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Nahlédněte do pravěku

Dalibor
Carda

Letošní podzim se
ponese ve znamení
začátku mnoha
velkých
rekonstrukcí komunikací, objektů a míst
ve městě, která jsou dlouhodobě
ve špatném stavu.
Největší akcí, která započne
v polovině září je dlouho připravovaná, očekávaná a avizovaná rekonstrukce kanalizace, vodovodu,
veřejného osvětlení a opěrných zdí
v Nových Dobrkovicích. Stavební
práce se tu zdržely kvůli sesuvu
opěrné zídky, který statik vyhodnotil jako velmi problematickou
záležitost, což vedlo k nutnému
kompletnímu
přeprojektování.
Plánované založení betonové
opěrné zdi tak zajistí zprůjezdnění cesty, první etapa rekonstrukce
proběhne tedy právě v této části.
Plánovaných 16 měsíců intenzivních stavebních prací s sebou
přinesou pro dobrkovické obyvatele nutná dopravní omezení.
Vynasnažíme se však naplánovat
vše tak, abychom zajistili alespoň částečně komfortnější přístup
do jejich domovů.
Další významnou rekonstrukcí
projde třída Míru. V první etapě
bude opraven celý prostor před
vlakovým nádražím, kompletně
celá úprava tohoto prostoru by
měla proběhnout ještě v letošním
roce. Druhá etapa v následujícím
roce povede celou cestu až k hotelu
Vyšehrad a Paraplíčku.
Ve stejné době první etapy prací na třídě Míru započnou i práce
na rekonstrukci autobusového
nádraží, kterou administruje Českokrumlovský rozvojový fond. Aktuálně je ve finalizaci projekt pro
stavební povolení a v brzké době
už můžeme očekávat, že i tady začne stavební ruch.
Dlouhodobou záležitostí je také
rekonstrukce městského domu
v Lipové 161. I tady by měly být
práce na výměně oken a zateplení
hotové do konce tohoto roku.
Pokračování na str. 2

Zažijte Krumlov
jinak potřetí!
Martina Bodláková
Bára Hudečková
S Zveme vás na 3. ročník pouliční sousedské slavnosti Zažít Krumlov jinak, v sobotu 16. září 2017 od
11.00 hodin v Hradební ulici. Program
bude opět v duchu "Krumlováci sobě".
Těšit se můžeme na neobvyklou
přehlídku krumlovských obchodů, živou hudbu, párty kvíz, virtuální realitu,
pouliční verzi badmintonu a scrabble,
program městské knihovny, Krumlíku
a mnohé další. Již tradičně vám nabídneme domácí občerstvení, burčák a také se
můžete zapojit do soutěže o nejlepší zelňák. Den zakončíme na afterparty na náplavce u pivovaru s výtečnými krumlovskými kapelami Tokaref a Lambda.
Stále je možné přispět vlastním nápadem do programu, samozřejmě ale budeme rádi, když přijdete jen tak posedět
a popovídat si s dalšími Krumlováky.
Atmosféra Hradební ulice bude jedinečná, nenechte si to ujít! Sledujte naše
FB stránky, kde se dozvíte více o programu:
www.facebook.com/zazitkrumlovjinak.
Kontakt: zazitkrumlov@gmail.com

Pivovarská zahrada Eggenberg v Českém Krumlově letos opět
ožije ruchem kupecké osady KRUMBENOWE, která o víkendu
9.–10. září 2017 již tradičně doprovodí českokrumlovské
Dny evropského dědictví.
Foto: Jana Lohnická

I tentokrát se návštěvníci mohou těšit
na široký výběr pravěkých a středověkých řemesel i obchodníky s nevídaným tovarem. V programu nebudou
chybět přednášky a dílničky, pravěká
módní přehlídka, hudba i tanec, naučná stezka pravěkého kupce pro děti
i dospělé a další aktivity. Nosným
tématem letošní osady bude tajemná
doba bronzová, se kterou nás blíže seznámí řada stanovišť i sobotní večerní

vystoupení. Roli průvodce nejstarší
historií převezme namísto Regionálního muzea, které je letos z důvodu
rekonstrukce nepřístupné, naše víkendové "detašované pracoviště" Muzeum v Pivovarské zahradě, které v exteriéru představí řadu významných
regionálních archeologických nálezů.
Akce je zcela bezbariérová, otevřená
všem věkovým kategoriím a zdarma
přístupná.

čtěte také...

5
Dny evropského dědictví

Jednání zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 21. září 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos
sledujte na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

7
South Bohemia Classic rallye
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VIII. etapa výměny oken v ZŠ Linecká

Pokračování ze str. 1

Lenka Kolářová

Město udělalo přes prázdniny velký kus práce na přípravě oprav
těchto dlouho neutěšených míst,
což mne velmi těší. Můžeme tak
dál krok za krokem postupovat
ve zvelebování Českého Krumlova,
aby se tu všem obyvatelům dobře
žilo.
Také se těším, že se s vámi uvidím
na nejedné kulturní události, kterých je ve městě jako každé září
spoustu. Přeji všem barevné babí
léto!

Získejte dotaci
za obnovu
kulturní památky

oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

R Již od roku 2009
probíhá za finanční podpory Jihočes-

kého kraje výměna oken na budově
ZŠ Linecká. V tomto roce pokračovala
VIII. etapa, která zahrnovala výměnu
oken v přízemí budovy.
Stará zdvojená kyvná okna panelákového typu, která nahradila původní špa-

Organizace školního roku 2017/2018
Organizace

Termín

Zahájení vyučování

pondělí 4. 9. 2017.

