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slovo starosty
Dalibor Carda
Vážení spoluobčané,
v posledním letošním vydání novin města bych nejdříve chtěl
poděkovat vám, občanům Českého
Krumlova za účast a hlasy v komunálních volbách. Vaše důvěra, kterou
jste vedení města vyslovili volebními
preferencemi, nás velmi potěšila a dala
nám novou sílu pro práci v příštím
volebním období. Díky obnoveným
mandátům můžeme nepřetržitě pokračovat v zadání a úkolech z minulého volebního období, můžeme souvisle
navázat dalšími kroky. Oblasti a témata, kterým se chceme v tomto volebním období prioritně věnovat, jsou
ukotveny v koaliční dohodě, detailněji
pak budou rozpracovány v programovém prohlášení rady města.
Po náročném období voleb a povolebních diskuzí, kdy se město úspěšně
vyrovnalo také s návrhem na neplatnost voleb (více str. 2), přichází
radostné období adventu. Věřím, že
si tohoto krásného času, svátků vánočních a oslav příchodu nového roku
všichni v klidu užijeme a odpočineme
si. Vánoce mám rád a těším se i letos
na program, který ve spolupráci s městem připravuje Sdružení cestovního
ruchu Český Krumlov, a na kterém se
ve velké míře a stále aktivněji podílejí
občané Krumlova.
Nový rok klade na nás všechny nové
a možná i složité úkoly. Jsem stále více
přesvědčen, že i to nejsložitější zadání
jsme schopni nakonec vyřešit. Díky
zkušenostem, víře a vůli, svou pracovitostí a pílí můžeme překonat obtíže.
Co se obtížným na začátku zdálo, to
se cenným a poučným na konci stává
a každý z nás si na té cestě může najít
i kus svého štěstí, radosti a spokojenosti. Můj optimismus vyplývá z toho, že
vidím pozitivní změny také v našem
městě. Rádi se scházíme na společných
akcích, na kterých se podílí čím dál
více lidí. Akce, které si organizují samy
skupiny lidí se společným zájmem,
mají velmi dobrou odezvu a všechny
nás to baví. Ba co víc. Mnoho z vás
projevuje hrdost nad provedenou
prací, připraveným koncertem, společenskou či sportovní akcí. Podobně
tomu bylo i na oslavách 100. výročí
založení Československa. Oslavy byly
velmi krásné a dojemné, připravené
krumlovskými spolky a organizacemi.
Naše město se může pochlubit mnoha
skvělými lidmi.
Přeji vám do nového roku stejnou,
ne-li větší dávku úspěchů. Radost
z toho, co vykonáte pro sebe, a ještě
větší z toho, co vykonáte pro druhé.

Krumlov se promění v město andělů

Vyrazte v pátek 7. prosince 2018 na andělskou podívanou, kdy historickým centrem projdou malí i velcí andělé. V klášterech si můžete
vyrobit vlastní kostým a průvodu se přímo účastnit. Nová krumlovská tradice andělského průvodu se bude ucházet o rekord největšího
počtu andělů na jednom místě! Čtěte dále na str. 5
Foto: Lubor Mrázek

Koaliční dohoda stanovuje
priority na další volební období
Šest politických stran a hnutí zvolených v komunálních volbách v Českém Krumlově podepsalo 8. listopadu 2018 koaliční dohodu. Koalice
má tak čtrnáct mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Dohoda Zastupitelé města Český
Krumlov zvolení v letošních komunálních volbách za KDU-ČSL, SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí
a TOP 09, Sdružení nezávislých – Město
pro všechny, Nezávislé a Zelené, ČSSD
a Reálný Krumlov se dohodli na finální
spolupráci a podepsali koaliční dohodu.
Účelem koaliční dohody je stanovení
kompetencí ve správě města na následující volební období a také určení závazků
a shoda na základních programových
tezích správy a rozvoje města. Tyto teze
se stanou základem Programového prohlášení Rady města Český Krumlov, k jehož
vypracování a zveřejnění se zavazují, a to

nejpozději do 90 dnů od zvolení rady
města. „Budeme se soustředit na dokončení rozpracovaných projektů, na jejichž
přípravě jsme pracovali řadu měsíců. Jde
o dokončení opláštění zimního stadionu,
rekonstrukci areálu hřbitova, vybudování terminálu zájezdových autobusů
a mnoho dalších projektů. Samozřejmou
prioritou jsou rekonstrukce vodovodů
a kanalizací, veřejných osvětlení, komunikací ve městě,“ uvádí místostarosta Josef
Hermann.
Východiskem pro tvorbu programových priorit koalice jsou koncepční dokumenty – zejména pak Strategický plán
rozvoje města, Komplexní dopravní
koncepce a Strategie cestovního ruchu,
které město nechalo zpracovat v minuČtěte dále na str. 2
lém volební období.

