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slovo starosty
Dalibor
Carda
Blíží se konec roku
a s ním i tradiční bilancování. Jak
rychle ten současný
rok utekl, je otázkou pohledu každého z nás. V mnohém to také záleží, jak daný čas zaplníme aktivní
a efektivní činností. Představitelé
města s městským úřadem tento rok
zasvětili strategickým plánům, které by měly udávat priority a činnost
města v dalších letech. Mnoho těchto projektů by mělo mít podstatný
vliv na další rozvoj města. Já osobně velmi kvituji, že ten nejdůležitější dokument byl tvořen za aktivní
účasti a podpory českokrumlovské
veřejnosti. Tím dokumentem je
akční plán, který vychází ze strategického plánu.
Oba dokumenty představují
soubor aktivit a úkonů, které by
občané chtěli ve městě změnit či
upravit. Mé zkušenosti ukazují, že
zapojení veřejnosti do strategického plánování je důležitá, a především správná cesta. I úspěch této
cesty je však podmíněn další tvrdou prací, naplněním podmínek
a úkonů stanovených ve zmíněných
dokumentech, ale také spoluprací
občanů našeho města. Nedělám si
iluzi, že vše poběží snadno. Mnoho
úkolů podléhá zákonným normám,
které se musí dodržet, které mají své
striktně dané časové lhůty.
Mám rovněž radost z toho, že
se v tomto roce kromě uvedeného
povedlo i připravit realizaci staveb, po kterých se dlouho volalo,
a mohou tak být realizovány v roce
2018. Především dlouho avizovaná rekonstrukce autobusového
nádraží, rekonstrukce Nových
Dobrkovic, oprava bytového domu
v Domoradicích, úprava prostoru
před vlakovým nádražím.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se aktivně podílí na městských
projektech. Přeji si, abychom přesvědčili i další obyvatele města, že
si vážíme jejich názorů, pokud jsou
míněny a směrovány do rozvoje
Českého Krumlova.

Český Krumlov je 25 let
světovým kulturním dědictvím

Foto: Lubor Mrázek

Čas neuvěřitelně letí, před čtvrtstoletím, 4. prosince 1992, se naše
město zařadilo do rodiny světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO, toho nejlepšího a nejhodnotnějšího, co člověk a příroda
na planetě Zemi vytvořili. To je pro malé dvanáctitisícové město
na jihu Čech velkou ctí a zároveň závazkem toto dědictví zachovat
pro budoucí generace.

Jitka Zikmundová
radní města za SN – MPV

UNESCO Často slýchám otázku,
co nám titul památky UNESCO přináší a zda nám organizace UNESCO
dává peníze. Začnu od těch peněz. Ne,
UNESCO jako organizace Spojených
národů nám žádné peníze nedává. Byl
nám propůjčen titul, nebo chceme-li
globální značka, a tu můžeme používat.
Vždyť dobrá značka a k tomu celosvětová je dnes k nezaplacení. V oblasti
cestovního ruchu se nám podařilo tuto
značku velmi dobře používat a pomohla
nám stát se druhým nejatraktivnějším
turistickým cílem České republiky.
Díky statusu památky UNESCO
se podařilo získat finanční prostředky
na záchranu a obnovu historického
centra, včetně hradu a zámku. Státní finance, dotace z Evropské unie i soukromé investice za posledních 25 let v odhadované výši kolem 4 miliard korun
změnily Český Krumlov k nepoznání.
Každý, kdo pamatuje Český Krumlov
koncem osmdesátých let, vám dnes
řekne, že z šedivého města na spadnutí
se stalo krásné, pohádkové městečko
plné života. Jiný namítá, že toho krumlovského života v historickém centru již

moc nezbylo, a že se s tím má něco dělat.
Také často slýchám, že status památky
nás omezuje, třeba ve stavební činnosti
a turistů je moc. Jenže tak jednoduché
a přímočaré to není. Svoje nemovitosti
a majetek v historickém centru spravují
a provozují z 90 % soukromí vlastníci.
V Českém Krumlově platí stejné zákonné normy pro výstavbu jako v celé
České republice, není speciální stavební
zákon pro památky UNESCO, jen musíme vždy respektovat principy ochrany
památkového fondu a najít řešení pro
zachování památek i života v nich. A myslím, že lepší je turisty mít a turismus
ovlivňovat, než žádný turismus nemít.
Mise záchrany našeho kulturního
dědictví byla za posledních 25 let splněna. Nová mise stojí před námi. Český
Krumlov jako památka UNESCO musí
hlavně být příznivým místem k životu. Přišel čas věnovat více pozornosti
ostatním částem města, věnovat se rozvoji městských čtvrtí, třeba investicemi
do veřejných prostranství nebo služeb
v těchto částech města. Péče o světové dědictví bez spokojených obyvatel,
kteří zde žijí, není možná. Památku
UNESCO mohou chránit a rozvíjet právě jen její současní obyvatelé, nikdo jiný
to za nás neudělá.

