze současného maxima 21 korun na 50 korun umožnila 
novela zákona účinná od příštího roku.  Od roku 2022 pak také 
vyhláška zavádí povinnost odvádět poplatek ze vstupného pro 
širší okruh kulturních, prodejních a reklamních akcí s jednotnou 
sazbou 10 %.  

Město nabízí 
seniorům 
rozvozy nákupů
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Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Advent Dožité betonové chod-
níky se zarůstající trávou, rozbitý 
a  nefunkční bazének, absence stí-
nu při rozpáleném slunci a  celkově 
neutěšený vzhled, takový byl stav 
náměstíčka na  sídlišti Za  Nádražím 
po  dlouhá léta. To se ale změnilo 
a  náměstíčko prošlo kompletní re-
vitalizací.  

„Projekt vypracoval známý česko-
budějovický ateliér Kročák – architekt. 
K návrhu se následně vyjádřili i obyva-
telé sídliště, kteří si v místě přáli strom-
ky, lavičky i  zachování stávající sochy. 
Konečně tu vznikl příjemný prostor, 
kde se budou lidé rádi potkávat,“ uvá-
dí k rekonstrukci místostarosta Josef 
Hermann.  

Povrchy na  ploše náměstí nahra-
dila dlažba z  kamenných žulových 
desek a mramorové mozaiky. Tím se 
výrazně zlepší mikroklima parteru 
sídliště a dojde i k většímu zadržení 
dešťové vody v místě. 

Původní socha „Rodiny“ od aka-
demického sochaře Stanislava 

Zadražila byla umístěna na  stejné 
místo na  nový podstavec ze žuly. 

Atmosféru prostoru dotváří vy-
výšené podium s  kovovou treláží 

na  popínavou zeleň. Podium bude 
sloužit při nejrůznějších kulturních 
a  společenských akcích, nebo jen 
jako posezení. Nově se tu vybudo-
valo místo pro vánoční strom včet-
ně elektropřípojky a energetického 
sloupku pro připojení stánků. 

„Vysadilo se zde šest vzrostlých 
akátů, které v létě poskytnou tolik žá-
daný stín. Náměstíčko doplňují lavič-
ky se stolečky, nerezové pítko s pitnou 
vodou, odpadkové koše a 14 kolosta-
vů. Celý prostor je také nově osvětlen. 
Na ploše náměstí jsou umístěny čtyři 
nové lampy a osvětlovací body jsou 
zabudované i v dlažbě u sochy,“ do-
plňuje místostarosta. 

Novými úpravami plochy ná-
městí se odstranily bariéry pro 
chodce, pro lidi pohybující se na 
vozíku i nevidomé. V prostoru je 
také nově nainstalovaných sedm 
zahrazovacích sloupků, které slouží 
k zabránění vjezdu vozidel na ná-
městíčko. 

Práce prováděla stavební firma 
POstavPO s.r.o. Revitalizace ná-
městíčka stála 6,3 milionu korun.

V návaznosti na  tuto revitalizaci 
připravuje město další úpravy bez-
prostředního okolí náměstíčka, tj. 
parku a  komunikací včetně řešení 
parkování. V  konečné podobě by 
se tato lokalita měla stát příjemným 
prostředím se zelení, městským 
mobiliářem, s  parterem s  bezbari-
érovým a  bezpečným provozem 
s veřejným osvětlením.

Zrekonstruované náměstíčko 
na sídlišti Za Nádražím 
Centrální prostranství na sídli-
šti Za Nádražím prošlo zásadní 
obnovou. Vzniklo zde příjemné 
místo s posezením pod akáty 
a prostor, kde se díky novému 
vyvýšenému pódiu budou moci 
konat menší kulturní a spole-
čenské akce. 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Rozpočet Do  čtvrtého ročníku 
participativního rozpočtu, ve  kterém 
sami obyvatelé přicházejí s  nápady, 
čím vylepšit okolí svých domovů, 
přišlo pětačtyřicet námětů. Z  návrhů 
následně odborná komise vybrala 21 
projektů, které splňovaly podmínky 

participativního rozpočtu a postoupi-
ly tak do hlasování. 

Hlasováním vybrali Krumlováci 
finální osmičku projektů, které čeká 
realizace v  příštím roce. Celkem se 
do  hlasování zapojilo 617 obyvatel, 
což je více než dvojnásobek loňských 
hlasujících (v  roce 2019 hlasovalo  
285 lidí). 

Takový nárůst si radnice vysvětluje 
zejména úpravou pravidel a  jednodu-
chým nástrojem pro hlasování. „Vypla-
tilo se vsadit na velké změny, kdy se nám 
potvrdilo, že obyvatelům více vyhovuje, 
když mohou předkládat i  hlasovat pro 
projekty na celém území města, a nejen 
v místě bydliště, jak tomu bylo v minulos-
ti,“ starosta Dalibor Carda a  dodává: 

„Stejně pozitivně je vnímána i  změna, 
kdy bylo možné navrhovat nákladnější 
projekty, až do celkové výše alokovaných 
peněz, tedy jednoho milionu korun.“ 
V nabídce se tak objevila pestřejší šká-
la projektů než kdykoli v předchozích 
letech.