Ukončení vyučování v 1. pololetí

středa 31. 1. 2018

Ukončení vyučování ve 2. pololetí

pátek 29. 6. 2018

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. 10 a pátek 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny

sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018

Vyučování 2. pololetí začne

ve středu 3. 1. 2018

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 2. 2. 2018

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018.

Jarní prázdniny v Českém Krumlově

12. 3. – 18. 3. 2018

Hlavní prázdniny

pondělí 2. 7. do pátku 31. 8. 2018

Zahájení dalšího školního roku

pondělí 3. 9. 2018

letová okna, jsou nahrazována novými
dřevěnými okny typu Euro – rustikal dle
původního doloženého historického
členění v barevném tónu určeném pracovníky památkové péče a s plastickou
profilací konstrukčních historických
prvků vycházející z dochovaných historických fotografií.

Jihočeský kraj poskytuje dotaci,
která finančně kompenzuje rozdíl
mezi běžnou a historickou výměnou
oken. Celkové náklady projektu činily
283.665,59 Kč, z toho dotace činila 83.733,67 Kč a vlastní podíl města
299.931,92 Kč.

Petr Papoušek
oddělení památkové péče

D Oddělení památkové péče Městského úřadu Český
Krumlov připravuje v rámci administrace Programu regenerace
každoroční aktualizaci programu
formou průzkumu zájmu o přidělení příspěvku na rok 2018. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování
a zhodnocení památek.
Program je vypsaný pro opravu
objektů zapsaných jako nemovitá
kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace
Český Krumlov nebo na území
městské památkové zóny Český
Krumlov-Plešivec v roce 2018. Občané si v případě zájmu o zařazení
opravy jejich domu do programu
mohou vyplnit formulář, který je
k dispozici na www.ckrumlov.cz/
obcan, nebo osobně zajít na oddělení památkové péče Městského
úřadu Český Krumlov, Kaplická
439, Český Krumlov.
Vyplněné tiskopisy je nutno
odevzdat na oddělení památkové
péče městského úřadu nejpozději do středy 31. srpna 2017 do
14 hodin.
Výše finančních prostředků
na rok 2018 se bude odvíjet od zájmu vlastníků kulturních památek
o dotace na základě odevzdaných
dotazníků. Pro letošní rok 2017
má město připraveno k dispozici ze svého rozpočtu 750 tisíc Kč
a od státu 1.685 tisíc Kč. Za přispění těchto finančních prostředků
by letos měly být opraveny fasády,
okna a střechy měšťanských domů,
střecha kostela sv. Víta.

Burza škol poprvé v Českém Krumlově
Štěpánka Kučerová
B Dne 24. října se v prostorách
Sportovní haly na Chvalšinské ulici
letos uskuteční první ročník burzy
středních škol a odborných učilišť.
Účelem této jednodenní akce je prezentace středních škol a odborných
učilišť primárně z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce o studium
a učební obory. Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče
budou mít možnost se blíže seznámit
s jednotlivými školami a vytvořit si
dostatečný přehled o možnostech dal-

šího vzdělávání, zejména pak aktuální
informace týkající se podmínek studia,
přijímacího řízení, profilu absolventa
určitého oboru, ale také se mohou seznámit s ukázkami výuky a pracovních
činností, případně poznat mimoškolní
vyžití studentů a učňů.
Tato akce je pořádána Místní akční
skupinou Blanský les – Netolicko o.p.s.
ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov pod záštitou města Český
Krumlov v rámci probíhajícího projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání
na území ORP Český Krumlov“.

Cílem místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání je zlepšit kvalitu
vzdělávání v mateřských a základních
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné
informování, vzdělávání a plánování
partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Jednou z klíčových oblastí projektu
je budování znalostních kapacit prostřednictvím realizace vzdělávacích
akcí a dalších aktivit cílených na pedagogické pracovníky a žáky MŠ a ZŠ
na území ORP Český Krumlov. Více
informací o projektu naleznete na internetových stránkách http://www.
mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/
orp-cesky-krumlov/.

Vodáci, turisté a možnosti regulace
Vojtěch Němec
zastupitel města za hnutí PRO 2016

N V posledních měsících se hodně diskutuje o ,,problému s nadbytkem
turistů v centru města a to především
těch "z vody“. Čím nebezpečnější je svět,
tím více lidé vybírají k dovolené a odpočinku tuzemské destinace.
Naše město je druhé nejnavštěvovanější v ČR, a je tudíž logické, že nápor
domácích je v letní sezóně enormní.
Měli bychom být rádi, ale… Procházíte městem s rodinou a např. úsek mezi
Jelenkou a náměstím Svornosti je jen
pro silné povahy s ostrými lokty. De fac-

to je nemožné, abychom se prošli naším
centrem od 1. června do 31. srpna, aniž
bychom tím neriskovali nějakou újmu.
Co s tím? Bylo toho řečeno mnoho.
Odeslal jsem kolegyním, kolegům a jiným zainteresovaným email s několika
návrhy, jak bychom to mohli řešit. Nechme nyní stranou strategický plán rozvoje
turismu i s jeho vizemi, které jsou sice
důležité, ale neřeší turisty „z,vody“.
Možnosti regulace, ač tento výraz nemám rád, jsou následující: a) zákaz vstupu do pěší zóny v plavkách, jak je tomu
v jiných destinacích v Evropě (cedule
s přeškrtnutými plavkami; neplatily by
na přilehlých březích, např. Hradební