Vánoční strom
ze Spolí
redakce
S Radost všem příchozím přinese na náměstí Svornosti letošní vánoční
strom, který městu věnovala rodina Sirových ze Spolí. „Do nového domu jsme se
stěhovali na Vánoce roku 1987 a stromek
k nám přinesl na jaře roku 1988 děda Jiří
Neubauer. Přinesl spíš takové dvaceticentimetrové košťátko o třech větvičkách. Dlouhá léta byl smrček nepravidelný a nehezký,
nicméně asi tak po deseti, patnácti letech
najednou začal růst pravidelně a zkrásněl.
Smrk byl po celá léta poznávacím bodem
pro naši babičku, která podle něho poznala, kde bydlíme. O poražení stromu jsme
z bezpečnostních důvodů uvažovali už
před třemi lety, ale opakovaně jsme to odkládali. Nicméně dnes by jistě rodiče měli
radost, jaké pocty se mu dostalo,“ uvádí
s úsměvem pan Sirový.

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 21. prosince 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

čtěte také...
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Budějovická brána v novém
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Psí Vánoce
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AKČNÍ PLÁN I DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ I PRŮZKUM

prosinec 2017

Využijte výpůjčky domácího kompostéru

novinky

Akční plán

Vlasta Horáková

redakce

Odbor životního prostředí a zemědělství

P Na říjnovém jednání schválili zastupitelé Akční plán města
Český Krumlov, tj. soubor aktivit
a projektů města na období následujících tří až čtyř let. Dokument
vychází ze strategického plánu rozvoje města, jenž vznikl za podpory
veřejnosti v loňském roce. Skládá
se z konkrétních projektů (úkolů),
pro které popisuje jednotlivé úkony, stanovuje zodpovědné osoby
a dotčené odbory či organizace,
které by měly na projektu vzájemně
spolupracovat.

N V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu
Životní prostředí, spolufinancovaného
Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí
ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského
kraje možnost pořídit domácí kompostéry. Město Český Krumlov se i letos
do projektu zapojilo a získalo 100 ks
kompostérů (50 ks o objemu 450 l
a 50 ks o objemu 1 050 l).
Město (půjčitel) nabízí obyvatelům využívání kompostérů na základě
smlouvy o výpůjčce za níže uvedených
podmínek:

Foto: Jiří Šneider

Akční plán slouží rovněž jako
zásobník investiční akcí, na jejichž
realizaci město hledá prostředky
a řídí se jím při přípravě městského rozpočtu na následující rok.
K výběru, který projekt realizovat
v daném roce, jsou určena kritéria:
priorita, finanční náročnost (objem prostředků, který je k realizaci
nutný) a časová náročnost pro konkrétní zainteresované osoby (aby se
zároveň nerozběhly projekty, které
nemohou konkrétní lidé reálně
zvládnout).
Stejně jako při přípravě strategického plánu také na sestavení akčního plánu pracovaly tři odborné
skupiny (1. obraz města a cestovní
ruch, 2. pohyb a doprava po městě,
3. otevřené město – participace);
v každé měla své zastoupení aktivní
veřejnost, zaměstnanci městského
úřadu a městských společností,
představitelé města i externí odborníci.
Pro snadnější práci s akčním
plánem jsou všechny projekty popsány ve standardizované struktuře
v projektovém listu. Celý dokument je zveřejněn na webových
stránkách www.KrumlovSobe.cz.

 Koncový uživatel (občan, tj. fyzická
osoba, dále též vypůjčitel) je vlastníkem pozemku v katastru města Český
Krumlov, na kterém bude kompostér
umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez
výhrad souhlasí).
 Kompostér bude využívat výhradně
ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování (které budou tvořit
přílohu výše zmíněné smlouvy) a to
po celou dobu výpůjčky.
 Finální produkt, tj. kompost nebude
sloužit ke komerčním účelům, ale
k vlastnímu využití koncovým uživatelem.
 Koncový uživatel nebude požadovat
nájem, ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude umístěn
kompostér v majetku půjčitele.