Vítězné projekty
Krumlováci mohli dát hlas až třem 

libovolným námětům. 617 respon-
dentů tak rozdalo celkem 1 468 hlasů. 
Vítěznými projekty jsou náměty dle 
pořadí z hlasování až do vyčerpání pe-
něz co nejvíce se blížícímu přidělené-
mu milionu korun. 

Uspěly tak nákladné projekty, ale 
i  střední a  malé komunitní akce. Ví-

tězem se 130 hlasy se stal projekt 
Osvětlení u  garáží na  sídlišti Plešivec 
za 490 000 Kč, těsně v závěsu se za ním 
se 127 hlasy umístil projekt Stín na ná-
městí Svornosti za  100  000 Kč. Násle-
dují projekty Lepší ochrana drobných 
zvířat ve městě (50 000 Kč, 112 hlasů), 
Osvětlení před ZŠ Plešivec (221 000 Kč, 
101 hlasů), Stolpersteine – Kameny 
zmizelých (7 000 Kč, 93 hlasů), Komu-
nitní zahrada (110 000 Kč, 87 hlasů), 
Pamětní kámen na  návsi v  Domoradi-
cích (15 000 Kč, 73 hlasů), Adventní ne-
děle na třídě Míru (5 000 Kč, 32 hlasů). 

Počet hlasů pro jednotlivé pro-
jekty, podrobnosti k  projektům 
a další informace jsou k dispozici na  
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Čtvrtý ročník participativního rozpočtu má své vítěze
Obyvatelé Českého Krumlova 
rozhodli o nových projektech, 
které budou v příštím roce re-
alizovány v rámci participativ-
ního rozpočtu. Hlasovalo 617 
obyvatel, kteří rozdělili milion 
korun osmi projektům.

Foto: Tomáš Kasal 

Foto: Tomáš Kasal 
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VÝSTAVA | HRA | GASTRO

Ludmila Claussová
Destinační management 

Český Krumlov Region

HRA S  venkovní hrou Skryté příběhy 
můžete cestovat nejen po  celé České re-
publice, ale také v čase – aktuálně vás více 
než 180 výletních tras zavede prostřed-
nictvím historických postav na  zajímavá 
místa. Tři nové trasy tvůrci zasadili právě 
k  nám do  Krumlova: jedna vás přenese 
do roku 1919 a je inspirována životem fo-
tografa Josefa Seidela, s druhou se octnete 
až v  roce 1593 a  budete pomáhat zadlu-
ženému vladaři Petru Vokovi z Rožmber-
ka, protagonistou třetí hry je malíř Egon 
Schiele, který se v roce 1910 stěhuje z Víd-
ně za inspirací do Českého Krumlova. 

Chcete se pustit do  hry? Prvním 
krokem je jednoduchá registrace, čímž 
vytvoříte účet pro svůj tým, a  poté 
bezplatné stažení mobilní aplikace 
z Google Play nebo iTunes. Komplet-
ní herní instrukce i s mapou dané trasy 
si můžete do  mobilu stáhnout doma, 
následně pak už nebudete potřebovat 
datové připojení. Hra je určena přede-
vším dětem od 6 do 13 let, ale na své si 
rozhodně přijdou i dospělí! Více o hře 
na www.skrytepribehy.cz.

Českokrumlovské trasy
Ustalovač a vývojka
aneb fotograf Josef Seidel chce svého syna 
nadchnout pro své umění, ale toho focení 
nezajímá.
rok 1919 | délka 7 km 
8 zastavení | trvání 2,5 hod.

Trasa vede od  Musea Fotoate- 
lier Seidel podél řeky, pod Plášťovým 
mostem až na vyhlídku na Vyšehradu. 

Následně se vrátíte k  zámku a  kolem 
zámecké zahrady se dostanete k nauč-
né stezce na  Dubíku. Odtud půjdete 
přes sídliště Plešivec na malebné Pleši-
vecké náměstí, kde trasa končí.

Starosti pana Voka
aneb Petr Vok z Rožmberka je až po uši 
v dluzích, ale je dobrý pán a zaslouží si 
pomoc.
rok 1593 | délka 4,5 km 
9 zastavení | trvání 1,5 hod.

Trasa vede ze zámku na  Latrán, 
odtud přes Kláštery k  nábřeží a  přes 
most pro pěší ke  hřbitovu. Dove-
de vás k  Hornobránskému rybníku 
a  přes Rooseveltovu ulici nazpět 

do  centra města, pod Plášťový most 
a  Jelenkou k  prvnímu zámeckému 
nádvoří.