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 20. prosince 2018 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro.
Online přenos sledujte na webu
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

čtěte také...
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Krumlov
město pod věží

Nová
kniha
o starém
Nová
kniha
o starémKrumlově
Krumlově
www.seidel.cz/krumlov
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VOLBY I ZIMNÍ ÚDRŽBA I ADVENT

aktuality

Nákupem dárečku
podpoříte seniory
redakce

Podpora Srdečně vás zveme
ve středu 12. prosince 2018 na vánoční prodej výrobků seniorů ze
Senior klubu Vyšehrad, který proběhne ve vestibulu městského úřadu v Kaplické ul. 439. Výtěžek bude
použit na nákup materiálů pro další
tvorbu seniorů. Nakoupíte zde hezké vánoční dárečky a současně podpoříte naše seniory. Děkujeme!

Vánoční strom
redakce

Strom Pro letošní vánoční strom
"sáhlo město do vlastních zásob".
Čtrnáctimetrový třicetiletý smrk
pochází z areálu kasáren ve Vyšném.
Novinkou je celková obměna jeho
výzdoby. Můžete se těšit na nové
dekorace, 3D hvězdu, světelné
efekty a další překvapení. Přijměte
srdečné pozvání na 2. prosince 2018
na náměstí Svornosti, kdy vánoční
strom společně rozsvítíme a otevřeme krumlovský advent.

Prodej
vánočních
stromků

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

15. 12. 13.00–16.00 hod.

NE

16. 12. 11.00–15.00 hod.

PO

17. 12. 13.00–16.00 hod.

ÚT

18. 12. 13.00–16.00 hod.

ST

19. 12. 13.00–16.00 hod.

smrk
   100 Kč

CENÍK
100–150 cm
borovice
200 Kč

jedle
300 Kč

smrk
   200 Kč

151–250 cm
borovice
300 Kč

jedle
400 Kč

Cena je uvedena s DPH 15 %.
U dalších dřevin
a velikostí bude stanovena
smluvní cena.
Ceník je platný
od 1. 11. 2018

Koaliční dohoda stanovuje
priority na další volební období
Pokračování ze str. 1

Do základních programových tezí
patří dokončení nového územního plánu, který bude klást důraz na rozvojové
plochy bydlení. Hlavní lokalitou připravovanou pro výstavbu se stane areál
bývalých kasáren ve Vyšném.
V investicích se město zaměří na dokončení rekonstrukce autobusového nádraží, resp. nádražní budovy. Dále chce
vyřešit problém s vlastnictvím čistírny
odpadních vod, tj. odkoupit čistírnu
s obchvatným kanálem do majetku města, příp. vybudovat čistírnu novou.
„Mezi větší investiční akce chceme zahrnout rekonstrukce Lazebnického a Benešova mostu, rekonstrukci městské knihovny
v Prelatuře a objektu bývalé prádelny
v Hradební ulici, revitalizace vybraných
veřejných prostranství, modernizace a rozšiřování sítí dětských hřišť, volnočasových

sportovních arén pro děti i dospělé,“ vyjmenovává z obsahu dohody starosta
Dalibor Carda.
Nově se chce koalice intenzivně zabývat revitalizací sportovního areálu
na Chvalšinské ulici včetně modernizace plaveckého bazénu s venkovním
koupáním. Radnice také podnikne
kroky k přípravě výstavby víceúčelové
všesportovní haly a bude pokračovat
ve spolupráci s okolními obcemi a Jihočeským krajem na přípravě vybudování
Povltavské cyklostezky.
„Nadále budeme pokračovat ve snaze
o co nejširší zapojování občanů do plánování a rozhodování o budoucnosti města.
Zásadní koncepční materiály či projekty
města budou vznikat za participace odborné i laické veřejnosti,“ uzavřel místostarosta Josef Hermann.

prosinec 2018

Zimní údržba
komunikací
v Českém Krumlově
redakce
Údržba 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.

Návrh na vyslovení neplatnosti voleb
do zastupitelstva byl zamítnut
Krajský soud v Českých Budějovicích dne 2. listopadu 2018
zamítl návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva
města Český Krumlov.