 Uživatel bude kompostér vhodnou
formou chránit před poškozením,
zničením, ztrátou nebo odcizením
a dále má povinnost tyto události bez
zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.
 Koncový uživatel odpovídá půjčiteli
za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má
kompostér ve výpůjčce a zavazuje se
vzniklou škodu uhradit do 60 dnů
od oznámení.
 Vypůjčitel nepřenechá kompostér
jiné osobě po celou dobu výpůjčky.
 Kompostér nebude předán podnikatelským subjektům ani jimi nebude
využíván.
 Kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem
k použití.
 Půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost,
nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem.
 Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat
přístup ke kompostérům za účelem
kontroly, zda je kompostér užíván
řádně v souladu s touto smlouvou.
Spolu s půjčitelem se mohou kontrol
účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci
poskytovatele dotace. Toto se týká
i veškeré dokumentace související
s kompostéry (protokol o předání
apod.)
 Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže
kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se
zásadami správného kompostování,
které jsou přílohou smlouvy.

 Kompostéry jsou silnostěnné z vysokohustotního polyethylenu HDPE
odolávající teplotám -35 °C až
+ 40 °C a je na ně poskytována pětiletá záruka. Případné vady bude
vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl
zjednat nápravu (opravu či výměnu)
kompostéru. Předpokladem uznání
reklamace je její kladné posouzení
odborným pracovníkem výrobce.
 Doba výpůjčky: do 31. 12. 2023.
Po dobu výpůjčky je jediným a ničím
neomezeným vlastníkem kompostéru Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
 Vypůjčitel uhradí městu Český
Krumlov spoluúčast na pořízení
kompostéru, která tvoří 10 % z ceny
kompostéru, tj.: u kompostéru o objemu 450 l činí 424 Kč, u kompostéru
o objemu 1 050 l je to 633 Kč.
 Vypůjčitel složí prostředky hotově při
podpisu smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru.
 Kompostér si vypůjčitel převezme
ve stanoveném termínu v areálu Stanice pro psy Český Krumlov v nesmontovaném stavu.
Údaje nutné pro sepsání smlouvy
o výpůjčce: jméno a příjmení, číslo
občanského průkazu, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt
(e-mail, telefon), parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér
umístěn a preferovaný kompostér (dle
objemu).
Pořadí zájemců bude stanoveno
chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky. Zájemci se mohou
hlásit na Odboru životního prostředí
a zemědělství, tel.: 380 766 550, e-mail:
vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz

Průzkum připravenosti obyvatelstva
na případný výpadek energie
redakce
P V současné době probíhá
na Městském úřadu Český Krumlov
závěrečná příprava cvičení Blackout
2017, tj. cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS, které se zaměřuje
na řešení následků rozsáhlého výpadku
elektrické energie na území kraje, resp.
vybraných měst.
V návaznosti na následky způsobené
v závěru října vichřicí Herwart zjišťu-

je Jihočeský kraj pro potřeby orgánů
krizového řízení kraje i obcí připravenost obyvatelstva na podobné situace.
Obrací se proto na obyvatele s žádostí
o vyplnění dotazníku, který si klade
za cíl zmapovat na území Jihočeského
kraje připravenost obyvatelstva na nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické
energie, případně blackout. Vyplněním
jednoduchého dotazníku pomůžete
získat přehled základních potřeb, které
bude nezbytné pro občany zajistit ze

strany kraje, složek IZS a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé
situace.
Vyplněné dotazníky zaslané do 1. prosince 2017, budou slosovány 4. prosince
2017 na krizovém štábu kraje v rámci
cvičení Blackout 2017. Deset výherců
obdrží od Jihočeského kraje dárek.
Dotazník je k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan
v sekci Aktuality. Děkujeme mnohokrát
za spolupráci!
www.ckrumlov.cz/obcan
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PROJEKTY I AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

2017 prosinec

Projekty zrealizované v roce 2017
Lenka Kolářová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

P Na konci roku tradičně přinášíme přehled projektů, které
město v letošním roce zrealizovalo
za finanční podpory Jihočeského kraje,
ministerstev České republiky či operačních programů.
Podrobnější informace o jednotlivých projektech naleznete na webových
stránkách města www.ckrumlov.cz/obcan v sekci Projekty města.
V roce 2017 město Český Krumlov
získalo dotace na projekty, které budou
realizovány v příštích letech. Z Operačního programu Životní prostředí bude
podpořen projekt Snížení energetické náročnosti MÚ a Rozšíření složek separace
odpadů. Z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) budou
podpořeny tři projekty, a to Rekonstrukce třídy Míru, Zateplení panelového domu
Lipová 161 a Stavební úpravy MŠ Za Nádražím. Z ministerstva kultury budou
taktéž podpořeny tři projekty: Oprava
loubí a úžlabí střechy na budově radnice,
Oprava loubí a fasády měšťanského domu

Celkové
výdaje (Kč)

Název projektu
Výměna oken ZŠ Linecká – VIII. etapa – druhá část

Dotace
(Kč)

Poskytovatel
dotace

383 66,59

84 362,41

Jihočeský kraj

Zábradlí Pivovarská ul.