Hrozné dítě
aneb malíř Egon Schiele se z Vídně stěhu-
je za inspirací do Krumlova a potřebuje 
bydlení a podporu.
rok 1910 | délka 4,5 km 
9 zastavení | trvání 2 hod.

Trasa vede od  Egon Schiele Art 
Centra na  Latrán, poté přes Lazeb-
nický most a náměstí dále nad město 
na Křížovou horu. Odtud se hra vrací 
zpět do města do jižního meandru Vl-
tavy a končí u synagogy, nad Schieleho 
zahradním domkem.

Poznejte Český Krumlov s hrou Skryté příběhy VÝSTAVA

Hana Rabenhauptová
Městský úřad Prachatice

Výstava dokumentů a  fo-
tografií Pět let SeniorPointu 
Prachatice putuje i v nouzovém 
stavu po  spřátelených místech. 
Do konce roku zdobí okna So-
ciálních služeb SOVY Český 
Krumlov na Vyšehradě.
Krásný dům s  prosklenými 
chodbami byl ideálním místem 
v  době, kdy se nemohou na-
vštěvovat galerie, muzea a další 
výstavní prostory. 

Ředitelka zařízení Ivana Am-
brusová řekla, že je velmi ráda, 
že se města Český Krumlov 
a  Prachatice s  jejich seniorský-
mi aktivitami prolínají a  pře-
mýšlela, co výměnou do  Pra-
chatic během příštího roku 
pošle. S úsměvem řekla, možná 
přijedou do  Prachatic na  výlet 
všichni. Tak už se těšíme. Dě-
kujeme za přátelství a podporu, 
které trvají mnoho let.

Výstava 
na Vyšehradě

Krumlovská gastrookénka jsou dokořán
Ludmila Claussová
Destinační management 

Český Krumlov Region

Vládní opatření jak známo uza-
vřela 14. října gastroprovozy po celé 
zemi. Hlady a  žízní nás ale krum-
lovští restauratéři a  kavárníci roz-
hodně trpět nenechali a  ani nadále 
nenechají. Více než dvacet jich ote-
vřelo výdejní okénka, řada z  nich 
své dobroty po Krumlově a blízkém 
okolí také rozváží.

Že sladké je dobré na nervy, to je 
známá věc. Ale věděli jste, že pra-
videlná konzumace kávy posiluje 
imunitu? Kávovou a sladkou poho-

tovost proto v  této nesnadné době 
zajišťují Authentic Cafe, Cafe Syna-
goga, Cafe Zapa, Drunken Coffee, 
Kino-kavárna Luna, Masná 130, 
Nonsolocaffé, Omnes Caffé Arleta, 
Pražírna Ideál a Retro Cafe. 

Obědy a  částečně i  večeře z  oké-
nek anebo formou rozvozu nabízejí 
Bistro Topinka, Cikánská jizba, Ho-
tel Gold, Hungry Birds, restaurace 
Jelenka, My Saigon, Non Viet, Papa's 
Living Restaurant, Pizzeria Cosa 
Vostra, Pršuterie Klika v  kooperaci 
s Limoškou, Rožmberská bašta, Re-
tro Cafe a  TenisCentrum, společně 
rozvážejí také Egon Café, Bistro Cafe 
Galko a Pizzerie Marie. 

Na  pořadu svatomartinských dní 
nemohlo chybět ani mladé víno, kte-
ré krom výše zmíněných podniků na-
bídli i ve Vinotéce Dionys a Vinotéce 
Svatého Kryštofa. 

A  nezapomeňme ani na  Histo-
rický pivovar Český Krumlov, který 
poskytuje výdej piva v  lahvích či 
soudcích z vrátnice pivovaru, anebo 
nabízí rozvoz po předchozí domluvě.

Informace o otvíracích dnech a ča-
sech krumlovských gastrookének naj- 
dete na webu www.krumlov2020.cz. 
Pokud jste to své okénko mezi uve-
denými neobjevili, dejte nám vědět 
na dmo@ckrumlov.info, rádi uveřej-
níme další!Foto: DMO Český Krumlov   
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Filip Putschögl
oddělení kancelář starosty

Pokračování ze str. 1

Chtěli bychom alespoň částečně zacho-
vat podobu adventních akcí z náměstí Svor-
nosti, kdy o první adventní neděli rozsvěcí-
me vánoční strom za  účasti pana starosty 
a  krumlovského preláta. I  každá následu-
jící adventní neděle bude mít své specifické 
téma. Výhodou je i možnost sáhnout do ar-
chivu a  zavzpomínat na  předchozí roční-
ky. O  hudební vstupy se postarají krum-
lovští muzikanti s  vánočním repertoárem 
a na Štědrý den bychom chtěli do televizní 
podoby přenést program s  názvem Nesem 
vám písničky, v němž krumlovští muzikanti 
nadělují své hudební dárky občanům měs-
ta,“ uvádí za  organizátory Jan Vozábal 
z Městského divadla. 