ul., Pivovar aj.); b) výběr tzv. splavného
příplatku /něco jako lázeňský poplatek/
ve výši 15 Kč na osobu, který by mohl
být vybírán v kempech na území Českého Krumlova. Lidé by dostali na ruku
pásky, jako je tomu např. při Slavnostech
pětilisté růže. Část peněz by šla provozovatelům kempů a zbylá část by pokryla
náklady za svoz odpadu a úklid kolem
břehů. Co by zbylo, mohlo by se investovat do revitalizace sídlišť aj.
Nyní je na právnících města, aby
zjistili, zda je tento postup možný,
a na nás, volených zástupcích, abychom to posvětili. Užívejte zbylé slunné dny ve zdraví.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Krumlováci představili své projekty
v rámci participativního plánování

Připomínkujte
vznikající
Akční plán

Šedesát návrhů od obyvatel, jak
zlepšit život ve městě, se ke konci
června sešlo na městském řadu.
O tom, jaké projekty z peněz
participativního rozpočtu
budou v roce 2018 realizovány,
rozhodnou Krumlováci listopadu.

redakce

redakce
P Občané a podnikatelé
zasílali podněty, co
by si přáli ve městě
opravit a vybudovat, co jim ve městě
chybí. Možnosti využilo bezmála padesát občanů z osmi městských částí, kteří
zaslali na šedesát projektů. V tomto roce
se neobjevil žádný projekt vhodný pro
realizaci pouze v městské části Slupenec.
Navrhovatelé na konci července
prezentovali své náměty vedení města
i veřejnosti, kde vysvětlili záměr a cíl
projektu v porovnání s podmínkami
participativního rozpočtu.
Mezi náměty se objevily zejména
požadavky na vybudování dětských
hřišť, výstavby chodníků i veřejného
osvětlení či výsadby zeleně. Dále si obyvatelé přejí rozmístění nových laviček
po městě, zvýšení počtu odpadkových
košů na sídlištích nebo revitalizaci prostoru Za Nádražím. Náměty se týkají
pořádání farmářských trhů, vytvoření
odpočinkových a piknikových zón pro
občany nebo zbudování venkovního fitness. Objevily se návrhy k instalaci chyt-

Foto: Petra Nestávalová

ré lavičky pro bezdrátové wifi připojení,
stálého pódia, pítka pro ptáky, oprava
fontán nebo mlžítko.
„Potěšil nás zájem občanů v prvním
ročníku participativního plánování a překvapily nás i některé ze zaslaných projektů. O tom však, zda město přispěje třeba
na úpravu veřejné zeleně nebo na nákup
mlžítka, rozhodnou sami občané,“ shrnul
starosta Dalibor Carda.
Mnoho projektů spadalo do investičních akcí, naopak o projekty komunitního charakteru nebyl takový
zájem. V současné době městský úřad
posuzuje jednotlivé projekty z hlediska
jejich realizovatelnosti. Projekty, které
postoupí do hlasování, představíme
v příštím čísle Novin města Český
Krumlov.
A co se stane s projekty, které nesplňují podmínky participativního
rozpočtu?

Třebaže některé z podaných podnětů neodpovídají pravidlům, nejsou
například navrženy na majetku města, nebo mnohonásobně převyšují
daný rozpočet, bude se město Český
Krumlov snažit zařadit tyto investice
do svého rozpočtu pro následující roky.
„Podmínky pro realizaci projektů z participativního rozpočtu jsou dané a pro
tento rok neměnné. Nicméně město nechce
opustit smysluplné projekty, které zaslali občané. Proto se budeme snažit najít
jiné cesty, jak projekty realizovat v rámci
aktivit městského úřadu a jeho běžného
rozpočtu,“ uvedl místostarosta Josef
Hermann.
O dalším postupu budeme informovat v příštích vydáních. Sledujte také
infokanály města a regionální média.
Podrobnější informace k participativnímu rozpočtu jsou k dispozici na
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

Oslavte 25. výročí Lesů ČR aktivně
Radek Kordač
Lesní správa Český Krumlov

O V roce 2017 je to 25 let
od vzniku firmy Lesy České republiky, s.p. a 1. října 2017 to bude přesně
25 let, co zahájila činnost Lesní správa
Český Krumlov. K tomuto výročí jsme
pro vás přichystali kondičně orientační,
rekreačně rodinný běh Pětadvacítka
Lesů České republiky, který se bude
konat v sobotu 30. září 2017. Spolu s naším čtvrtstoletím si také připomínáme
750 let od první písemné zmínky obce
Domoradice – dnes významné obchodní, sídelní, správní a výrobní čtvrti města
a sídla lesní správy.
Je pro vás připravena trasa 25 kilometrů jihovýchodním částí masivu
www.ckrumlov.cz/obcan

Kleť, kterou můžete absolvovat ve dvou
kategoriích: ZÁVODÍM – běh a ZÚČASTNÍM SE – libovolná technika,
či kombinace - chůze, nord walking, indiánský běh…
 Sraz závodníků běžeckého závodu na 25 km bude od 9.00 hodin
na návsi v Domoradicích – před budovou Technických služeb. Start závodu je plánován na 10. 00 hodin

