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MIMOŘÁDNĚ 
ve středu 16. prosince 
od 16 hodin v Klášterech Český 
Krumlov, ve Velkém sále, vstup 
z Klášterního dvora
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Jednání
zastupitelstva

Josef Hermann
 
Začíná doba adventní, 
která se po  čtyřech týd-
nech promění v  dobu vá-

noční. Nastává čas, který má již od na-
šeho dětství své nezaměnitelné kouzlo. Je 
to čas očekávání, čas obdarovávání, čas 
spásy. Je nanejvýš symbolické, že prá-
vě v  této době se otevřou pro veřejnost 
brány obnoveného komplexu bývalých 
klášterů klarisek a minoritů. Po pětile-
tém úsilí se podařilo přes nesčetná pro-
tivenství a  překážky úspěšně dokončit 
nejvýznamnější „porevoluční“ městský 
projekt. Velký dík a uznání patří všem, 
kteří se na něm jakkoliv podíleli. Neby-
lo málo těch, kteří mu obětovali krom 
neskutečného množství času, energie 
a  bezesných nocí i  kus svého zdraví. 
Jejich jména se právem stanou součástí 
historie města. Výsledek ale stojí za  to 
a já věřím, že nově opravený a znovuo-
živený areál klášterů přijmou obyvatelé 
města jako krásný vánoční dar a místo, 
které budou pravidelně navštěvovat. Je 
úžasné procházet areálem vně i uvnitř 
a  pozorovat, co dokáže vytvořit lidský 
um a ruce člověka, a to jak našich dáv-
ných předků, tak i  našich současníků. 
Více o  otevření klášterního komplexu 
a programu, který návštěvníkům v době 
adventu a Vánoc nabídne, se můžete do-
zvědět uvnitř těchto novin.

Mou milou povinností je pozvat vás, 
občany našeho města, jménem jeho do-
časných správců k návštěvě obnoveného 
areálu klášterů, jehož otevření pro veřej-
nost proběhne v  sobotu 28. listopadu, 
a rovněž k účasti na přepestré nabídce 
adventních a  vánočních akcích, které 
pro vás jako každoročně připravili 
organizátoři programu. Letos poprvé 
i v klášterních prostorách.

Úplně na  závěr mi dovolte popřát 
vám krásný nadcházející čas adventní 
a  vánoční. Prožijte je se svými nejbliž-
šími v klidu a pokud možno ve zdraví. 
Ať se vám daří a provází vás dobro a ra-
dost ze života.         

První z významných událostí v českokrumlovských klášterech bylo požehnání nově re-
novovaného kostela Božího Těla a Panny Marie Bolestné. Slavnostní akt spolu se mší 
svatou celebroval českobudějovický biskup J. E. Mons. Vlastimil Kročil.

Požehnání kostela

Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

O Kláštery Český Krumlov 
se koncem listopadu otevírají v  celé 
své kráse široké veřejnosti a  své první 
návštěvníky vítají bohatým adventním 
programem. Revitalizací areálu klášterů 
získává město Český Krumlov moderní 
kulturně vzdělávací centrum a  veřej-
nosti se zpřístupňuje unikátní kulturní 

dědictví v samotném historickém jádru 
města. Českokrumlovské kláštery svým 
otevřením nabízejí široké veřejnosti, 
zvláště pak dětem, mládeži a  rodinám 
s  dětmi klášterní život, kulturu, histo-
rii a  umění daného období. Zároveň 
vytvářejí zajímavý prostor pro poznání 
a  zážitky umocněné vlastní zkušeností, 
interaktivitou, dotekem s  geniem loci 
v  podmínkách, jaké kláštery nabízejí 
v souladu s respektem k tomuto místu.

Do českokrumlovských 
klášterů se vrací život

redakce

Ú V  rámci českokrumlovské-
ho adventu se 18. prosince od  13.00 
do  18.00 hodin koná tradiční akce Psí 
Vánoce. Jejím účelem je seznámit veřej-
nost s  činností našeho útulku a  přede-
vším s jeho čtyřnohými obyvateli. Celá 
akce se nese v duchu přátelského setkání 
lidí, které zveme na  ochutnávku nejen 
vánočních dobrot, ale připraven bude 
i  oblíbený punč (na  základě poptávky 
v  roce minulém včetně nealkoholické 
verze) a  jedno kulinářské překvapení. 
Děti i dospělí mohou své dárky pro naše 
chlupáče opět nadělovat pod ozdobený 
vánoční stromek. Těšíme se na vás!