Dominantou vánoční výzdoby bude 
vánoční strom na  náměstí Svornosti. 
Tentokrát se bude jednat o 40letý smrk, 
který pro tento účel věnoval obyvatel 
města z  části Vyšný. Vedle vánočního 
stromu bude instalován betlém, který je 
dílem studentů a učitelů Střední umělec-
ko-průmyslové školy sv. Anežky České. 
Náměstí zdobil poprvé v  loňském roce. 
Ze stejné tvůrčí dílny pochází i další bet-
lém umístěný na Klášterním dvoře.

Na náměstí bude umístěno 10 stánků 
Vánočního trhu, jehož pořadatelem 
je Sdružení cestovního ruchu Český 
Krumlov. „Stále se nevzdáváme naděje, 
že v průběhu adventu bude možné stánky 
otevřít. Máme připraven půl napůl gastro-
nomický a tradiční vánoční sortiment. Po-
kud by situace neumožnila otevření stánků, 
budou sloužit alespoň pro dokreslení at-
mosféry města,“ uvedl předseda sdružení 
Martin Lobík.

Ani letos nebudou děti ochuzeny 
o  možnost zaslání dopisu Ježíškovi. 
Schránka Ježíškovy pošty bude umís-
těna na  zvoničce na  náměstí Svornosti 
od  první adventní neděle 29. 11. 2020 
do třetí adventní neděle 13. 12. 2020. 

Z  tradičních akcí zůstanou v  pro-
gramu také oblíbené Psí Vánoce, byť 
trochu v  jiné podobě. Veřejnost může 
činnost českokrumlovského útulku 
podpořit finančním příspěvkem na účet 
č. 19–221241/0100, VS: 9619000001. 
Dárky pro chlupáče bude možno do-
nést kdykoli (po–ne 8.00 – 16.00 hod.), 
vždy však po  telefonické dohodě s  pra-
covníky útulku (tel.: 606 640 507).

Věříme, že se podaří uskutečnit 
rozdávání betlémského světla. Čes-
kokrumlovští skauti plánují tuto akti-

vitu na  sobotu 19. prosince na  nádvoří 
Regionálního muzea. Termín bude ještě 
potvrzen.

Vývoj situace nelze předpokládat, ale 
je možné, že bude během adventu povo-
leno otevření kulturních institucí a gast-
ronomických provozů, případně i koná-
ní menších kulturních akcí. V  takovém 
případě budeme o  aktuální nabídce in-
formovat prostřednictvím informačních 
kanálů města.

Aktuální informace budou k dispozi-
ci na stránkách www.krumlov2020.cz
Pořadatelé: 
město Český Krumlov, Českokrumlov-
ský rozvojový fond, Městské div. Český 
Krumlov, Destinační management Čes-
ký Krumlov Region, Sdružení cestovní-
ho ruchu Český Krumlov
Celoroční generální partner:
Budějovický Budvar, n. p.
Hlavní partner:
Schwan Cosmetics CR, s. r.o.
Partneři:
IRO stavební s.r.o.
Eurovia
S a M silnice a mosty a.s.
Mediální partneři:
Českokrumlovský deník, 
JČ1 – Televize jižní Čechy

KNIHOVNA

Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  měsíc prosinec jsme pro vás 
opět připravili další novinky 
z  fondů naší knihovny, tentokrát 
se zaměřením na  zvukové kni-
hy. Pevně věříme, že si vyberete. 
A pokud vám tato nabídka nestačí 
a chcete se podívat na další novin-
ky, navštivte web www.knih-ck.cz 
a vyberte si z našeho on-line ka-
talogu. Přejeme příjemné chvíle 
při poslechu.

Junková, Eliška: 
Má vzpomínka je bugatti
Paměti naší první automobilo-
vé závodnice, doplněné vzpo-
mínkami jejího adoptivního 
syna. Čte Hana Maciuchová.

Lively, Penelope: 
Měsíční tygr
Román, v němž hlavní hrdinka 
rekapituluje svůj život prožitý 
během 20. století. Čte Taťjana 
Medvecká.

Vondruška, Vlastimil: 
Duch znojemských 
katakomb
Historická detektivka ze série 
Hříšní lidé Království českého. 
Čte Jan Hyhlík.

Guenassia, Jean-Michel: 
Klub nenapravitelných 
optimistů
Mnohovrstevný generační ro-
mán, v  němž ožívá atmosféra 
Paříže 60. let minulého století. 
Čte Marek Holý.

Honzák, Radkin: Osudy
Rozhlasové vzpomínání známé-
ho psychiatra. Historky vedou 
posluchače k přemýšlení, zasta-
vení i  k  úsměvu. Čtou Radkin 
Honzák a Lenka Kopecká.

Krolupperová, Daniela: 
Jde sem lesem
Dobrodružný příběh malého 
chlapce, při němž se děti pobaví, 
ale i  poučí o  přírodě a  léčivých 
bylinách. Čte Andrea Elsnerová.