594 069,00

200 000,00

Jihočeský kraj

Podpora stanice pro psy

102 890,00

40 000,00

Jihočeský kraj

Ozbrojený útočník

188 441,00

136 000,00

Jihočeský kraj

Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města
v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

2 300 000,00

2 300 000,00

Jihočeský kraj

Podpora sociálních služeb v JčK IV – DMD a DNPC

1 668 480,00

1 668 480,00

Jihočeský kraj

Projektová dokumentace pro cyklostezky a cyklotrasy v ČK

515 000,00

150 000,00

Jihočeský kraj

Podpora terénní práce v Českém Krumlově na rok 2017

321 440,00

299 440,00

Úřad vlády ČR

2 151 000,00

1 551 624,00

MP SV

161 012,00

50 000,00

MK ČR

Podpora sociální práce vyjma OSPOD pro rok 2017
Obnova lávky Rechle III. etapa

1 176 000,00

335 000,00

MK ČR

Obnova a restaurování kamenné kašny u kostela sv. Víta

Obnova vnějšího pláště Budějovické brány v Českém Krumlově

362 699,00

162 000,00

MK ČR

Stavební úpravy jižních teras u domu č. p. 343 v Českém Krumlově,
V. etapa – 3. část

375 026,00

150 000,00

MK ČR

3 034 022,00

2 882 320,89

Rozvojová strategie pro Český Krumlov

č. p. 24 a Restaurování Božích Muk na Plešiveckém náměstí.
Zároveň byly v průběhu roku podány
žádosti na projekty, u kterých ještě řídící orgány nerozhodly o jejich přidělení,
a to Bezpečné prostředí pro elektronické
služby, Rozvoj eGovernmentu, Podpora
rozvoje konceptu eCulture a OpenDat,

Územní studie, Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky
a přírodopisu – ZŠ Za Nádražím a Cyklostezka ul. Chvalšinská – autobusová
zastávka Špičák do IROP. Dále projekt
Chytře řízené město do Operačního programu Zaměstnanost (OPZ),
projekt Výměna oken ZŠ T. G. M.

OPZ

do Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP). Na Ministerstvo
kultury České republiky byla odeslána
žádost o dotaci na aktualizaci Management planu pro historické centrum
města Český Krumlov a na Úřad vlády
ČR žádost o dotaci na podporu terénní
práce na rok 2018.

Nový dopravní terminál zas o něco blíž
Miroslav Reitinger
Českokrumlovský rozvojový fond

T Projekt dopravního terminálu v místech dnešního autobusového
nádraží, který připravuje a bude realizovat Českokrumlovský rozvojový fond,
se zas o krůček přiblížil fázi výstavby.
Po velmi dlouhých jednáních s Centrem
regionálního rozvoje, které doprovází
celý proces přípravy a realizace z pozice
poskytovatele dotace (42 mil. Kč), byla
konečně schválena zadávací dokumentace pro výběr dodavatele hlavní stavební části.
V těchto dnech tedy již probíhá zadávací řízení, jehož výsledkem by měl
po novém roce být vybraný dodavatel. Ten zahájí práce na přelomu jara
a zimy s pevným termínem dokončení
na podzim 2018. Na základě požadavků příslušných kontrolorů byla oddělena ze zakázky dodávka parkovacích
technologií a technologií informačního systému pro cestující a dopravce.
Ty budou následně soutěženy a dodávány odděleně. Výsledkem tohoto
projektu budou nové kryté peróny
www.ckrumlov.cz/obcan

vizualizace

odjezdových a příjezdových zastávek,
nové a upravené přístupové cesty, kapacitní parkoviště osobních aut, osvětlení, dohledový kamerový systém, wifi
připojení v celém areálu, nový mobiliář a kryté stání pro kola a jednostopá
vozidla.
Během letošního podzimu vzešel
ze zadávacího řízení i projektant pro

řešení objektu výpravní budovy. Tato
část celkového záměru by měla plynule
navázat na předchozí. V tomto případě
se počítá již s financováním bez dotace,
protože zde budou realizované příjmy
z pronájmu nebytových prostor, které
by měly být i významným pilířem dobré
ekonomiky projektu. Již se dopracovávají úvodní studie, které budou před-

staveny jak vedení města, tak veřejnosti
do konce roku. Časová náročnost je trochu komplikovaná i projednáním v orgánech institucí dohlížejících na péči
o městskou památkovou rezervaci
z titulu zapsané památky na seznamu
UNESCO. Ale i s tím se jistě projekt vypořádá tak, aby v příštím roce mohly být
zahájeny i práce na budově.
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FOTOGRAFIE I KNIHOVNA I PLES I ÚSPĚCH

prosinec 2017

novinky

Mladí fotografují památky

Nepřehlédněte
v knihovně!