Psí Vánoce

Vánoční strom
redakce

D S  výškou 12 metrů se bude letos 
hrdě vyjímat na náměstí Svornosti jedle 
obrovská (Abies grandis). „Chtěli by-
chom tím také lidem poděkovat za sběr 
víček pro vnučku Elišku,“ uvedla rodina 
Cajzova z  Českého Krumlova, která 
městu strom věnovala.

FOTO: Lubor Mrázek



2

www.ckrumlov.cz/obcan

prosinec 2015

aktuality

MĚSTO I ÚŘAD PRÁCE

Tomáš Zunt
TOP 09

40 let

V Krumlově žiji s drobnými přestávka-
mi 25 let. Jsem šťastně ženatý, což by, jak 
věřím, potvrdila i  má žena. Máme dva 
malé syny. Profesně se prakticky celý 

život pohybuji v  neziskovém sektoru. 
Posledních 11 let jsem ředitelem obec-
ně prospěšné společnosti ICOS Český 
Krumlov, která pomáhá těm z nás, kteří 
potřebují pomoc druhých - ať už jsou to 
děti se zdravotním postižením či senioři. 
Tyto své zkušenosti s rozvojem a fi nan-
cováním potřebných sociálních služeb 
se snažím od počátku zúročit i v komu-
nální politice. Už v  minulém volebním 

období jsem se snažil zasadit o  co nej-
větší otevřenost radnice, zveřejňování 
všeho podstatného, o zlepšení možností 
k zapojování lidí do dění ve městě. Pro-
tože právě to je podmínkou pro smyslu-
plný rozvoj čehokoli, tedy i  pro rozvoj 
našeho města. A  na  tom všem je stále 
práce dost a  dost. Občané mě mohou 
kontaktovat na  e-mailu zunt@latran.cz 
či na tel. č. 728 151 008. 

redakce

V Do konce roku 2015 mají dr-
žitelé dočasných průkazů osoby se zdra-
votním postižením (OZP) a  průkazů 
mimořádných výhod možnost zajistit si 
výměnu za nový průkaz OZP. V případě, 
že tak neučiní, nebudou moci po 1. lednu 
2016 využívat žádné benefi ty a  nároky, 
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 
Nový průkaz OZP vyrábí Státní tis-
kárna cenin. Je odolný proti poškození 

a  chráněný vůči jeho padělání. Nahra-
zuje všechny dosavadní průkazy OZP. 
Všechny tyto doklady jsou platné už jen 
do  31. prosince 2015. Chtěli bychom 
tímto apelovat na klienty, aby nenechá-
vali vše na poslední chvíli, vyhnuli se tak 
zbytečnému čekání ve frontách na konci 
roku a dostavili se na ÚP ČR co nejdří-
ve, aby bylo možné nový průkaz stih-
nout vyrobit do konce roku 2015.

Pro účely vydání nového průkazu 
OZP je třeba doložit starý průkaz OZP 

(průkaz mimořádných výhod, dočas-
ný průkaz), aktuální fotografi i, která 
odpovídá formátu podobizny určené 
na  občanský průkaz (rozměr 35 mm x 
45mm), a občanský průkaz. 

Nezapomeňte po  výměně průkazu 
OZP, pokud máte Parkovací průkaz, 
dostavit se na  Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Český 
Krumlov, kde vám bude tento parkovací 
průkaz vyměněn za nový platný parko-
vací průkaz.

Úřad informuje

Upozornění Úřadu práce ČR

Zastupitelé města se představují
V prosincovém čísle přinášíme poslední část medailonků českokrumlovských zastupitelů, kterým 
redakce položila několik otázek. Každý měl o sobě napsat pár slov, představit oblasti, kterým se bude 
jako zastupitel věnovat a sdělit, co je pro něj prioritní, jak může přispět k rozvoji města a jak ho mohou 
občané kontaktovat. V tomto vydání se představují zastupitelé TOP 09, SN – MPV a bez politické 
příslušnosti. Zastupitel Jiří Klosse (bez politické příslušnosti) nevyužil možnost prezentace.