redakce
Volby Návrh podal pan Václav Mocek, který zpochybnil průběh voleb
do Zastupitelstva města Český Krumlov, konaných ve dnech 5. a 6. října
2018, a to konkrétně ve volebním
okrsku č. 5 – Bytové družstvo U Trojice,
dále ve volebním okrsku č. 7 – Základní škola T. G. Masaryka, ve volebních
okrscích č. 10 a č. 12 – Střední odborná
škola zdravotnická a střední odborné
učiliště v ul. Tavírna. Domněnku o manipulaci s hlasovacími lístky navrhovatel
nabyl na základě zjištěného rozsvíceného a zhasnutého světla v uvedených
objektech a dále na základě zjištěného
pohybu „podezřelých“ vozidel a osob
v blízkosti těchto objektů.
Ve věci bylo nařízeno jednání, které
se uskutečnilo ve středu 31. října 2018.
Soud k tomuto jednání kromě navrhovatele a odpůrců, Městského úřadu
Český Krumlov a deseti volebních stran,
které v komunálních volbách uspěly,
předvolal rovněž osm svědků. Dotyční
byli soudem vyslechnuti a byly provede-

ny důkazy, jimiž argumentoval navrhovatel, a dále důkazy, které si soud vyžádal
od městského úřadu, konkrétně zápisy
o průběhu voleb a výsledků hlasování
z předmětných volebních okrsků.
V odůvodnění rozsudku soud konstatuje, že žádné z tvrzení navrhovatele
se nepotvrdilo a soud má za prokázané,
že s volebními urnami ani hlasovacími
lístky nebylo jakkoliv manipulováno.
„Žádná z fotografií neprokazuje, že by
v noci ze dne 5. října na 6. října docházelo k jakémukoliv pohybu ve volebních
místnostech v okrscích č. 5, 7, 10 a 12, ani
že by jakákoliv konkrétní osoba do těchto
objektů vcházela či z nich vycházela. Návrhem uváděné podezřelé osoby se dle tvrzení navrhovatele nacházely vždy v blízkosti objektů, v nichž se volební místnosti
nacházely, nikoliv v jejich interiéru, kde by
přicházela v úvahu možnost manipulace
s volebními urnami a hlasovacími lístky.
Pořízené videozáznamy znázorňují pouze vozidla a osoby pohybující se v tomto
okolí, aniž by prokazovaly jakékoliv navrhovatelovy pochybnosti stran zákonnosti
průběhu komunálních voleb. Návrhem
vznesené pochybnosti o průběhu voleb
a ovlivňování jejich výsledků pak nebyly
potvrzeny ani soudem vyslechnutými svědky,“ shrnuje soud, který formu návrhu
označil za málem literární, napínavou
a dobrodružnou.

Závěrem soud považoval v této souvislosti za vhodné připomenout a zdůraznit účel volební stížnosti. V odůvodněných případech lze upozornit
na možnou nezákonnost hlasování,
voleb či volby kandidáta a na základě
relevantních skutečností se domáhat
rozhodnutí o jejich neplatnosti. Volební
stížnost by však s ohledem na „volební
jistotu“ voličů měla být využívána pouze
v případech odůvodněných, kdy je navrhovateli známa významná indicie, která
je oprávněna zpochybnit volební výsledky a kterou je navrhovatel schopen
osvědčit relevantními důkazními prostředky. Ničím nepodložené spekulace
do volební stížnosti nepatří. Oprávnění
podat volební stížnost by tudíž nemělo
být nadužíváno, či dokonce zneužíváno,
neboť by mohlo docházet k oslabení volební jistoty nastolené řádnými volebními výsledky.
„Rád bych poděkoval všem – a nebylo
jich málo – kteří se na vypořádání volební
stížnosti během posledních dvou týdnů větší či menší měrou podíleli. Stejně tak bych
chtěl ocenit práci volebních komisí, zapisovatelek a zapisovatelů, kteří postupovali
plně v souladu se zákonem,“ uvádí tajemník městského úřadu Radim Rouče.
Úplné znění usnesení je k dispozici
na elektronické úřední desce Krajského
soudu v Českých Budějovicích.
www.ckrumlov.cz/obcan
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ZASTUPITELSTVO
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Představujeme nové zastupitelstvo města
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se
konalo ustavující jednání zastupitelstva města, kde zastupitelé
volili starostu, místostarosty,
členy rady města a členy finančního výboru.

redakce
Volby Na post starosty byl zvolen Dalibor Carda, 1. místostarostou se stal
Josef Hermann. Nově je samosprávné
vedení města posíleno o pozice dvou
neuvolněných místostarostů. Na funkci

2. místostarosty je zvolen Martin Hák,
v jehož gesci bude koordinace činností
v cestovním ruchu, sportu a volnočasových aktivit. Oblast kultury připadne
3. místostarostovi, kterým se stal Ivo
Janoušek. Do sedmičlenné rady města
k výše jmenovaným zasedne také Ivana

Ambrusová, Jiří Olšan a Milan Kotlár.
Vedením finančního výboru zastupitelstva
města je pověřen Roman Kneifl. Do kontrolního výboru budou členové zvoleni na
jednom z dalších jednání zastupitelstva.
Medailonky jednotlivých zastupitelů budeme zveřejňovat v dalších číslech Novin.