 Sraz účastníkú pochodu na 25 km
bude od 8.00 hodin na návsi v Domoradicích – před budovou Technických služeb. Start bude průběžný
od 8.30 do 9.30 hodin, tak jak budete přicházet.
 V prostoru cíle bude pro děti i dospělé Lesní pedagogika informace nejen
o lesích.
Počet závodníků pro běžecký závod
je limitován počtem 50 startujících,
proto je povinná registrace. Podrobnosti 25ky jsou uvedeny v propozicích
na www.lesycr.cz.
Registrace účastníků pochodu je
dobrovolná, ale pomůže organizátorům
při přípravě, především občerstvení.
Těšíme se na setkání s vámi při běhu
či procházce krásnými lesními porosty.

P Od loňského roku je v našem městě velkým tématem strategické
plánování, na kterém se spolu s odborníky podílí široká veřejnost. Aktuálně
byl dokument převeden do přehledné webové aplikace, kterou naleznete
na www.KrumlovSobe.cz. Uživatelé si
mohou v aplikaci komfortně vyhledávat
jednotlivé oblasti, které strategický plán
obsahuje.
Na schválený strategický plán v současné době navazuje Akční plán, jehož
návrh nyní dostali Krumlováci k posouzení. Zasílat své připomínky a návrhy
mohou do 31. srpna 2017.
„Akční plán dál rozpracovává pro
nejbližší tři roky dílčí opatření strategického plánu. V jednotlivých projektech
popisuje kroky, které je potřeba podniknout, kdo se projektu bude věnovat
a bude na něm spolupracovat," vysvětluje dokument místostarosta Josef Hermann.
Akční plán je tedy zásobníkem projektů, ze kterého se při přípravě rozpočtu vybírá, co se v dalším roce bude realizovat. Důležitá je i výzva pro obyvatele,
aby se opět aktivně zapojili, tentokrát již
do samotné přípravy jednotlivých projektů. Projektové karty Akčního plánu,
možnosti připomínkování a další info
naleznete na www.KrumlovSobe.cz.

Změna provozní
doby sběrného dvora
redakce
Od 1. září 2017 je nově rozšířena provozní doba sběrného dvora:
pondělí 14.30–18.00 hodin
úterý
14.30–18.00 hodin
středa
14.30–18.00 hodin
čtvrtek
ZAVŘENO
pátek
14.30–18.00 hodin
sobota
10.00–16.00 hodin
neděle
ZAVŘENO
Sběrný dvůr se nachází v Kaplické
ulici pod bývalým areálem společnosti
Šumstav, a.s.
Druhy odpadu, který můžete odkládat na sběrný dvůr, naleznete na webu
www.ckrumlov.cz/odpady.
Obyvatelé města Český Krumlov
mohou odpad ve sběrném dvoře odkládat ZDARMA.
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KNIHOVNA I VLAK SEIDEL I VZPOMÍNKA

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!

září 2017

Mimořádným vlakem Josef Seidel
ke Stožecké kapli a do Nového Údolí

Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc září jsme pro vás opět připravili další novinky z fondů naší
knihovny, tentokrát s důrazem na regionální literaturu. Pevně věříme, že
si vyberete. A pokud vám tato nabídka nestačí a chcete se podívat na další
novinky, navštivte webové stránky
www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho
on-line katalogu. Přejeme příjemné
chvíle při čtení.
Storey, Stephanie:
Mramor a plátno

Historický román popisuje rivalitu
mezi dvěma největšími umělci své
doby – Leonardem da Vinci a Michelangelem Buonarroti.
Sterneck, Tomáš:
Smrt budějovického
hejtmana

Detektivní román ze 17. století zachycuje neklidné události stavovského povstání v Českých Budějovicích.

Foto: archiv Musea Fotoateliéru Seidel

Petr Hudičák
Museum Fotoateliér Seidel

V České dráhy vypravují každoročně alespoň jeden mimořádný
vlak jako výlet za fotografiemi Josefa
Seidela. Letos pojede z Českých Budějovic do Nového Údolí. Pro cestující je
připraveno několik desítek fotografií,

Erich, Václav:
Projdi se lesem a pookřeješ

Kniha se obecně týká lesnictví, jak
našeho, tak tropického. Obsahuje
i kapitoly o památných stromech,
pytláctví nebo Národním parku Šumava.
Čech, Přemysl: Šumaváci

Medailony osobností se vztahem
k Šumavě. Kniha přibližuje nejen
rodáky, ale i ty, kteří pro Šumavu
něco udělali nebo o ní umí zajímavě
vyprávět.
Siegel, Daniel – Bryson, Tina:
Rozvíjejte naplno mozek
svého dítěte

Autoři – díky znalostem neurovědy
– nabízejí rodičům k výchově a péči
o děti přiměřené strategie zvládání
každodenních překážek.
www.knih-ck.cz