Mgr. Bohumil 
Florián
Sdružení nezávislých 

– Město pro všechny

66 let

Od roku 1975 žiji s  rodinou v Českém 
Krumlově.  Přes čtyřicet let působím 
v  oblasti školství. To platí i  v  současné 
době, kdy pracuji jako asistent peda-
goga v  základní škole na  Plešivci. Jako 
učitel přírodopisu mám blízko k přírodě 

a k životnímu prostředí v širších souvis-
lostech. Z toho vyplývá také můj zájem 
přispět v  rámci možností městského 
zastupitele k tomu, aby příroda ve městě 
a  všechny aspekty městského životní-
ho prostředí přispívaly ke  spokojenosti 
všech občanů a návštěvníků města. Pro-
to mě těší realizace takových projektů, 
jako je revitalizace Jelení zahrady, zahrad 
krumlovských klášterů a  v  neposlední 
řadě také sadovnické úpravy provedené 
v  jižním meandru řeky Vltavy. Mohu 
ujistit případné kritiky někdy nezbyt-

ného kácení veřejné zeleně, že odbor 
životního prostředí ve  všech případech 
zajišťuje dostatečnou náhradní výsadbu. 
Rád přispěji svým hlasem k uskutečnění 
každého projektu, který povede ke zlep-
šení neutěšené dopravní situace v našem 
městě. To vnímám jako velký úkol, kte-
rý zastupitelé a  odpovědní pracovníci 
města a  kraje před sebou mají. Obča-
nům Českého Krumlova jsem k dispo-
zici na  bohumil.fl orian@zsplesivec.cz 
nebo na telefonu 773 444 582.

Mgr. Bc. Oldřich
Hluško
bez politické příslušnosti

36 let

V Českém Krumlově žiji od roku 1994, 
jsem ženatý, máme 4 děti, z toho 3 v ná-
hradní rodinné péči. V  Č. Krumlově 
jsem vystudoval obor kamenosochařství, 

následně na  Jihočeské univerzitě obor 
Aplikované radiobiologie a  toxikologie 
a  následně obor Civilní nouzové při-
pravenosti zaměřené pro státní správu 
a samosprávu. V letech 1999–2014 jsem 
pracoval u Policie ČR, od roku 2014 se 
věnuji problematice náhradní rodinné 
péče a  prevenci ve  spolku, který jsem 
spoluzakládal. Mou zálibou je výtvar-
né umění, proto jsem se aktivně zapojil 

do kulturní komise rady města. Jako pri-
oritní oblast v  činnosti městské správy 
a  samosprávy vidím zlepšení dopravní 
situace a obslužnosti města, bydlení a so-
ciální program, bezpečnost a  pořádek. 
Rád bych se v budoucnu podílel na tvor-
bě strategického plánu rozvoje města 
k  zajištění trvale udržitelného prostředí 
pro naše obyvatele. Občané mne mohou 
kontaktovat na: o.hlusko@gmail.com.

OMLUVA zastupitele Jana Vorla
Vzhledem k tomu, že se po mém příspěvku v říjnovém vydání Novin ČK vyskytly názory, že na gymnáziu zůstali jen ti špatní profesoři, musím 

uvést věci na pravou míru. Jestliže vznikl takový dojem, tak se musím profesorům na našem gymnáziu velice omluvit. Já si naopak učitelů velice 
vážím. Vím, že jejich práce je velice náročná a stresující a ne vždy společností správně doceněná (fi nančně už vůbec ne). Myslím si, že na gymnáziu 
zůstalo mnoho velice kvalitních kantorů, ale protože se o ně trochu bojím, musel jsem na situaci reagovat. Rozhodně to proboha není nic proti pro-
fesorům ba naopak. Jsem jen přesvědčen, že se na této škole staly velké nespravedlnosti a paní ředitelka nedělá dobře svoji personální politiku. Nikdo 
mi to zatím ani v nejmenším nevyvrátil a mnoho zastupitelů má zcela shodný názor s mým. A o tom byl můj příspěvek.