Na plese zazpívá
Kamil Střihavka

redakce

redakce

S Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska v současné
době organizuje již jedenáctý ročník
mezinárodní soutěže Mladí fotografují
památky, která je jednou z největších
světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.

P Zámecká jízdárna se 27. ledna
2018 stane místem, kam dámy zavítají
v nejhezčích róbách a pánové je budou
směle zvát k tanci. Uskuteční se tu již
4. ročník reprezentačního plesu města
Český Krumlov, na kterém bude znít
hudba oblíbeného českobudějovického orchestru Fordance Orchestra.
Hosté plesu se mohou těšit na pestrý
program v čele s hvězdou českého
popového nebe Kamilem Střihavkou.
Výtěžek z tradičního fotokoutku Musea Fotoateliéru Seidel poputuje opět
na činnost Hospice sv. Jana Nepomuka
Neumanna v Prachaticích.
Vstupenky mohou zájemci rezervovat od 18. prosince 2017 od 9.00 hodin na portálu vstupenky.ckrumlov.cz,
nebo osobně v Infocentru Český
Krumlov, náměstí Svornosti 2, do
naplnění kapacity sálu. Elektronická
rezervace je platná 3 dny, během té
doby se musí vstupenky v Infocentru
uhradit. Cena vstupenky je 500 Kč,
platba pouze v hotovosti, bez možnosti
on-line platby. Rezervace je omezená
na 4 vstupenky na osobu.

Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc prosinec jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů naší
knihovny. Pevně věříme, že si vyberete. A pokud vám tato nabídka
nestačí a chcete se podívat na další
novinky, navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line
katalogu. Přejeme příjemné chvíle
při čtení.
Bárta, Miroslav – Kovář,
Martin: Lidé a dějiny

Cílem monografie je poukázat na roli
jedince v rámci dějin a na to, jakou
roli může sehrát osobnost v historickém vývoji a zásadně ho ovlivnit.
Kučíková, Marta:
Italské jednohubky

Česká autorka, žijící v podhorském
italském městečku, vypráví s nadhledem o životě tamějších obyvatel. Za své laskavé postřehy, psané
na blogu iDnes, získala ocenění
Blogerka desetiletí a Blogerka roku
2016.
Hančlová, Isabella:
Olga Knoblochová
– Lady Dermacol

Životní příběh první dámy české
kosmetiky v podání její dcery, která v oboru pokračuje. Publikace
přináší i originální kosmetické rady
a návody.

Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří
svojí fotografickou tvorbou vyjádří
hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad,
venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé
krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným
s uměleckým a památkovým dědictvím.
Rada Evropy stanovila pro soutěž
tato kritéria: téma – architektonické
dědictví, účastníci – mládež navštěvují-

Foto: archiv města

cí školní zařízení, věkový limit – 21 let.
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je 18. 3. 2018. Účastníci vkládají
fotografie na webové stránky www.
historickasidla.cz, kde jsou také k dispozici podrobné informace o soutěži.
Každý účastník může vložit maximálně
3 fotografie. Vítězové národního kola
soutěže budou slavnostně vyhlášeni
u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále 17. dubna 2018 a postupují do mezinárodní soutěže. Tak neváhejte a zapojte se!

„PFka u Seidelů“
fotografování v Museu Fotoateliér Seidel
2. - 3. a 9. - 10. prosince 2017 | 9 - 15 hodin

Krumlovský
akordeonista
zazářil
Alena Švepešová
Základní umělecká škola Český Krumlov

Ú Akordeonista Kristián Filip ze Základní umělecké školy Český
Krumlov se 4. listopadu zúčastnil soutěže v rámci festivalu Mezinárodní akordeonové dny 2017 v Praze. Soutěž měla
vysokou úroveň a bohatou mezinárodní
účast. „Kristián podal v silně obsazené
IV. kategorii, kde s ním soutěžili i studenti konzervatoří, velmi kvalitní výkon,
měla jsem velkou radost!“ usmívala se
jeho paní učitelka MgA. Alena Pustějovská. Skončil jako první ve stříbrném pásmu, zlaté pásmo uniklo opravdu o kousek. I když byl sám malinko zklamaný,
je to pro naši ZUŠku, město i Jihočeský
kraj pořádný úspěch.