Mgr. Dalibor Carda

Ing. Josef Hermann

Mgr. Martin Hák

Bc. Ivo Janoušek

starosta, radní

1. místostarosta, radní

2. místostarosta, radní

3. místostarosta, radní

SN – MPV

KDU-ČSL

NEZ a TOP 09

SN – MPV

Mgr. Ivana
Ambrusová

Milan
Kotlár

Ing. Jiří
Olšan

radní

radní

radní

ČSSD

NEZ a TOP 09

KDU-ČSL

Běla
Dvořáková

Mgr.
Bohumil
Florián

zastupitel

zastupitelka

zastupitel

NZ

ODS

SN – MPV

MUDr.
Jindřich
Florián

MUDr.
Martin
Fürst

Milan
Hodboď

zastupitel

zastupitel

zastupitel

Reálný

ČSSD

NEZ a TOP 09

ANO 2011

Krumlov

Mgr. Roman
Kneifl
a předseda

Ing.
Miroslav
Máče, CSc.,
Ph.D.

finančního

zastupitel

Vojtěch
Němec, BBA

Petr
Šandera

výboru

bez politické

zastupitel

zastupitel

KDU-ČSL

příslušnosti

PRO 2016

KSČM

Ing. Barbora
Šiftová

Zbyněk
Toman

Mgr. Václav
Velek

MUDr. Jan
Vorel

zastupitelka

zastupitel

zastupitel

zastupitel

ANO 2011

ODS

PRO 2016

NZ

Rudolf
Blahovec

Mgr. Jiří
Bloch

zastupitel
ANO 2011

zastupitel

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

MUDr. Jiří
Klosse
zastupitel
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prosinec 2018

Promítání a besedy s publicistou Stanislavem Motlem
Jan Čermák
CPDM o.p.s. Český Krumlov

Beseda Již sedmým rokem realizuje
Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště Centra pro pomoc
dětem a mládeži o.p.s. sérii celoročních
projektů na multikulturní témata. V pokračujícím podzimním programu jsme
ve čtvrtek 25. října opět přivítali našeho
váženého hosta, historika, publicistu,
spisovatele a dokumentaristu, pana Stanislava Motla, který je velkým lákadlem
v programu pro děti, pedagogy i veřejnost.
V dopoledních hodinách jsme přivítali velkou návštěvu bezmála 50 žáků
devátých tříd ze ZŠ Větřní. Vybrali si
těžkou látku, a to film Pogrom v Hole-

Útulek zve na
tradiční Psí Vánoce

šově, který se zabývá stinnou stránkou
mladé, právě vznikající samostatné
československé republiky, posledním
protižidovským pogromem na našem
území v prosinci 1918. Ten se odehrál
v Holešově na Kroměřížsku a znamenal začátek konce existence židovského
obyvatelstva v tomto městě.
Odpolední skupina dvou devátých
tříd ze ZŠ Za Nádražím za větřínskými
co do počtu v podstatě nezaostala, a tak
jsme mohli pro téměř plný sál Městské
knihovny zahájit i druhou přednášku
pana Motla filmem, tentokrát šlo o snímek Bomba pro TGM. Jedná se o případ, který české veřejnosti není takřka
vůbec znám, Stanislav Motl totiž plány
pro chystaný atentát na našeho prvního
prezidenta objevil prakticky náhodou

a vydal se prošetřit tuto utajovanou skutečnost až na Podkarpatskou Rus.
Obě skupiny dětí si také zasoutěžily
v malém kvízu, který jsme pro ně připravili na téma Masaryk a židovství. Děti
při něm mohly použít své telefony, byly
tedy velice aktivní a musíme říci, že co
se týče vědomostí i, pro někoho možná
překvapivě, velmi šikovné. Pro vítězné
týmy jsme měli připravenou dárkovou
tašku s drobnými cenami od platformy
EURODESK.
Ani tentokrát jsme neochudili
o možnost večerního programu příznivce Stanislava Motla z řad veřejnosti
a další zájemce o aktuální témata. Večer
jsme totiž opět promítli film Bomba
pro TGM a pan Motl vystoupil před
erudovanějším publikem s poutavými

Za bezplatné vypůjčení prostor a milou spolupráci velice děkujeme zaměstnancům Městské knihovny v Českém
Krumlově.
Ve zbývající části projektu „Multikulturní svět kolem nás 2018“ nabídneme
do konce roku ještě filmový minifestival
o lidských právech. Tentokrát bychom
rádi filmy promítli přímo na školách,
abychom snížili organizační zátěž pedagogů.