 1. 12. budou uzavřeny přepážky 
na evidenci řidičů

 23. 12. budou úřední hodiny celé-
ho úřadu do 14 hodin

 od  28. do  31. 12. budou zcela 
mimo provoz přepážky občan-
ských průkazů a  cestovních do-
kladů z  důvodu celorepublikové 
technologické výluky. V  případě, 
že ministerstvo vyčlení ještě dal-
ší termíny, občané budou ihned 
informováni na  ofi ciálních strán-
kách města.

 31. 12. bude pokladna otevřena 
pouze do 11 hodin

 31. 12. bude zavřena Městská 
knihovna

 svoz odpadu o  vánočních svátcích 
se uskuteční jako v běžné dny

právní oddělení MěÚ

Na  základě vůle Zastupitelstva 
města Český Krumlov se již několik 
měsíců připravuje audit obchodní 
společnosti Českokrumlovský rozvo-
jový fond, spol. s r.o., jejímž jediným 
vlastníkem je město Český Krumlov. 
Zadání auditu připravila a odsouhla-
sila zastupitelstvem určená pracovní 
skupina. Podle tohoto zadání zpra-
coval Městský úřad Český Krumlov 
příslušnou zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce. 

S obsahem zadávací dokumentace 
bylo zastupitelstvo města seznáme-
no, které si taktéž vyhradilo rozho-
dování o této veřejné zakázce do své 
pravomoci. Na  základě stanoviska 
Ministerstva vnitra, které plní v  této 
oblasti funkci dozorového orgánu 
a  které v  tomto postupu shledalo 
rozpor se zákonem o  obcích, bylo 
na zasedání zastupitelstva města v říj-
nu tohoto roku toto rozhodnutí zru-
šeno a o veřejné zakázce v souladu se 
zákonem o obcích rozhodovala rada 
města, konkrétně na schůzi 16. listo-
padu 2015.

V  zájmu transparentnosti a  co 
největší otevřenosti k  zastupitelstvu 
města, jako původci myšlenky pro-
vedení auditu v  Českokrumlovském 
rozvojovém fondu, budou zastupi-
telky a zastupitelé přizváni na veške-
rá jednání rady města, kde se bude 
rozhodovat o otázkách souvisejících 
s  auditem. Rada města též rozhod-
la o  jmenování členů výše uvedené 
pracovní skupiny za členy hodnotící 
komise, jejímž úkolem bude posou-
dit obdržené nabídky auditorů a do-
poručit radě města tu nejvhodnější.

Na závěr lze uvést, že procesu za-
dání a realizace auditu již po formál-
ní stránce nic nebrání a  nedojde-li 
k  nečekaným komplikacím, audit 
by mohl být v prvním čtvrtletí roku 
2016 zahájen.

Audit ČKRF
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Vladana Bílková
Kláštery Český Krumlov

K Betlémské Vánoce 2015 
v Klášterech Český Krumlov jsou pří-
ležitostí k  návštěvě výstavy dochova-
ných klášterních jesliček s  tradičními 
vyřezávanými fi gurkami z  poloviny 
19. století a  výstavy soutěžních jes-
liček, které vyrobili žáci českokrum-
lovských základních škol. Součástí 
adventního programu je divadelní 
představení pro děti „Bratr František“, 
hra o životě Františka z Assisi a vzni-
ku krásné vánoční tradice stavění 
betlémů. V  řemeslných dílnách si 
návštěvníci mohou prohlédnout či 

vyrobit vlastní vánoční dárek. Oddy-
chové centrum nabízí posezení s  ži-
vou hudbou a  ochutnávkou cukroví 
z  klášterní pekárny. Neméně zajímavé 
bude povídání s moderátorem České-
ho rozhlasu České Budějovice Petrem 
Kronikou a jeho hosty.