Červnové pasování prvňáčků na
čtenáře. Foto: archiv městské knihovny

některé kolují po vagonech, na jiné jsou
cestující výletníci upozorněni průvodci
při zastávkách. Vlak na své cestě zastaví
i v Českém Krumlově.
Důležitou bude zastávka ve Stožci, odkud budou zájemci dopraveni
ke Stožecké kapli a zpět. A možná
právě zde bude pokřtěn nový kalendář Musea Fotoateliér Seidel. Cílem

cesty není jen hraniční nádraží a konec trati v Novém Údolí. Jen pár metrů vedle leží další koleje Pošumavské
jízdní dráhy, po kterých můžete parním vlakem dojet na hranici s Bavorskem.
Josef Seidel i jeho syn vytvořili
desítky pohlednic z míst, kudy vlak
projede. Ale také další fotografie
portrétů lidí, kteří podél trati bydleli
nebo na ní pracovali či vlakem do zaměstnání jezdili. Mimořádný vlak odjíždí v sobotu 30. září 2017 z Českých
Budějovic okolo 8.00 a přijíždí zpět
okolo 18.00 hodiny.
Nepatrné změny mohou nastat, sledujte www.seidel.cz od začátku září.
Vstupenky je nutné si zajistit podle
pokynů na oficiálních stránkách Českých drah v Jihočeském kraji. http://
old.cd.cz/jihocesky-kraj/cd-jihocesky-kraj/-5967/. Kontakt: Pavel Kosmata,
tel. č. 602 123 108.

Za Janem Cihlou
Ivan Slavík
Regionální muzeum v Č. Krumlově

V 10. srpna 2017 zemřel
ve věku 88 let akademický malíř Jan
Cihla. Pozoruhodný a uznávaný umělec, jenž si Český Krumlov na dobu
více než šesti desetiletí zvolil za místo
svého působení a tvorby, která svou
kvalitou výrazně překročila hranice
města i jihočeského kulturního okruhu. Rodák z pohraniční obce Alžbětína u Železné Rudy studoval na výtvarných školách v Praze a v Bratislavě
a již v šedesátých letech minulého století obohatil českou moderní malbu
o prvky poetického civilismu a lyrické abstrakce, vycházející především
z přírodních motivů. Citlivé vnímání
krajin, které poznal během studijních
cest po východních i západních zemích Evropy, ale zejména důvěrné seznamování a dlouhodobé pozorování
krajiny domácí, jihočeské a šumavské,
se stalo celoživotní inspirací námětů
jeho obrazů.
Jan Cihla však nebyl popisným
krajinomalířem. V jeho kompozicích
je s využitím přírodních prvků zachycen vrcholně slavnostní pomíjivý okamžik, lyrický či dramaticky živelný děj,

romantická vzpomínka nebo elegická
metafora, do kterých člověk subtilně
vstupuje prostřednictvím dojmů, snů
a citů. Zcela neohraničená a nezaměnitelná je Cihlova škála vytříbené
barevnosti, dodávající jeho obrazům
jak vypjatou energii expresivních kontrastů, tak i uvolnění napětí hlubokého

Jan Cihla

Jan Cihla: Kytice noci, olej na plátně, 2003,
soukromý majetek

prožitku. Na záměr, smysl a akcent obsahu převážné části autorovy malířské
tvorby upozorňují již samotné názvy
volných obrazových cyklů či samostatných výstav: „Šumavská mysteria“,
„Okamžiky, malé přírodní senzace“,
„Manifest léta“. Cihlovy obrazy až překvapivě vizuálně souznějí s literárními
texty Adalberta Stiftera, jehož tři svazky povídek i mistrně ilustroval.
Přes nesporný domácí i zahraniční
ohlas a úspěch výstav nebo četná zastoupení v soukromých či institucionálních sbírkách v celé Evropě zůstal
Jan Cihla bytostně i tvůrčím způsobem spjat s Českým Krumlovem.
Dlouhodobě spolupracoval se zdejším
Regionálním muzeem (dříve Okresním vlastivědným muzeem), jehož
byl respektovaným členem poradního sboru pro sbírky, ale také aktivním
příznivcem a velkoryse vlídným mentorem.
Byl moudrým a nadmíru noblesním člověkem, s nímž byla vždy velká
čest a radost sdílet okamžik. Nejen
pro Český Krumlov, ale také pro jihočeskou a širší českou kulturní obec
znamená jeho odchod velice smutnou
zprávu a především nenahraditelnou
ztrátu.
www.ckrumlov.cz/obcan

2017 září

Dny evropského dědictví v Krumlově
Přednášky a exkurze
Úterý 5. 9., 18.00 hod.
Za historií Českého Krumlova

Společná procházka městem
s výkladem Mgr. Martina Jakaba.
Pořádá Městská knihovna v Českém
Krumlově, sraz je na nádvoří
knihovny v Horní 155.
Sobota 9. 9.
Kláštery Český Krumlov
Přednáškový cyklus
pro veřejnost, Velký sál

11.00 hod., Helena Soukupová,
Historie klášterů klarisek v Čechách
a na Moravě
12.00 hod., Bonaventura Jiří Štivar,
Život kapucínů v Čechách
14.00 hod., Lukáš Gavenda, Dějiny
a architektura františkánského
kláštera v Kadani
Komentované prohlídky
pro veřejnost

Večerní program
pro veřejnost

18.00–20.00 hod., Křížem krážem
klášterem klarisek
Netradiční prohlídková trasa bez
průvodce. Vstup do trasy bude
uzavřen v 19.30 hod.
Možné rezervace v Návštěvnickém
centru na Klášterním dvoře.
e-mail: informace@divadlock.cz,
tel.: 725 554 705
Neděle, 10. 9.
Exkurze po měšťanských
domech v Českém Krumlově