Slavnostní zasazení pamětní lípy

redakce
Pozvánka Krumlovský útulek zve
širokou veřejnost na Psí Vánoce, které se konají v pátek 21. prosince 2018
od 13.00 do 18.00 hodin. Děti i dospělí
mohou dárky pro chlupáče opět nadělovat pod ozdobený vánoční stromek.
Loni nadělili návštěvníci čtyřnohým
kamarádům v útulku více než 1 500 kg
krmiva, nezapomněli ani na pelíšky,
deky, hračky a další potřeby. Na činnost
útulku se vybralo neuvěřitelných 26 000
korun. Děkujeme, že myslíte na naše
němé tváře a těšíme se na viděnou!

informacemi o nálezu dokumentů o plánovaném atentátu, osobnosti Tomáše
Garrigua Masaryka a zajímavostmi
z jeho pátrání na Podkarpatské Rusi.
Jeho výklad zaujatě a pozorně sledovalo
více než 40 návštěvníků.

Domoradičtí se sešli na sousedské slavnosti.

Hana Šustrová
Oslava V sobotu 20. října 2018 jsme
měli v Domoradicích slavnostní den.
Nejdříve děti dostaly tajenku, kam
postupně doplňovaly písmenka z vyluštěných úkolů na stanovištích podél
návsi. Tematická stanoviště se týkala

Foto: autorky vlastní

České republiky, především její historie a zeměpisu. V tajence dětem vyšlo
„POMOZ ZALÍT LÍPU“ a na konci
kromě dobrot získaly i konvičky na zalití. Druhá část patřila slavnostnímu aktu.
Nejdříve promluvil k místním občanům
starosta města Český Krumlov Dalibor Carda, poté místní rodák Jan Šítal.

Ve třetím vstupu jsme společně zasadili
pamětní lípu. Lopata na zasypání kolovala od pana starosty přes místní bardy
po nejmenší děti, a tak přiložili ruku
k dílu všichni. Celou slavnostní půlhodinu provázel písní i tancem folklórní
soubor Jitřenka. Slavnostní část jsme
zakončili společným zpěvem české státní hymny, kterou vedla Vladimíra Glowaczová. Sousedská slavnost skončila až
ve večerních hodinách.
Chtěla bych poděkovat všem sousedům za pomoc při organizaci a krásnou
atmosféru, folklórnímu souboru Jitřenka za kulturní program, panu starostovi, že se zvládl účastnit naší slavnosti
mezi oddáváním svateb, městu Český
Krumlov za dodání lípy, a především
Vlastě Horákové, vedoucí Odboru
životního prostředí a zemědělství,
za skvělou spolupráci.

Nově otevřena pivovarská prodejna
Pivovarská 27, Český Krumlov
Kontakt: brolnikova@pivovarck.cz
Historický pivovar Český Krumlov

• Prohlídky pivovaru
• Prodej sudového
i lahvového piva
• Upomínkové
předměty
Provozní středisko Kaplicko
Malšské údolí, 382 41
hlášení poruch: 800 120 112
infolinka 844 844 870 e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz

„Srdcem
Jihočech“
www.ckrumlov.cz/obcan

Krumlov – město
pod věží

Kláštery zvou na andělský
průvod městem
Ivo Janoušek

Kláštery Český Krumlov

Krumlov
město pod věží

redakce
Nová kniha o starém Krumlově
Novinka Výpravná obrazová
pubwww.seidel.cz/krumlov
likace z ediční řady Seidelova Šumava
nazvaná Krumlov – město pod věží
navazuje na dva úspěšné tituly: Lipno –
krajina pod hladinou (2016) a Šumava
– krajina pod sněhem (2017). Na dobových fotografiích z Fotoateliéru Seidel,
ale i jiných autorů, je zachycena dávná
podoba Českého Krumlova, jeho pitoreskních uliček i obyvatel v závěru 19.
a v první polovině 20. století. Je to doba,
kdy byl Český Krumlov „hlavním městem šumavské fotografie“ a toto řemeslo
zde provozovali legendární fotografičtí
mistři Seidel, Wolf, Micko a jiní. Kniha
prostřednictvím jejich snímků zrcadlí
město, kde se potkávali Češi s Němci,
rakousko-uherské mocnářství s první
republikou, nacismus s komunismem,
starý řád s novým… Texty současných
i dobových autorů propojují snímky
do nostalgického vyprávění. O městě,
jehož středověkou podobu sice zná celý
svět, ale jehož příběh z doby před pouhými sty lety téměř zmizel z paměti…
V prodeji od 7. prosince 2018, objednávky na: www.seidel.cz/krumlov.