Nepřehlédněte 
v knihovně!

www.knih-ck. cz

Krumlovské stopy architekta Kafky
Filip Hermann
Krumlovský baráky

Iniciativa Krumlovský baráky bude 
na  stránkách novin představovat 
domy, které pojí shodné jméno ar-
chitekta či objednavatele. Tou první 
osobností, kterou si představíme, je 
Victor Kafka, architekt židovského pů-
vodu pocházející z Prahy, jehož hlavní-
mi zákazníky byli právě Židé. V  Čes-
kém Krumlově Kafka na  počátku  
20. století navrhl hned tři domy. 

Nejprve v roce 1907 Kafka vyprojek-
toval vilu pro Ottu Schwarze, tehdejšího 
ředitele Spirovy papírny. Navrhl vskut-
ku velkolepou stavbu s  prvky anglické 
vilové architektury, které jsou patrné 

zejména v  interiéru. Židovské rodině 
Schwarzů byla vila v  roce 1938 zabave-
na, po  druhé světové válce byla přesta-
věna na  dům s  více bytovými jednot-
kami a  v  roce 1972 proběhla dostavba 
a adaptace na mateřskou školu, která se 
zde nachází dodnes. 

Téměř současně se Schwarzovou 
vilou Kafka projektoval i  českokrum-
lovskou synagogu, o  jejíž výstavbu se 
v  roce 1909 zasloužil především Ignác 
Spiro. Kafka ji navrhl v novorománském 
stylu se secesními prvky, nacházejícími 
se v interiéru. Zajímavostí je, že se jedná 
o jednu z prvních železobetonových sta-
veb na území Rakouska-Uherska. I osud 
synagogy byl smutný – po obsazení Čes-
kého Krumlova nacisty byla vyrabová-

na, za  komunismu dlouho sloužila jako 
skladiště. Židovské obci byla navrácena 
až po roce 1990. V roce 2012 byla syna-
goga kompletně rekonstruována, dnes 
se v ní nachází výstavní a koncertní pro-
story s kavárnou. Poslední stavbu, kterou 
Kafka přispěl do architektonické paměti 
Českého Krumlova, byl činžovní dům ro-
diny Schinkovy na Latránu z roku 1911. 
Jde o dům, v němž se dnes nachází pošta, 
ovšem s  Kafkovým návrhem má už jen 
málo společného. V  letech 1989–1992 
byl dům snížen a  výrazně přestavěn ar-
chitektem Girsou. Dům navrhl jako třípa-
trový a  i  zde architekturu zdobily prvky 
secese. V přízemí domu měla Schinkova 
rodina obchod s nábytkem, v dalších pa-
trech se nacházely byty. Velikost Kafkova 
domu nepřímo souvisela s dostavbou že-
lezniční trati Černý Kříž-Český Krumlov 
v roce 1910, čímž byl Český Krumlov na-
pojen na  mezinárodní trať Haidmühle-
-Volary. Předpokládalo se, že se z  části 
Latránu mezi Budějovickou branou 
a  bývalým hotelem U  města Vídně sta-
ne významná třída propojující vlakové 
nádraží s městem, což se nakonec nesta-
lo. V roce 1945 byl rodině Schinkových 
dům zkonfiskován a  byla sem umístěna 
pošta, která zde tedy funguje už 75 let. Dům na Latránu před jeho přestavěním.                                 Foto: archiv časopisu Architekt    

Adventní program ve městě
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Prodejna:
Průmyslová 281
Boršov nad Vltavou
Tel.: 602 262 567
Tel. na e-shop: 607 021 599
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 08:00 - 14:00
Út, Čt: 08:00 - 18:00

www.bex.cz
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Polštáře a přikrývky

Ložní soupravy a prostěradla

Dětské povlečení a osušky
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Chcete se dobře vyspat?
Nově vyrábíme matrace na
míru i z přírodních materiálů.

Matrace

Ilustrační foto

ČESKÁ 
VÝROBA

   Jen 30 minut autem z Českého Krumlova
   Výukové hřiště Fox park zdarma
   Profesionální lyžařská škola s mnohaletou tradicí
   Výhodnější ceny s Lipno.card nejen na Lipně, ale i v Českém Krumlově

Rodiny lyžují na Lipně. 
A kde vy?

www.lipno.info

Noviny Cesky Krumlov 91,55x128,5.indd   1Noviny Cesky Krumlov 91,55x128,5.indd   1 10/11/2020   10:1210/11/2020   10:12

Soutěž

redakce

Půlkulaté výročí smrti legendárního šumavského fotografa Josefa Seide-
la jsme si připomněli nedávno, a to přesně 21. října. Kolikáté výročí to 
bylo?
Odpovědi zasílejte do 15. 12. 2020 na adresu noviny@ckrumlov.cz. Tři 
vylosovaní autoři správných odpovědí získají originální kalendář Musea 
Fotoateliér Seidel na  rok 2021, letos zcela výjimečně barevný. Vzácné  
Seidelovy autochromy tak mohou rozzářit i váš domov.