O záměrech a postupu rekonstrukcí
promluví majitelé domů Vlastimil
Votřel, Jiří Bloch a Zbyněk Dočkal.
10.00 hod., Kájovská 66
(Hospoda Na louži)
11.00 hod., Dlouhá 92
(Muzeum stavebních řemesel)
13.30 hod., Dlouhá 30 (R. galerie)

Akce a expozice

15.00 hod., Helena Soukupová,
Exkurze klášterním areálem
za účelem srovnání dispozice klášterů
klarisek v Praze a Českém Krumlově

Poutní areál na Křížové hoře
nad Českým Krumlovem
Pátek 8. 9. – neděle 10. 9,

15.00 a 16.30 hod., Ivo Janoušek,
Komentované prohlídky na téma
spojovací chodba mezi klášterním
kostelem a horním hradem

13.00 – 17.00 hod.
Areál otevřen pro veřejnost, v rámci
Dnů evropského dědictví
mimořádně zpřístupněn sklep
pod poustevnou.

Sobota 16. 9.,

16.00 hod., Slavnostní zpívaná mše
v latinském jazyce u příležitosti svátku
Povýšení sv. Kříže (14. 9.). Účinkuje
Gregoriánská schola sv. Anny
Ve dnech 10. 9., 16. 9. a 28. 9.
bude mimořádně bude vystaven
odlitek hlavy Krumlovské madony –
zapůjčeno ze soukromé sbírky.
Sobota 9. 9. – neděle 10. 9.,
Pivovarská zahrada
Kupecká osada Krumbenowe
aneb veletrh pravěké
a středověké kultury

Kulturní naučně-zábavný program pro
nejširší veřejnost připomene klíčovou
historickou roli regionu jako významné
křižovatky obchodních cest v pravěku
a středověku. Akci pořádá Regionální
muzeum v Českém Krumlově
za podpory města Český Krumlov.
Sobota 9. 9. – neděle 10. 9.,
9.00–18.00 hodin
Museum Fotoateliér Seidel

Linecká 272, 50% sleva ze vstupného
Sobota 9. 9. – neděle 10. 9.,
10.00–18.00 hodin
Synagoga Český Krumlov

Za Soudem 282, vstup zdarma
Vstupné zdarma, výjimky uvedeny.
Další info na www.ckrumlov.cz/ehd

Unikátní jízda: Bratři Ebenové
a Robert Křesťan & Druhá tráva
redakce
K Bratři Ebenové se 3. září
vracejí do Českého Krumlova po dvou
letech. Servírovat budou přesně to, čím
jsou proslavení: sofistikovaný folk-rock
s vybroušenými texty, které přetékají
krásnými slovními hříčkami.
Pódium Jízdárny s nimi bude v jedinečné symbióze sdílet Robert Křesťan
& Druhá tráva, známá bluegrassová skupina, kterou založili v roce 1991 textař,
zpěvák a kytarista Robert Křesťan a banjista Luboš Malina. Po samostatných
vystoupeních obou skupin se můžeme
těšit na společné finále všech hudebníků na jednom pódiu. Bratři Ebenové,
synové skladatele Petra Ebena a synovci
Ilji Hurníka, vlastně do žádného hudebního proudu nepatří. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klavíru či flétny,
www.ckrumlov.cz/obcan
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KULTURA I KONCERT I FESTIVAL

Davidova klarinetu a sopránsaxofonu
vytváří ojedinělý ebenovský sound, obohacený dalšími nástroji. Robert Křesťan
je český zpěvák, mandolinista, skladatel
a překladatel. Hrával v bluegrassových
skupinách Trapeři a Poutníci a v současné době hraje v bluegrassové skupině
Druhá tráva s Lubošem Malinou. Přijďte

si vychutnat neopakovatelný večer naplněný souzněním skvělé hudby s osobitou
poetikou textů obou hlavních představitelů. Zažijte jeden z vrcholů hudebního
léta v Českém Krumlově, zažijte unikátní
jízdu! Koncert se koná v rámci oslav
25. výročí zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO.

festival

Vstupenky
na Festival vína
Český Krumlov®
jsou v prodeji
Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