Soutěžte
se Seidelem!
Soutěž Vyhrajte novou knihu Krumlov – město pod věží! Napište nám,
v jakém roce se Josef Seidel stal vedoucím českokrumlovského fotoateliéru
Gottharda Zimmera, a pokud se na vás
usměje štěstěna, může být jedna ze tří
knih vaše!
Soutěžit můžete také o nový kalendář
připravený Museem Fotoateliér Seidel
pro rok 2019, který zachycuje podobu
Českého Krumlova tak, jak ji zaznamenal hledáček fotografa před 80 a více
lety. Stačí nám napsat, jakou část města
zobrazuje v kalendáři 2019 listopadový
měsíc. K oběma soutěžím zasílejte odpovědi do 15. prosince 2018 na adresu
noviny@mu.ckrumlov.cz. Děkujeme
Museu Fotoateliér Seidel, které věnovalo ceny do soutěže.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Průvod První adventní sobotu 1. prosince se můžete těšit na pohádkový trh
na Klášterním dvoře s mnoha sladkými
i slanými dobrotami, otevřené řemeslné
dílny i velké andělské tvoření, při němž
si můžete vyrobit své vlastní andělské
kostýmy, křídla, svatozáře, čelenky
s hvězdou či lampiony.
V pátek 7. prosince večer se totiž koná
Andělský průvod, jenž promění Český
Krumlov v město andělů. Neváhejte
a zúčastněte se ve vlastním andělském
kostýmu nové krumlovské tradice! Sraz
všech andělů bude v 16.45 hodin v Seminární zahradě před hotelem Růže.
V 17.00 hodin pak průvod vyrazí na cestu městem přes ulice Horní, náměstí
Svornosti, Na Louži, Široká, Dlouhá,
Masná, Parkán, Latrán a Klášterní dvůr.

Na schodech před kostelem sv. Víta obdrží každý účastník před začátkem cesty
andělské světlo od andělů z našeho Živého Betléma. Večerní průvod vyvrcholí
na Klášterním dvoře setkáním s režisérem filmu Anděl Páně Jiřím Strachem
a společným fotografováním. Pomozte
nám vytvořit rekord největšího počtu
andělů na jednom místě! Zúčastnit se
může každý, vy i vaše děti!
Program v Klášterech však průvodem
nekončí. Po celý prosinec na vás čeká
výstava „Sůl nad zlato aneb dá se vařit
bez soli?“ i tvoření Solných obrazů v Interaktivní expozici lidských dovedností.
V průběhu měsíce se pak můžete těšit
na adventní tvoření dárků, koncerty
v klášterním kostele, nejrůznější komentované prohlídky i pohádkový trh
a otevřené řemeslné dílny! Sledujte náš
program na www.klasteryck.cz a prožijte adventní čas společně s námi!

Museum Fotoateliér Seidel
získal prestižní ocenění
Kristina Zavala

Museum Fotoateliér Seidel

Ocenění Tripadvisor udělil českokrumlovskému fotoateliéru ocenění
za nejlepší muzeum v České republice.
Českokrumlovské Museum Fotoateliér Seidel, které letos oslavilo deset let
od svého otevření, získalo zároveň v září
2018 první místo mezi všemi českými
muzei registrovanými na portálu Tripadvisor. Muzeum dlouhodobě získává množství pozitivních recenzí a toto
ocenění tak odráží vysokou spokojenost
jeho návštěvníků.
Webový portál Tripadvisor zprostředkovává milionům cestovatelů
z celého světa názory a zkušenosti s nejrůznějšími turistickými destinacemi
a atrakcemi. Je to platforma určená pro
objevování nových míst a pro autentické recenze uživatelů. Jeho ocenění
Travellers‘ choice získává každoročně
pouze jedno procento nejlepších počinů v dané kategorii, přičemž Museum
Fotoateliér Seidel se umístilo na samém
vrcholku tohoto žebříčku. Museum

Fotoateliér Seidel se nachází v citlivě
zrekonstruovaném secesním domě ze
samého počátku 20. století v Linecké
ulici v Českém Krumlově. Návštěvníky
nechává nahlédnout do historie fotografie i celé rodiny Seidelů, jejichž život byl
s fotografováním úzce provázán. K vidění jsou kromě původního vybavení
domu a fotografického závodu i ukázky
z rozsáhlého archivu negativů, který se
jako zázrakem dochoval až do dnešních
dnů. Fotografickou tradici ve více než
stoletém ateliéru obnovili po jeho dlouhém spánku současní fotografové a fotografky, kteří zde i dnes pořizují snímky
s mottem „Budete vypadat o sto let starší“. A soudě podle velikého zájmu, leckdo se nechá rád převléknout a přenést
do začátku minulého století. Ocenění
velice potěšilo celý kolektiv pracovníků
muzea i Českokrumlovského rozvojového fondu, který fotoateliér vlastní a provozuje. Děkujeme všem návštěvníkům,
přátelům a příznivcům Musea Fotoateliér Seidel za jejich podporu, již tomuto
kouzelnému místu věnují, a doufáme, že
se k nám nadále budou rádi vracet.

Vyhrajte vstupenky na koncert Pavla Šporcla

Soutěžte o 3 x dvě vstupenky na koncert houslového virtuóza Pavla Šporcla v Českém Krumlově! Napište nám do 9. 12. 2018 na adresu noviny@
mu.ckrumlov.cz, jak se jmenuje první vánoční album Pavla Šporcla, a pokud se
na vás usměje štěstěna, můžete se těšit na jedinečný hudební zážitek v prostorách Zámecké jízdárny. Do e-mailu uveďte jméno a adresu.