19. prosince 2015 bude kostel Boží-
ho těla a Panny Marie místem rozdávání 
Betlémského světla prostřednictvím 
skautského oddílu z Českého Krumlo-
va. Kromě adventního programu jsou 
pro návštěvníky připraveny v  klášter-
ním komplexu velmi zajímavé stálé 
expozice, které stojí za  vidění. Těšíme 
se na vaši návštěvu v Klášterech Český 
Krumlov.

V  případě, že 
vám nejsou No-
viny města ČK 
doručovány pra-
videlně, nebo je 
do  svých schrá-
nek nedostáváte 
vůbec, kontaktuj-

te prosím redakci na  e-mailové adrese 
noviny@ckrumlov.cz.

EXPOZICE

VSTUPNÉ V BĚŽNÉ PROVOZNÍ DOBĚ

plné
snížené

rodinné vstupnéděti, studenti, 
senioři starší 65 let

Středověký klášter – Život a umění v klášteře minoritů 90 Kč 60 Kč 210 Kč

Život a umění v klášteře klarisek 90 Kč 60 Kč 210 Kč

Interaktivní expozice a Půdní expozice 170 Kč 150 Kč 450 Kč

Expozice pivovarnictví 110 Kč 80 Kč 260 Kč

Řemeslné dílny 110 Kč 80 Kč 260 Kč

VYSVĚTLIVKY K DIFERENCIACI VSTUPNÉHO: SLEVY PŘI KOMBINACI EXPOZIC:

Student – osoba do věku 26 let, po předložení studentského průkazu ISIC, 
příp. jiného platného dokladu o studiu 2 prohlídky 5 %

Senior - osoba nad 65 let, po předložení relevantního dokladu (obč. průkaz, pas) 
nebo po předložení seznamu CK   

ZTP, ZTP/P – zdarma, po předložení průkazu 3 prohlídky 10 %
děti do 3 let zdarma, u hromadných návštěv dětí do 6 let se účtuje 30 Kč za jedno dítě   
rodinné vstupné – 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let 4 prohlídky 15 %
sleva za hromadnou vstupenku pro skupiny od 20 osob - sleva ve výši 10 %   
vedoucí skupiny nad 20 osob mají vstup zdarma všechny prohlídky 20 %
příplatek pro návštěvy mimo provozní dobu – příplatek 100 % k ceně vstupného   
Rezervace: rezevace@divadlock.cz  I  www.klasteryck.cz

Lenka Šimková 
Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov

A  V letošním roce najdete na ná-
městí Svornosti poprvé o  adventu mimo 
prodejní stánky také ohradu se živými zví-
řaty. Instalovaný výběh o  velikosti 12 m2 
s přístřeškem, který nechalo Sdružení ces-
tovního ruchu Český Krumlov vyrobit, 
bude poskytovat dostatečný prostor pro 
zvířata, bezprostřední kontakt s nimi a do-
stupnost dětem. Ošetřovatelka Lenka No-
váková, která ve Vyšném vede své Volnoča-
sové přírodní centrum „Pepíno“, přiveze pro 
zvířata i  krmení, tak aby mohly děti samy 
zvířata obstarávat tím, co je pro ně vhodné. 
O víkendech budou na náměstí dvě oveč-
ky, koza a koník. Věříme, že tím našim ma-
lým návštěvníkům uděláme radost.  

Kláštery nabídnou bohatý adventní program

Distribuce novin Novinka na trhu

redakce

U V  posledních týd-
nech zjistil Hasičský záchranný 
sbor Jihočeského kraje, že na  Čes-
kokrumlovsku působí lidé či sku-
pina osob, kteří obvolávají a  někde 
i  osobně obcházejí zejména starší 
osoby a nabízejí prodej a instalaci po-
žárních hlásičů, a  to za  vysoké ceny 
(např. 1999 Kč). Často se představují 
jako hasiči, někde dokonce i jako pre-
ventisté. Důrazně upozorňujeme, že 
HZS Jihočeského kraje (ani jeho pří-
slušníci) neprovádí prodej ani instalaci 
těchto zařízení. HZS Jihočeského kraje 
působí v této oblasti zejména lektorsky 
a  v  rámci svých činností vzdělává ob-

čany. Příslušnost ke sboru se prokazuje 
platným služebním průkazem s  osob-
ním evidenčním číslem.