Kolektiv:
Na Vánoce dlouhý noce

Antologie povídek, krátkých próz
a básní klasiků české literatury i současných autorů. Přibližuje vánoční
zvyky a pověry, vypráví dávné příběhy a přináší chvíle ztišení a zamyšlení.
Leysen, An: Louskáček

Klasická vánoční pohádka od
E. T. A. Hoffmanna v novém kabátě.
Kouzelný příběh a hřejivé obrázky
v této knížce navodí krásnou vánoční
atmosféru a potěší malé děti i jejich
rodiče.
S FRYŠTENSKÝM AŽ NA SEVERNÍ PÓL S ORIGINÁLNÍM PF FOTEM
JEDINĚ Z NAŠEHO UMĚLECKÉHO ZÁVODU
Fotograﬁe je doručena do 10 dnů elektronickou formou, papírové foto je možno doobjednat.
Cena za fotografování bez prohlídky: 200,- Kč; s prohlídkou za běžné vstupné +100,- Kč
Informace a rezervace na www.seidel.cz
Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov
736 503 871 | info@seidel.cz | www.seidel.cz

www.knih-ck.cz

Sledujte naše aktivity také na Facebooku, Google+ a Instagramu
Museum provozuje Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.
Změna programu vyhrazena!

Foto: archiv ZUŠ Český Krumlov

www.ckrumlov.cz/obcan
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MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL I KNIHA I KALENDÁŘ I INZERCE

Nová kniha o staré Šumavě
redakce

Šumavské vrcholy
– kalendář 2018
redakce

N Druhá publikace z ediční
řady Seidelova Šumava nazvaná Šumava
– krajina pod sněhem navazuje formátem
i obsahem na úspěšnou knihu z roku
2016 Lipno – krajina pod hladinou. Horské samoty zaváté sněhem, dramatické
lidské příběhy, zimní svátky, tradice
a obyčeje, tradiční zimní výroba dřevěných předmětů, saní, lyží i umrlčích
prken. První lyžařské výpravy a počátky
zimních sportů...
Na dobových fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je
zachycena zasněžená tvář šumavské
krajiny, jejích horských vrcholů, přírody, památek a život lidí v závěru 19.
a v první polovině 20. století. Záběry
života ve sněhu a mrazu dokreslují
texty dávných i dnešních spisovatelů.
Vše je orámováno příběhem bratranců
Paleczkových z roku 1923, popisujícím jeden z prvních přechodů Šumavy
na lyžích. Na 260 stran, na 300 (často
dosud nepublikovaných) fotografií z let
1870–2017, velkoformátové panoramatické snímky z minulého století, precizní
letecké záběry ze současnosti.
Kniha Šumava – krajina pod sněhem
je dalším počinem v řadě publikací
vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o., který je
majitelem a provozovatelem Musea
Fotoateliéru Seidel. Fond představuje
dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé
muzejní expozice, výstav, přednášek
a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo fotografů Josefa
a Františka Seidela. Bohatý odkaz jejich

www.ckrumlov.cz/obcan

práce čítá na 140 000 dochovaných negativů a pohlednic ze závěru 19. a první
poloviny 20. století.Každý ze tří autorů
knihy – Petr Hudičák, Zdena Mrázková,
Jindřich Špinar – přistupuje k tématu
šumavské zimy trochu jinak. Jeden je
neúnavným průvodcem po krajině zapadané sněhem, druhý strážcem odkazu otce a syna Seidelových a třetí pátrá
po osudech skrytých za snímky. Společně připomínají s pomocí dobových
deníků a vzpomínek, literárních textů
z knihy Kohoutí kříž, a hlavně s pomocí
fotografií svět zapadlých vesnic a samot
na svazích a vrcholech staré Šumavy.
Autoři knihy spolupracovali s paměťovými institucemi, historiky, vlastivědnými pracovníky, pamětníky, sběrateli
a dalšími lidmi, kteří mají vztah k historii a fotografické paměti Šumavy. Mnohé informace a snímky byly již známé,
mnohé však byly nečekaným objevem

a autoři měli leckdy pocit, že je třeba
přepsat dějiny.
Kniha Šumava – krajina pod sněhem
je druhým titulem ediční řady Seidelova
Šumava. Další zamýšlené svazky edice
mají za cíl postupně kráčet krajinou Šumavy od Nýrska až po Novou Bystřici,
stejně jako ji na svých cestách poznali
a zachytili Josef a František Seidelovi,
případně další fotografové. Tento ediční počin má široké čtenářské veřejnosti
představit odkaz těchto fotografů – hledačů krás staré Šumavy.
Chtěli byste tuto knihu vlastnit?
Zkuste si o ni zasoutěžit! Zodpovězte
správně otázku: „Jaká jsou křestní jména
bratranců Palečkových, kteří přešli v roce
1923 Šumavu na lyžích?“ a může být
vaše! Odpovědi zasílejte do 20. prosince
na adresu noviny@mu.ckrumlov.cz. Ze
správných odpovědí budou vylosováni
tři výherci. Více na www.seidel.cz.