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
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.
Třeštík, Michael:
Ledaže se spletu

Sbírka sebeironických postřehů
o úskalích manželství, politice i paradoxech všedního dne, které autor
zveřejňuje na facebooku. Vtipná
knížka pro oddych a dobrou náladu.
Rundell, Katherine:
Dál do džungle

Oceňovaná americká autorka se
nechala inspirovat světovou klasikou a vytvořila šest příběhů hrdinů
Kiplingovy Knihy džunglí. Bohatě
ilustrovaná kniha je určena čtenářům od 7 let.
Míková, Marka:
Dům v Rugolu

Novela pro mládež, do níž autorka
promítla své vzpomínky na strýce
Štěpána Zavřela, českého ilustrátora, malíře a spisovatele. Text je
doplněn jeho obrázky a ilustracemi
českokrumlovského výtvarníka Jindry Čapka.
Sedláček, Tomáš:
Druhá derivace touhy

Úvahy známého nekonvenčního
ekonoma, v nichž se autor ohlíží
za událostmi nabitým desetiletím.
Mezi závažnými tématy se nezapře
jeho široký rozhled, sečtělost, hravost i smysl pro humor.
Toufar, Pavel: České Vánoce

Turistický průvodce z edice Toulky nás zavede za betlémy a historicky poutavými místy v Čechách
a na Moravě. Seznámíme se s adventními zvyky i se známými osobnostmi z jednotlivých regionů.
Lindgren, Astrid:
Vánoční večírek Pipi
Dlouhé Punčochy – CD

Audiokniha pro děti, které se už těší
na Ježíška.
www.knih-ck. cz
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5.

reprezentační
ples města
Český Krumlov
19. ledna 2019
19.00 hodin I Zámecká jízdárna
Moderuje Tomáš Měcháček I Sál roztančí METROKLUB Big Band
Vstupenky v prodeji od 12. prosince 2018 od 9.00 hodin na vstupenky.ckrumlov.cz,
nebo v Infocentru Český Krumlov na náměstí Svornosti. Cena 500 Kč.

Pořadatelé

Celoroční generální partner:

Generální partner plesu

17. 12. 2018 v 19:00
ČESKÝ KRUMLOV
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA

JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ – SOPRÁN
JANA BOUŠKOVÁ – HARFA
PRAGA CAMERATA

www.ticketportal.cz
www.ckrumlov.cz/tickets

www.ckrumlov.cz/obcan
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100 let republiky, 100 let od zániku
Krumlovského vévodství
Martin Neudörfl

Schwarzenberská granátická garda

Historie V Českém Krumlově jsme
28. října 2018 oslavili 100. výročí založení československého státu vskutku
velkolepě. Schwarzenberští granátníci,
motivováni odkazem svých bývalých
kolegů (viz článek v říjnovém vydání
Novin), připravili ve spolupráci s městem Český Krumlov, kláštery, prelaturou a správou Státního hradu a zámku
celodenní program s cílem důstojně připomenout převratné události roku 1918
v naší zemi a především v našem
městě, v nichž významnou
roli sehráli před sto lety
právě krumlovští granátníci – v rámci programu oslav 28. října
tak byla mimo jiné obnovena unikání tradice
slavnostních dělových
salv nad městem i tradiční krumlovská kirchparáda
granátníků u příležitosti mše
svaté v kostele sv. Víta. Spolu s ostatními organizátory doufáme, že vás oslavy
pozitivně oslovily, přičemž na základě
nebývalého množství nadšených reakcí
věříme, že se nám našeho vytyčeného
cíle podařilo společnými silami skutečně dosáhnout.
V letošním „jubilejním roce 2018“
bychom však v Českém Krumlově rozhodně neměli opomenout i poslední
letošní významné výročí v souvislosti s událostí, která přímo souvisí se
vznikem republiky v roce 1918 a jež
zároveň představuje symbolický závěr
jedné velké éry v dějinách našeho města – přesně před 100 lety totiž přijetím
zákona č. 61/1918 Sb. k 10. prosinci
1918 formálně zaniklo Krumlovské
vévodství, v jehož čele po téměř dvě
století stála, coby vévodové krumlovští,
knížata za Schwarzenbergu, za jejichž
vlády prožívalo naše město a náš region
období dlouhodobé prosperity, stability
a soustavného rozvoje v rovině kulturní,
hospodářské i sociální.
Krumlovské vévodství bylo založeno v roce 1628, jako nástupnický útvar
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 11/2018 vyšlo 24. listopadu 2018,
uzávěrka byla 9. listopadu 2018. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český

www.ckrumlov.cz/obcan

po zaniklém rožmberském dominiu
v jižních Čechách, povýšením českých
panství knížete Jana Oldřicha z Eggenbergu na vévodství. „Havraní rod“
však po necelých sto letech nečekaně
vymřel po meči a jeho někdejší statky
v Čechách, včetně Českého Krumlova,
přešly po skonu poslední vévodkyně
– vdovy Marie Arnoštky v roce 1719
do rukou jejího synovce a dědice, panujícího knížete Adama Františka ze
Schwarzenbergu, pána na Třeboni a Hluboké.