Soutěž o kalendáře 
Musea Fotoateliér 
Seidel na rok 2021 
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Robert Huneš
Domácí hospic sv. Víta

Osamělost a  odtažité jednání 
nastupují, když je nemocný vytržen 
z  domácího prostředí a  je překotně 
dopravován do  nemocnice. Ten, kdo 
toužil, aby mu v  takovém okamžiku 
byl dopřán klid a  dána útěcha, nikdy 
nezapomene na  to, jak ho naložili 
na nosítka  a s vyjící sirénou jej v sanit-
ce dopravili do  nemocnice. Aby tam 
posléze po dvou třech dnech v osamě-
ní zemřel…

Také vám tento příběh přijde kru-
tý, absurdní?  A  přesto je tolik častý. 
80 % české populace si podle výzku-
mu veřejného mínění (STEM, 2018) 
přeje zemřít doma. Realitou je opak, 
v  domácím prostředí, obklopeni nej-
bližšími, odchází na věčnost jen 20 % 
obyvatel, ostatní pak v  některém 
z ústavních zařízení.

Alternativou je domácí hospicová 
péče. To je moderní typ specializo-
vané péče pro těžce nevyléčitelně 
nemocné pacienty v  závěru života. 
Garantuje, že pacient nebude trpět 
nesnesitelnou bolestí a  že vždy bude 
zachována jeho lidská důstojnost. 
Umožňuje, že za  pacientem domů 
přijíždějí lékaři, sestry či pečovatel-
ky dle potřeby, jsou k dispozici 7 dní 
v týdnu 24 hodin denně. Případně též 
psycholog nebo duchovní. Hospic při-
chází na řadu ve chvíli, kdy medicína 

již vyčerpala veškeré cesty vedoucí 
k vyléčení a člověka jeho onemocnění 
ohrožuje na životě. Jeho místo je tam, 
kde je potřeba citlivě vnímat osobnost 
člověka v  konečných stádiích – větši-
nou onkologického onemocnění, tj. 
v závěrečných fázích života, umírání.   

Zdravotnická péče, kterou hospic 
poskytuje, se označuje termínem pali-
ativní medicína. Jejím cílem je dosaže-
ní nejlepší možné kvality života nejen 
pacientů, ale i jejich rodin. Vycházíme 
z úcty k člověku jako neopakovatelné 
lidské bytosti, z křesťanského pohledu 
na  něj. Ideálem je, aby člověk odchá-
zel z  tohoto světa bez bolesti na  duši 
i  na  těle a  s  vděčností za  život, který 
mu byl dán.

Hospicová péče nemůže umírají-
cího uzdravit. Ale s její pomocí může 

být pacientovi i  jeho rodině v  těžké 
nemoci lépe, než právě je. Anebo 
než se obávají, že bude. Obyvatelům 
na  Českokrumlovsku je od  prosince 
taková nabídka dostupná. Svoji péči 
zahájí nový Domácí hospic sv. Víta 1. 
prosince. 

Než mnoho slov více řeknou řádky 
z  dopisu pozůstalých: „Jménem celé 
naší rodiny bychom chtěli poděkovat 
domácímu hospici za  vynikající péči 
o naši maminku. Tatínek jí stál po celou 
dobu její nemoci věrně po  boku a  Vaše 
péče o  mamku mu na  konci této strasti 
velmi pomáhala. Věděl, že když bude 
potřebovat jakoukoliv pomoc nebo radu 
v  denní i  noční hodinu, má se na  koho 
obrátit – na Vás! Bez Vaší pomoci by to 
bylo mnohem těžší a  bolestivější. Díky 
Vaší pomoci a  propůjčení zdravotních 

pomůcek mohla být maminka po  celou 
dobu nemoci doma a  až do  poslední 
chvíle svého života si zachovat důstoj-
nost. Mohla být v blízkosti své milované 
rodiny.…těžko najdu slova díků za  to, 
co jste pro nás udělali a děláte s úžasnou 
láskou pro ostatní. Ty dny jsou pro mě 
obrovským obohacením a taky díky nim 
jsem zjistila, že smrt je přirozenou život-
ní zkušeností a  do  našeho života patří. 
Jsem šťastná, že díky Vám měla mamka 
krásný odchod, a raduji se z naší úžasné 
rodiny a z toho, že jsme mohli při taťko-
vi stát. Vaše práce je úžasným posláním, 
ještě jednou za nás děkuju.“

Pokud chcete vědět více o hospico-
vé péči, potřebujete takovou pomoc 
nebo u nás chcete pracovat, podívejte 
se na internetové stránky nebo napište 
o zaslání informačních materiálů. Zá-
zemí hospice je na adrese Lipová 161, 
www.hospicvit.cz, tel. 739 250 320.