Nový kalendář připravený Museem
Fotoateliér Seidel zachycuje podobu šumavských vrcholů tak, jak ji zachytil hledáček fotografa přibližně před 100 lety.
Začíná horou, která byla Seidelovým
nejbližší – Kletí, a pokračuje přes Třístoličník, Luzný, Vítkův kámen, Plechý,
Libín, Velký Javor, Ostrý a Roklan. Některé z nich v kalendáři ukazují svou
zimní i letní tvář. V zimních měsících
je kalendář inspirován novou knihou
z edice Seidelova Šumava nazvanou
Šumava – krajina pod sněhem a snímky
bratranců Paleczkových (zaměstnanců
Seidelova ateliéru), kteří v roce 1923
přešli Šumavu na lyžích od Vítkova kamene k Ostrému.
Kompletní kalendář je k nahlédnutí
na www.seidel.cz.
Prodej: Museum Fotoateliér Seidel,
Infocentrum Český Krumlov na náměstí Svornosti, knihkupectví Expedice
(Horní ul.) aj. Cena: 149 Kč
Objednávky: Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, 381 01 Český
Krumlov, tel: +420 736 503 871, email:
info@seidel.cz
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REKONSTRUKCE I BETLÉMSKÉ SVĚTLO I SOUTĚŽ I INZERCE

Přijďte si pro
Betlémské světlo
Marie Drhová

Budějovická brána
oblékla nový plášť

prosinec 2017

Soutěž o Český
Krumlov Card
redakce

skautský oddíl Ursini Český Krumlov

Foto: Jiřina Hanicová

S I letos přivezou krumlovští
skauti Betlémské světlo do Českého Krumlova. Do Brna dorazí světlo
v sobotu 16. 12. a odtud bude v neděli rozváženo vlaky po celé republice.
V Krumlově si plamínek můžete přijít
připálit již tradičně k Regionálnímu
muzeu. Rádi se s vámi potkáme 17. 12.
od 14.00 do 18.00 hodin u Betlémské
podsady.

redakce

Foto: archiv skautského oddílu

R
Perla
vstupu
do města – Budějovická brána – září
novotou. Stavební a restaurátorské
práce trvaly čtyři měsíce a spočívaly
v obnově vnějšího pláště. Byly opraveny omítkové vrstvy, kvádrové průčelí
a cimbuří, brána dostala nový nátěr,

Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

stejně tak byly natřeny i okenní výplně.
Celkové výdaje na rekonstrukci činily
1 176 000 Kč, přičemž město získalo
dotaci ve výši 335 000 Kč z Programu
Regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury ČR. V příštím roce
zahájí město přípravné práce na obnově
krovu a střešní krytiny.

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 webu www.ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka: Kterému významnému členu řádu minoritů je věnována část expozice v Klášterech
Český Krumlov? Byl misionářem,
generálním vikářem řádu sv. Františka a velmi významným kazatelem své
doby, nazývaný apoštolem Evropy.
Byl vůdčí osobností křížové výpravy
proti Osmanské říši při obléhání Bělehradu. Správné odpovědi zasílejte na
noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. prosince 2017. Děkujeme.

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Latrán 149, Český Krumlov.

S námi můžete počítat

224 444 222 | moneta.cz
Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.

www.ckrumlov.cz/obcan
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Psí Vánoce

Vánoce s Petrem Vokem

Zimní údržba
komunikací

Jan Vaněček

redakce

českokrumlovský spisovatel

Foto: archiv města

redakce
Tradiční Psí Vánoce se v letošním adventním čase konají v pátek 15. prosince
od 13.00 do 18.00 hodin v psím útulku
v Kaplické ulici. Děti i dospělí mohou
své dárky pro naše chlupáče opět nadělovat pod ozdobený vánoční stromek.
Loni nadělili návštěvníci čtyřnohým
chovancům v útulku více než 1 500 kg
krmiva a na činnost útulku se vybralo
neuvěřitelných 20 000 korun. Obyvatel
je v českokrumlovském útulku aktuálně
stále dost, přijďte se podívat. Otevřeno
je denně včetně sobot, nedělí i svátků
od 8.00 do 16.30 hodin. Děkujeme
za podporu!