F Na opravdu bohatou
přehlídku tuzemských i světoznámých vín se mohou obyvatelé i návštěvníci města těšit v rámci letošního šestého ročníku Festivalu vína
Český Krumlov. Od 20. října až
do 30. listopadu připravili jeho organizátoři jednu vinařskou lahůdku vedle druhé. Program festivalu
svou účastí ozdobí taková zvučná
jména vinařských osobností, jako
jsou Ivo Dvořák, Jakub Přibyl, Klára Kollárová či Michal Šetka.
Festival nabídne kromě již tradičních akcí, jako je Příjezd sv.
Martina spojený se slavnostním
otevřením Svatomartinského vína
(11.11. v 11.11 hod.) a Zámecká
slavnost vína (25. 11.), také dvacítku komornějších setkání nad sklenkou dobrého vína v rámci programu Víno&Gastronomie&Kultura
(20.10. - 30.11.). Ty zahájí v sobotu 21. 10. Řecký večer se sommelierem Jakubem Přibylem, konaný
v prostorách Prelatury. V průběhu
festivalu budete moci ochutnat také
vína z vinohradů, kde zanechali stopu Rožmberkové, vína pěstovaná
biologickou cestou, vína z malých
rodinných vinařství, ale také vína
od Vinaře roku 2016, oblíbená vína
přední české sommelierky Kláry
Kollárové či vína z Burgundska,
Portugalska a mnoho dalších. Nově
si budete moci letos vyzkoušet
spolu s profesionály a pod vedením opravdového vinařského odborníka Ivo Dvořáka hodnocení
vín naslepo. A to není zdaleka vše.
Program letošního šestého ročníku Festivalu vína Český Krumlov
je opravdu bohatý, vybírat můžete
na www.festivalvinack.cz.
Vstupenky na letošní degustační
večery jsou již v prodeji, zakoupit je můžete v Infocentru na náměstí Svornosti, příp. on-line na
webu www.ckrumlov.info/tickets.
Letošní novinkou je spuštění možnosti koupě vstupenek formou e-vstupenky, což ocení zejména návštěvníci ze vzdálenějších měst a obcí.
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Soutěž o Český
Krumlov Card
redakce
S Čtenáři Novin města Český
Krumlov mohou soutěžit o čtyři karty
Český Krumlov Card. Karta poskytuje
volný vstup na výstavy a do expozic celkem pěti památek v centru města.
Konkrétně do Hradního muzea a zámecké věže, Regionálního muzea v Českém Krumlově, Musea Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centra, vybraných
expozic Klášterů Český Krumlov.
Platnost karty je 12 měsíců od prvního využití, nejdéle však do konce roku
2018, více na www.ckrumlov.info/card.
Soutěžní otázka: V jaké části Klášterů Český Krumlov se nachází expozice "Domácí život šlechty v gotice"?
Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. září 2017.
Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno a adresu. Ze zaslaných správných odpovědí budou vylosováni dva výherci,
každý obdrží dvě karty. Český Krumlov
Card do soutěže věnovala vyjmenovaná
muzea a instituce. Děkujeme.

září 2017

Září v klášterech Český krumlov
2. 9. a 30. 9. 2017
ŘEMESLA
NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE
Přijďte se naučit dovednostem našich
předků od hrnčíře, brašnáře, sedláře,
knihaře, kováře, pekařky, valchářky či
sklářky a vytvořte si společně s vašimi
dětmi tradiční řemeslný výrobek.
10.00–18.00 hod., Řemeslná ulička
u Klášterního dvora, platidlo Klášterní
mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč
2. 9. 2017
DIVADLO NAVĚTVI
– KOUZLA SKŘÍTKŮ
Jak skřítčí kluci poznávají svět? Veselá
pohádka o dvou malých domácích
skřítcích a jejich velkém dobrodružství.
Pro děti od 3 let a všechny, kdo mají
rádi veselé pohádky.
15.00 hod., Nádvoří klarisek
(mokrá varianta — Velký sál),
kapacita 110 osob, vstup zdarma
9. 9. 2017
DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ – PŘEDNÁŠKOVÉ
CYKLY PRO VEŘEJNOST
Seznam na www.ckrumlov.cz/ehd

23. 9. 2017
KONCERT KOMUNITNÍHO
PĚVECKÉHO SBORU
INTERNATIONAL SCHOOL
OF PRAGUE
ANGLICKÉ DUCHOVNÍ
SKLADBY
Po velmi úspěšném adventním vystoupení
loňském roce se do českokrumlovského
klášterního kostela Božího Těla a Panny
Marie vrací s novým repertoárem studenti
International school of Prague. Nenechte
si ujít staroanglické duchovní písně
i moderní spirituály v podání úspěšného
vokálního tělesa!
19.00 hod., Klášterní kostel Božího
Těla a Panny Marie, kapacita 200 osob,
vstup 80/50 Kč, možnost rezervacev
Návštěvnickém centru
30. 9. 2017
ČESKOKRUMLOVSKÁ
SCÉNA – FIMFÁRIUM
Českokrumlovská scéna si pro děti
i dospělé připravila čtyři pohádky
z Fimfára Jana Wericha!
15.00 hod., Nádvoří klarisek
(mokrá varianta — Velký sál)
kapacita 110 osob, vstup zdarma

EMMA 75: DERNISÁŽ
JUBILEJNÍ VÝSTAVY
EMMY SRNCOVÉ
Nenechte si ujít slavnostní dernisáž
úspěšné výstavy známé české malířky
a herečky Emmy Srncové!
Využijte jedinečnou příležitost
zhlédnout naposledy
v českokrumlovských klášterech svět
očima Emmy! Součástí dernisáže bude
vyhlášení vítěze soutěže z tvořivého
ateliéru „Maluj podle Emmy“ a prodej
reprodukcí obrazu „Pan Vok se vrací
z flámu“, který se stal tváří jubilejní
výstavy v českokrumlovských
klášterech.
18.00 hod., Velký sál a Seminární
místnosti
vstup zdarma, možnost rezervace
v Návštěvnickém centru
www.klasteryck.cz

Andělská
fashion show
plakátek– jak
se vejde

www.ckrumlov.cz/obcan

Klenoty
automobilové
historie projedou
Krumlovem

V Krumlově se opět vaří pivo
Zářijová rubrika FIRMY SE
PŘEDSTAVUJÍ jistě potěší
nejednoho krumlovského
milovníka zlatavého moku.
V historickém pivovaru se totiž
nedávno začalo po letech opět
vařit pivo.