Nicméně požární hlásiče v  do-
mácnostech jsou velice přínosné 
a při jejich správném užívání vysoce 
spolehlivé. Pořizovací cena hlásičů 
se v současné době pohybuje již cca 
od 200 Kč a ani jejich instalace není 
složitá. Důležitá je také detekce oxi-
du uhelnatého (CO). Oxid uhelnatý 
je častou příčinou úmrtí při nedoko-
nalém spalování. Cena hlásičů CO se 
pohybuje od  400 Kč. S  případnými 
dotazy týkajících se problematiky 
požárních hlásičů a jejich instalace je 
možné se obrátit na HZS Jihočeské-
ho kraje.

Pozor na podomní prodejce

Zastupitelstvo města rozhodlo o  při-
dělení názvu Klášterní dvůr veřej-
nému prostranství v  areálu klášterů 
na Latránu. Název odkazuje k historii, 
kdy zde prostor sloužil k  hospodář-
ským účelům.

Klášterní dvůr 

FOTO: Lubor Mrázek
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editelem knihovny
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Jitka Zikmundová

Na  podzim sklízíme, 
co jsme zaseli a  co jsme 
pečlivě obhospoda-

řovali po  celý rok. Proto je podzim 
krásný, sklízíme plody své práce. 
Mám radost, že jsme společně s Gym-
náziem Český Krumlov dokončili 
projekt „Život v  demokracii“, který 
připomínal pád železné opony před 
26 lety. Udělejte si výlet na  hraniční 
přechod Guglwald, díky českokrumlov-
skému gymnáziu a rakouským partne-
rům si text Památníku železné opony 
nově přečtete i v češtině. 
Mám radost, že jsou opravené kláštery, 
po mnoha letech zapomnění a pustnutí 
a po několika letech skvělé práce týmů 
lidí se rozsáhlý klášterní areál otevře 
veřejnosti. Troufám si říci, že mise zá-
chrany historického dědictví našeho 
města je tím téměř dokončena, trvala 
přes 25 let.  A  hned startujeme misi 
další, a to, jak o naše historické dědic-
tví budeme pečovat dál, aby zůstalo 
zachováno a bylo ku prospěchu občanů 
a občanek Českého Krumlova. Na  to, 
ale i  na otázku dalšího rozvoje města 
by nám měly pomoci odpovědět dva 
základní dokumenty, nový strategický 
plán a územní plán.
Mám radost, že bohatý kulturní a spo-
lečenský život města běží i na podzim, 
Festival vína Český Krumlov® zve 
k  ochutnávce plodů práce špičkových 
tuzemských i zahraničních vinařů.
Dámy a pánové, přeji nám všem krás-
ný podzim a dobrou úrodu. 

P  Děti ze základních škol a víceletých gymnázií se sešly na 14. ročníku te-
rénní soutěže Den plný prevence, která se konala na Střelnici v Českém Krumlově. 
Pětičlenné hlídky se za pomoci hasičů, armády, Českého červeného kříže a vodních 
záchranářů utkaly v nejrůznějších disciplínách, od zdolávání lanové dráhy, střelby ze 
samopalu až po ošetření zranění.

Den plný prevence

Gotické stropy objevem roku

Eliška Jaukerová
eskokrumlovský rozvojový fond

DEGUSTACE Festival vína Český 
Krumlov® přichystal pro své návštěv-
níky opravdové degustační lahůdky – 
noblesní vína z vinice italského mar-
kýze, víno z  vinotéky francouzského 
prezidenta nebo zdraví prospěšné, 
moravské červené víno Bona Dea. 
Unikátní chutí oplývají také autentická 
vína starých vinic nebo vína pocháze-
jící z netradičních vinařských oblastí. 
To vše a  mnohem více ochutnají mi-

lovníci vína během listopadu v Českém 
Krumlově.

Celý festival symbolicky zahájí 
6. listopadu výsadba již druhé vinič-
ky v  Českém Krumlově. „V  loňském 
roce jsme vysadili první hlavy révy vinné 
v klášterní zahradě a letos jsme pro další 
viničku našli neméně atraktivní místo, 
kde dodnes pobývají múzy umělců. Jed-
ná se o  malebné terasy u  Zahradního 
ateliéru Egona Schieleho,“ sdělil Mi-
roslav Reitinger, jeden z  pořadatelů 
festivalu.