Domácí hospic na Českokrumlovsku

Lesy města Český Krumlov s.r.o. 
v areálu Služeb města Český 

Krumlov s.r.o., Domoradice 1

SO 12. 12. 13.00–16.00 hod.

NE 13. 12. 11.00–15.00 hod.

PO 14. 12. 13.00–16.00 hod.

ÚT 15. 12. 13.00–16.00 hod.

ST 16. 12. 13.00–16.00 hod.

CENÍK 
100–150 cm

  smrk   borovice   jedle
    100 Kč   200 Kč    300 Kč

151–250 cm
  smrk   borovice   jedle
    200 Kč   300 Kč    500 Kč 

Cena je uvedena s DPH 15 %. 

U dalších dřevin a velikostí bude 
stanovena smluvní cena. 

Ceník je platný od 1. 11. 2020
Prodej bude probíhat, 

pokud to aktuální 
epidemická  

situace umožní.

Prodej 
vánočních
stromků

(smrk, borovice, jedle)

                                 Foto: Hospic Sv. Jana N. Neumanna
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U příležitosti jubilea, které slaví 
českokrumlovská základní umě-
lecká škola, přinášíme rozhovor 
s její ředitelkou Alenou Švepe-
šovou.  

redakce

Můžeme spolu s vámi na-
hlédnout do historie školy?

Základní umělecká škola Český 
Krumlov (dále ZUŠ, ZUŠka) sídlí 
v  renesančním domě v  Kostelní ulici 
čp. 162 vedle kostela sv. Víta. 4. prosin-
ce to bude již 240 let, kdy městská rada 
učinila rozhodnutí přijmout učitele 
hudby Aloise Veselého, poskytnout 
mu roční plat 200 zlatých, 6 sáhů dře-
va a bezplatné bydlení přímo v budově 
školy za účelem odborného vzdělává-
ní hudebně nadaných dětí. Položila 
tak základ nejstarší městské hudební 
škole v Čechách.

Dům, v němž za skrovných podmí-
nek začala výuka v lednu v roce 1781, 
však dýchal hudbou už od roku 1410, 
kdy jej Venclín z Cipína daroval chrá-
mu sv. Víta pro účely farní školy s přá-
ním „aby v  něm byla škola na  věčné 
časy…“ Za  podpory rožmberské na-
dace zde byli vychováváni a ubytováni 
chudí žáci, jejichž povinností bylo zpí-
vat při bohoslužbách. Od  roku 1636 
přešel dům i výchova zpěváků do ru-
kou jezuitů. V  době vzniku městské 
hudební školy r. 1780 byl dům vrácen 
pod správu města a zůstal jeho majet-
kem dodnes. 

V roce 1812 byl přijat nadaný učitel 
Karel Patka ze Žerotína, který zdoko-
nalil systém výuky, počet žáků stoupl 
na  50. Za  ředitele Antonína Mosera 
(1907–1937) získala městská hudeb-
ní škola statut ústavu pro přípravu 
na  povolání hudebníků. Žáci skládali 
náročnou  zkoušku před komisí slože-
né ze starosty, dvou radních a hudeb-
ního odborníka. Velmi oblíbenými 
se staly žákovské večery a  koncerty. 
Školu navštěvovali žáci převážně ně-
mecké, ale i české národnosti, vyučo-
vacím jazykem byla němčina. Teprve 
v r. 1926 svolila městská rada, aby čeští 
žáci dostávali vysvědčení v  českém 
jazyce. Možná v souvislosti se souběž-
ně vznikající českou hudební školou 
v Českém Krumlově. Obě školy vedle 

sebe dobře fungovaly a  ve  30. letech 
měly dohromady kolem 270 žáků. 

Po  válce se pak začalo vyučovat  
v r. 1947. Škola byla v průběhu dese-
tiletí nazývána městským hudebním 
ústavem, hudebním ústavem, základní 
hudební školou, lidovou školou umě-
ní. Rozšířila se o obor výtvarný (1963), 
literárně dramatický (1971,1989) 
a taneční (1994). Od roku 1991 nese 
název Základní umělecká škola Český 
Krumlov a je součástí školské vzdělá-
vací soustavy České republiky. S úctou 
bych ráda zmínila jména ředitelů, kteří 
s  láskou a  úsilím rozvíjeli kvalitu vý-
uky a  prosperitu školy. Byla to Marie 
Podhajská-Beranová, Rudolf Hřebík, 
JUDr.  Stanislav Balík, Bohumil Pod-
hola, Jan Havelka, Eduard Štěrba, Šte-
fan Matunák.Já jsem byla jmenována 
do  funkce ředitelky v  lednu r. 2001. 
Velmi si vážím, že mohu pracovat mezi 
skvělými lidmi, kteří tvoří soudržný 
pedagogický sbor i  zaměstnanecký 
tým..
A jaká je škola dnes?