H Zkusil jsem se na chvíli přenést o 425 let nazpět, do roku 1592, kdy
Petr Vok převzal rožmberské dominium
po zesnulém bratrovi Vilémovi, abych
alespoň symbolicky strávil s ním Vánoce. Prostředníkem mi je rožmberský
kronikář Václav Březan.
Petr Vok patřil mezi uznávané hostitele. Do Krumlova přijížděli jeho přátelé a známí, především páni z Hradce,
ze Šternberka a také jeho synovec Jan
Zrinský. U zámeckého vánočního stolu
bylo prostřeno i pro Vokovy nejbližší
spolupracovníky – vyšší úředníky rožmberského panství. Voněla tu zvěřina,
drůbež, ryby, raci a další pochoutky
upravené na různé způsoby. K tomu se

jedl chléb a placky. Nechybělo ani dobré
víno. Jídla se rozlišovala podle druhu koření. Nejdražší a nejvzácnější byl šafrán.
A něco na vysvětlenou: Vánoce se začínaly slavit až 25. prosince. Na Štědrý
den se pracovalo, to měli svátek Adam
a Eva. V kalendáři je tomu stále tak.
Nebyly také tenkrát vánoční stromky,
tento zvyk pochází až z druhé poloviny
19. století.
O Vánocích si lidé zpívali, vyprávěli
veselé příhody a radovali se. Na krumlovský zámek byla toho roku pozvána
zámecká čeládka, řemeslníci a nižší
úředníci řekněme do zámecké závodní
kuchyně a tam byli pohoštěni. A jaké
bylo tenkrát počasí? Zima, chladno. Ale
třeba v roce 1606 se tady 25. prosince
oteplilo, začalo pršet a druhého dne –
na Štěpána – bylo již teplo jako na jaře.

Prodej
vánočních
stromků
(smrk, borovice, jedle)
Lesy města Český Krumlov s.r.o.
v areálu Služeb města Český
Krumlov s.r.o., Domoradice 1

Dobrovolní hasiči
v Krumlově slaví
80 let

Foto: archiv sboru

PODĚKOVÁNÍ Letos oslavil českokrumlovský sbor dobrovolných hasičů 80. výročí od založení. Město Český
Krumlov děkuje „dobrákům“ za neutuchající obětavou práci!
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 11/2017
vyšlo 25. listopadu 2017, uzávěrka byla 10.
listopadu 2017. Evidenční číslo MK ČR E
14614. Vydavatel město Český Krumlov,

www.ckrumlov.cz/obcan

O Komunikace se rozdělují
pro účely zimní údržby podle stupně
důležitosti, při jejich určení se přihlíží
zejména k intenzitě dopravy, vedení tras
veřejné hromadné dopravy, dopravnímu významu komunikace, stavebnímu
a dopravně-technickému stavu komunikace. Zimní údržbu zabezpečují Služby
města Český Krumlov s.r.o., které dle
potřeby a aktuální meteorologické situace také zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711 285
a 773 116 611. Sjízdnost a schůdnost
je zajišťována provozem denně včetně
sobot, nedělí a svátků v době od 3.00
do 22.00 hod.

Příjemné
P
říjemné prožití
prožití ssvátků
vátků
vánočních, m
noho zdraví
zdraví,
vánočních,
mnoho
štěstí a inspirace
štěstí
inspirace
v novém
novém roce
roce v
vám
ám p
přeje
řeje

Schwan C
Schwan
Cosmetics
osmetics CR
CR.
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 30. prosince
2017 s uzávěrkou 8. prosince 2017.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků externích autorů. V Novinách
města Český Krumlov nejsou uvedeny akademické tituly.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová,

telefon 380 766 121, e-mail: noviny@
mu.ckrumlov.cz.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Dalibor Carda, Marie Drhová,
Vlasta Horáková, Petr Hudičák, Lenka Kolářová, Romana Linhartová, Zdena Mrázková, Miroslav Reitinger, Alena Švepešová, Jan Vaněček, Jitka Zikmundová.

SO

16. 12. 10.00–15.00 hod.

NE

17. 12. 10.00–15.00 hod.

PO

18. 12. 13.00–16.00 hod.

ÚT

19. 12. 13.00–16.00 hod.

ST

20. 12. 13.00–16.00 hod.

ČT

21. 12. 13.00–16.00 hod.

smrk
100 Kč

CENÍK
100–150 cm
borovice jedle
200 Kč
300 Kč

smrk
200 Kč

151–250 cm
borovice jedle
300 Kč
400 Kč

Cena je uvedena s DPH 15 %.
U dalších dřevin
a velikostí bude stanovena
smluvní cena.
Ceník je platný
od 1. 12. 2017

Foto: archiv města Český Krumlov, archiv
Sboru dobrovolných hasičů Český Krumlov, archiv skautského oddílu Ursini Český
Krumlov, archiv Základní umělecké školy
Český Krumlov, Jiřina Hanicová, Lubor
Mrázek, Jiří Šneider.
© Copyright město Český Krumlov, 2017
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