Redakce

OBJEV ROKU Český Krumlov se 
může pyšnit cenou Národního pa-
mátkového ústavu Patrimonium pro 
futuro (Dědictví pro budoucnost), 
kterou v  kategorii objev roku získal 
restaurátor Jakub Rafl  za  nález stře-
dověkých trámových stropů v ambitu 

kláštera klarisek. Stropy byly objeve-
ny zcela náhodou při opravě kláštera 
loni v  létě. Dendrologický průzkum 
24 malovaných trámů dřevo datoval 
do poloviny 14. století a jde tak o ne-
jilustrativnější doklad archaického 
způsobu zastropení klášterního am-
bitu trámovým stropem z doby vlády 
Karla IV. 

Čtěte dále na straně 2

FOTO: Zdeněk Indra

Víno od italského markýze 
nebo francouzského prezidenta

aktuality

Čtvrtek 26. listopadu od 16 hodin 
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Jednání
zastupitelstva

V  případě, že vám nejsou Noviny 
města ČK doručovány pravidelně, 
nebo je do svých schránek nedostává-
te vůbec, kontaktujte prosím redakci 
na adrese noviny@ckrumlov.cz nebo 
na telefonu 380 766 121.

Informace 
o doručení novin

Redakce

INFO Město Český Krumlov nabí-
zí občanům jednoduchý a  pohodlný 
způsob získávání důležitých informací 
o  dění ve  městě. Ve  snaze zajistit do-
statečnou informovanost provozujeme 
SMS InfoKanál města, který umožňuje 
zasílání důležitých informací na zaregis-
trovaná čísla mobilních telefonů v krát-
kých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace 
v  krizových situacích a  aktuální zprávy 
např. o:

 vzniklých haváriích na inženýrských 
sítích?

 povodňovém nebezpečí?
 dlouhodobých uzavírkách místních 

komunikací?
 extrémních výkyvech počasí?

a další užitečné informace spojené se 
životem ve vašem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že 
se ZAREGISTRUJETE! Jak?

1. online nebo 2. SMSkou nebo 
3. osobně na  podatelně MěÚ v  Čes-
kém Krumlově. Více informací na
webu www.ckrumlov.cz/obcan.

Informace 
o dění ve městě



4

www.ckrumlov.cz/obcan

prosinec 2015KULTURA I SOUTĚŽ

Petr Hudičák
Zdena Mrázková
Českokrumlovský rozvojový fond

M Vánoce u  Seidelů byly 
před téměř 100 lety slaveny mnohem 
skromněji, než jsme tomu zvyklí dnes. 
Ve  fotoateliéru vládla přísná pracovní 
morálka a  z  dochované korespondence 
je zřejmé, že někteří zaměstnanci si jeden 
rok dokonce stěžovali, že pracovně velmi 
vytížení Seidelovi neslaví ani následné 
vánoční svátky (Boží hod vánoční atd.).

Přesto se zachovaly některé záznamy, 
které dokládají, jak probíhaly Vánoce 
v  této slavné vile v  Linecké ulici. Malý 
František Seidel totiž dostal ve  svých 
devíti letech v  roce 1917 pod stro-
meček deník, do  kterého si pak ještě 
dlouhá léta zaznamenával své zážitky, 
vzpomínky z  rodinného života, popi-
sy častých výletů a cest. Tento deník je 
dnes doslova pokladem. Pomáhá znovu 
„oživit“ vzácnou rodinu, která na svých 
fotografi ích zachytila téměř 80 let života 
Českého Krumlova.