V současné době škola sídlí ve dvou 
budovách v centru Krumlova a ve čty-
řech odloučených pracovištích: 
v Křemži, Horní Plané, Brloze a v Ká-
jově. Vzdělává se zde 910 žáků pod 
odborným vedením 46 kvalifikova-
ných pedagogů za pomoci jedné eko-
nomky a tří technických zaměstnanců. 
Ač je jejím současným zřizovatelem 
Jihočeský kraj, škola je svým duchem 
a  bohatou činností nedílnou součástí 
vzdělanostního a  kulturního života 
Českého Krumlova i obcí v regionu.

Všichni se snažíme vytvářet 
ve  škole svěží, radostnou a  tvořivou 

atmosférou, v  níž poskytujeme ta-
lentovaným dětem základy odbor-
ného vzdělání v  oblasti hudebního, 
výtvarného, dramatického a  pohy-
bového umění. Hlavním cílem naší 
výuky je vychovat dobrého amatéra, 
který se bude moci ve  svém dalším 
životě z umění aktivně těšit, vyzná se 
v  uměleckých hodnotách. Pěstujeme 
v  dětech dobré morálněvolní vlast-
nosti,  úctu ke  kulturnímu dědictví, 
vyžadováním pečlivé domácí přípravy 
je vedeme k celoživotnímu učení. Vě-
nujeme se žákům s  mimořádným ta-
lentem, kteří se chtějí vydat na profe-
sionální dráhu i dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dospělým.

Vedle řádné výuky každoročně po-
řádáme kolem osmdesáti veřejných 
školních koncertů, výstavy výtvar-
ných prací, divadelní představení, 
masopustní průvod,výměnné zájezdy 
pěveckých sborů a  dechových or-
chestrů, víkendová soustředění, letní 
tábory, hudební pořady pro děti z MŠ 
a ZŠ, žáci účinkují při městských slav-
nostech, na  vernisážích, v  barokních 
nocích Festivalu komorní hudby, 
spoluúčinkují v  barokních operách 
v  barokním divadle i  v  domech s  pe-
čovatelskou službou, jsou vysíláni 
na  festivaly a  umělecké soutěže, kde 
pravidelně získávají ocenění až na me-
zinárodní úrovni. Kus života školy je 
zachycen v Almanachu školy a decho-
vého orchestru,ve vydaných výtvar-
ných knihách, na  cédéčkách. Posled-
ní CD bylo natočeno ve  spolupráci 
s Dušanem Vančurou a Antikvartetem 
k 25. výročí Medvíďat a už netrpělivě 
čeká na svůj křest. Těším se na osazení 

keramických pamětních desek s  por-
tréty významných osobností na  čes-
kokrumlovské domy a  na  vydání ko-
miksových příběhů…
Jak je ZUŠka činná na poli 
spolupráce?

25 let spolupracujeme s  hudební 
školou ve  Slovenj Gradci. Pěvecký 
sbor Medvíďata spolupracuje s  pro-
fesionály, např. s  Jihočeskou komor-
ní filharmonií, Spirituál kvintetem 
a  s  předními českými sborovými 
tělesy. Také dechový orchestr ces-
tuje za  svými partnery po  Čechách 
a Krumzušband našel přátele v Buda-
pešti. 

V  létě dáváme ve  škole prostor 
letním interpretačním kurzům. Své 
historicky trvalé zázemí mají v  naší 
škole městská amatérská tělesa Krum-
lovský komorní orchestr, pěvecké 
sbory Perchta a  Bellaria, Smyčcový 
orchestr Český Krumlov. Upřímný dík 
patří rodičovským spolkům Sdružení 
pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, 
z.s., a  Sdružením rodičů a  přátel čes-
kokrumlovského dětského sboru, z.s., 
firmám, městu i  jednotlivým dárcům 
za  nesmírnou podporu školy a  jejích 
rozmanitých uměleckých činností.
Jak oslavíte 240. výročí 
školy?

Program oslav 240. výročí školy 
jsme připravovali už na  jaře. Kvůli 
koronaviru jsme museli přeložit pro-
sincový Slavnostní koncert k  výročí 
školy na  28. května 2021. Noblesní 
Jízdárnu zaměníme za  rozkvetlou Pi-
vovarskou zahradu. Díky úzké spolu-
práci s  Regionálním muzeem se rodí 
alespoň výstava „240 let ZUŠ Český 
Krumlov“ s  vernisáží 2. února 2021, 
v  plánu máme odbornou přednášku 
o historii školy, 11. 3. koncert a výsta-
vu učitelů v klášterním sále. Při časově 
náročné distanční výuce pracujeme 
na  aktualizovaném vydání Almana-
chu Půvab času II. A moc se s kolegy 
těšíme na náš letošní kalendář a hlav-
ně na návrat našich žáků do učeben.

Základní umělecká škola Český Krumlov slaví 240 let

Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov.                                                             Foto: ZUŠ

240. VÝROČÍ ZUŠ ČESKÝ KRUMLOV