Pavel Kacerovský

Lukáš Malý

ČK motorsport

Historický pivovar Český Krumlov

Z Nablýskané stroje, které se
do kronik motorismu zapsaly nesmazatelným písmem, budou v pátek 8. září
k vidění v centru Českého Krumlova.
Osmý ročník South Bohemia Classic,
mezinárodní setinové rallye klasických
a sportovních vozů, sem zavede rekordních 140 posádek.
Veterány začnou do města přijíždět od Kaplice zhruba v 19.45 hodin
a kolem Pivovaru Eggenberg a přes
Latrán dojedou historickým centrem
až na náměstí Svornosti. U kašny bude
stejně jako v minulých letech připravena
moderovaná zóna, kde se diváci během
desetiminutové přestávky dozvědí zajímavosti nejen o jezdcích, ale zejména
o jejich strojích.
Roušku tmy prozáří věhlasné značky
– jmenujme například Jaguar, Maserati,
MG, Cadillac, Austin Healey, Ferrari,
Chevrolet, Porsche nebo Mercedes-Benz. K vidění budou všichni soutěžící
také v Kájovské či Linecké ulici, následně ale Objížďkovou a Chvalšinskou
město opustí.
VIII. South Bohemia Classic 2017,
největší akce svého druhu na území České republiky, odstartuje v 17:30 na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa dále vede přes Hlubokou
nad Vltavou, Doudleby, Svatý Jan nad
Malší, Český Krumlov a Chvalšiny až
do cíle v Hotelu Relax v Dolní Vltavici. Během soboty se účastníci projedou
kolem Lipna, Novohradskými horami,
částí Rakouska a poznají také krásy třeboňských rybníků.
Více informací včetně aktuálního seznamu přihlášených posádek hledejte
na www.southbohemiaclassic.cz. Akce
se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy.

P Navazujeme na tradici vaření piva v Českém Krumlově, která je
prakticky spojena se vznikem města už
od 13. století.
Důvodem obnovení vaření piva
v Českém Krumlově je naše vášeň pro
poctivé české pivo a snaha obnovit
věhlas krumlovského piva z dob jeho
největší slávy za vlády Rožmberků
a Schwarzenbergů.
Chceme se distancovat od značky Eggenberg, která se už od roku 2014 nevyrábí u nás v Krumlově, ale v Pardubicích.
Distancujeme se rovněž od průmyslového způsobu výroby tohoto piva. Do vaření piva jdeme srdcem a bez kompromisů. Chceme, aby se do historického
pivovaru vrátilo poctivé jihočeské pivo,
kvalitní pivovarské ingredience a postupy. Chceme jednoduše vařit pivo, na které budou pivaři z jižních Čech hrdí.
Kvalita našeho piva, tradiční postupy a výběr surovin bez kompromisů

Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází
měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 8/2017
vyšlo 26. srpna 2017, uzávěrka byla 11.
srpna 2017. Evidenční číslo MK ČR E
14614. Vydavatel město Český Krumlov,

www.ckrumlov.cz/obcan
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náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 30. září 2017
s uzávěrkou 15. září 2017.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách
města Český Krumlov nejsou uvedeny akademické tituly.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová,

jsou základem naší filosofie. To, že je náš
směr správný, dokládají i dvě významná ocenění z poslední doby. Náš světlý
ležák Premium 12° byl díky kvalitnímu
výběru surovin a péči našeho sládka
pana Valenty oceněn Zlatou pivní pečetí 2017 a v mezinárodní konkurenci
na World beer awards 2017 získal stříbrnou medaili. Vaříme tradiční a poctivé, nepasterizované a nefiltrované pivo
plzeňského typu. Používáme jen slad,

chmel a vodu spolu s tradičními nezkrácenými výrobními postupy vaření piva.
Žádné extrakty, náhražky a chemické
látky v našem pivě nenajdete. Neurychlujeme zrání piva a dopřáváme mu minimálně 5–8 týdnů ležení. Naše pivo neředíme a dopřáváme pivařům poctivou
11° a 12°. Specifikum našeho vaření piva
je i v tom, že náš sládek míchá speciální
blend až pěti druhů sladů, a tak dává našemu pivu unikátní chuťovou bohatost,
která balancuje ušlechtilou hořkost žateckého chmele. Žatecký chmel do piva
přidáváme metodou „trojitého chmelení“, to našim pivům přináší osvěžující
hořkost, nádherné chmelové aroma
a skvělou pitelnost.

HISTORICKÝ PIVOVAR CESKÝ KRUMLOV

vás zve 30. 9. na ochutnávku krumlovského piva a nového speciálu

Jako dárek jsme pro vás připravili

VOUCHER na
1 PIVO ZDARMA
Vystřihněte tento voucher. Voucher lze uplatnit
na 1 pivo 0,5 l dne 30. 9. 2017 v Pivovarské zahradě
na Svatováclavských slavnostech.

telefon 380 766 121, e-mail: noviny@
ckrumlov.cz.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Martina Bodláková, Dalibor Carda, Bára Hudečková, Petr Hudičák, Pavel
Kacerovský, Lenka Kolářová, Radek Kordač, Štěpánka Kučerová, Romana Linhartová, Lukáš Malý, Vojtěch Němec, Petr

Papoušek, Ivan Slavík, Eva Vaněčková.
Foto: archiv ČK motorsport, archiv Městské knihovny v Českém Krumlově, archiv
Musea Fotoateliéru Seidel, archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově, Jana
Lohnická.
© Copyright město Český Krumlov, 2017
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