Přes dočasný zánik vévodství roku 1719 je
císař Karel VI. po své
korunovaci českým králem v Praze v roce 1723 v plném rozsahu pro nového držitele
Českého Krumlova, knížete Adama
Františka, mimo jiné přímého potomka císaře a krále Karla IV. a tím
i většiny králů a knížat z rodu Přemyslovců, obnovil, a to symbolicky
v nejvýznamnější den české zemské
tradice na svátek sv. Václava, patrona
českého národa a České země, 28.
září. Ziskem žezla vévodů krumlovských a spojením vévodství s panstvími Třeboň a Hluboká pak Adam
František, nyní panující nad většinou
území jižních Čech podobně jako poslední Rožmberkové, položil základy
tzv. Schwarzenberského dominia,
jak se dnes populárně schwarzenberKrumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český
Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 29. prosince
2018 s uzávěrkou 7. prosince 2018.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem
článků externích autorů. V Novinách města
Český Krumlov nejsou uvedeny akademické
tituly.

ským panstvím souhrnně přezdívá,
jehož srdcem byl Český Krumlov.
Samotné Vévodství krumlovské se sestávalo ze tří vlastních deskových panství
Krumlov, Netolice a Volary s centrem
v Prachaticích a dále z českých církevních panství klášterů Drkolná (Schlägl)
a Vyšší Brod, nad nimiž vévodové krumlovští z rodu knížat ze Schwarzenbergu
vládli prostřednictvím tzv. ochranných
práv. Hlavním městem

vévodství a správním centrem největšího panství „Krumlov“ bylo město
Český Krumlov, které se honosilo hrdým titulem „Svobodné horní město
Český Krumlov pod ochrannou vévodů
krumlovských z rodu knížat ze Schwarzenbergu“.
První století Schwarzenbergů
na Krumlově, počínaje Adamem Františkem, bylo obdobím stabilizace a konsolidace spojeným s úspěšnou sociální
politikou a doposud historiky jen z části
poznaným „volným poddanstvím“,
oproštěného od svazování poddaných
a jejich vykořisťování, jímž se KrumOdpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@
mu.ckrumlov.cz.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Dalibor Carda, Jan Čermák, Ivo Janoušek, Romana Linhartová, Martin Neudörfl, Hana Šustrová, Kristina Zavala.

lovské vévodství a ostatní schwarzenberská panství zcela vyhnula vzpourám
rolníků, kteří jinde v Čechách trpěli pod
novodobým otroctvím a často museli
bránit svá práva se zbraní v ruce. Zajištěním stability a dlouhodobého rozvoje
přitom byla připravena půda pro nástup modernizace v 19. století za vlády
vévody Josefa II., jemuž Krumlovští
a ostatní Jihočeši dodnes přezdívají
„Dobrý“. V době jeho panování dosáhlo
vévodství svého největšího územního
rozsahu, byla zrealizována výstavba
Schwarzenberského plavebního
kanálu a rovněž založena i vůbec
první ekonomicko-technická
akademie v Čechách – Hospodářský ústav v Českém Krumlově, jejímž prostřednictvím
byla zahájena modernizace
zemědělství a hospodářství nejen na schwarzenberských panstvích,
ale v celých Čechách.
Na těchto základech
pak mohl následník
Josefa II., vévoda
a kníže Jan Adolf II.,
jeden z hlavních představitelů
modernizace
a průmyslové revoluce
v Čechách, úspěšně připravit
Krumlovské vévodství na rok
1848 a jeho následnou hospodářskou a průmyslovou transformaci, která vyústila v tzv. první Schwarzenberský hospodářský
zázrak.
U příležitosti 100. výročí zániku
Krumlovského vévodství připravil Archiv Vévodské tělesné stráže v Českém
Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy na základě studia starých
map panství a indikačních skic pravděpodobně vůbec první ucelenou mapu
Krumlovského vévodství. První vydání
této základní orientační mapy, jejíž přesnost je limitována historickými mapami,
které sloužily jako výchozí podklady pro
její tvorbu, se snaží zachytit Krumlovské vévodství v době jeho největšího
rozsahu za vlády Josefa II. Dobrého ze
Schwarzenbergu.

Foto: archiv Hany Šustrové, Aleš Motejl, Lubor Mrázek.
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