O  zmiňovaných Vánocích v  roce 
1917 si František ve  svém německy 
psaném deníku poznamenal: „Deník za-

počat dne 26. 12. 1917. K vánocům jsem 
dostal: hru Berlín-Bagdád; Robinsona 
Crusoe, Ott o Scheckerovu Knihu ptactva, 
Obrazy života ze světa zvířat, 4 pera, 5 
tužek a šle.“ 

O něco bohatší je zápis o Vánocích 
roku 1921: „Vánoční prázdniny 1921. 
Dlouho vytoužené prázdniny jsou už 
zase pryč. V  pondělí 9. ledna začne zase 
ta stará otrava. Ježíšek se u mne a u Ar-
nolda (Františkův mladší bratr) zastavil 
už o  něco dříve. Dostal jsem kabát, pár 
nových bot a  smyčec. Noltschi (zdrobně-
lina od  bratrova jména Arnold) dostal 
nové lyže 350 Kč. Na  Štědrý den dostal 
Helmut (třetí z  bratrů Seidelových) pra-
covní stůl (ponk), hodinky s  pouzdrem, 
solingenský nůž, dva sešity: „Noc v  há-
jovně“ a  „Z  hor“; Arnold štýrský oblek, 
klobouk, 2 knihy z mládežnické knihovny. 
Já jsem dostal tucet desek a balíček papíru 
do našeho aparátu. „Germáni“, tři mazací 
gumy. Všechno bohaté dárky.“

A co dělali tři kluci Seidelovi o vá-
nočních prázdninách 1921, kdy jim 
bylo mezi 11 a  13 lety?: “Prázdniny 
trávíme různými činnostmi. Dopoledne 
se trochu učíme a  řežeme dříví. Odpoled-
ne se brousí. Večer se čtou příběhy nebo se 

hraje. Naštěstí můžeme často bruslit, jinak 
bychom museli zůstat doma a  prázdniny 
by byly zkažené. Ale se sněhem to holt hap-
ruje. Dosud jsme neměli žádný sníh, takže 
jsme naše prkýnka museli nechat ležet 
na půdě. Teprve dnes (5. 1. 1922) trošku 
sněžilo. Sníh nestačí ani na sáňkování. Tak 
bude 17 dní pryč a my jsme ani jednou ne-
lyžovali.“

A  tak jako dnes nechyběl u  tehdej-
ších Krumlováků ani tradiční a dodnes 
oblíbený předsilvestrovský výstup 
na Kleť: „Cesta na Kleť. Dne 30. prosince 
1921. Nás dvanáct (mladí členové turi-
stického spolku Wandervogel) vyrazilo 
v pátek odpoledne v 1 h. Nahoru na Kleť to 
šlo docela dobře. Ve 3 h jsme byli my malí 
s Edim už nahoře. Mezitím zabloudili velcí 
v horlivém rozhovoru a přiřítili se sem až 
po půl hodině. Na věži foukal odporně vítr 
a nebyl ani žádný krásný výhled. Teď při-
jde sestup. 

Edi nás vedl po velkých oklikách do Vy-
šného. Cesta byla nádherná. Samý led 
odshora až dolů. To každý slyšel zpívat 
andělíčky, totiž když upadl. Tschunko 
spadl dokonce na  kámen. Roztrhl si kal-
hoty, spodky, košili a kůže to taky odnesla. 
Nato museli vždy dva vést. Vedle Blan-

ského hajného (hájovny) byla louka celá 
pokrytá ledem. To byla pro nás krásná 
klouzačka. Nejlépe to udělal Köhler. Ten 
jel dolů po zadku, když to nešlo po nohou 
a se svými dlouhými tyčkami se ještě skoro 
přišoural. Andraschko musel stále mít ně-
jakého věrného průvodce, který ho chránil 
před upadnutím, protože se příliš bál pádu. 
S  rozbitými údy jsme přišli do Krumlova 
ve ¾ 6.…“ 

Téměř po  století od  těchto dení-
kových zápisků ožije Museum Fotoa-
teliér Seidel znovu svou předvánoční 
atmosférou. V  termínech 5.–6. 12. 
a 12.–13. 12. 2015 opět proběhne ob-
líbené Adventní fotografování v  do-
bových kostýmech na  PF 2016. A  ani 
příští rok nepřijdou milovníci starých 
fotografi í o  svůj oblíbený kalendář čer-
nobílých fotografi í. Kalendář Fotoa-
teliéru Seidel na rok 2016 je věnován 
nejrůznějším dopravním prostřed-
kům – a  potěší všechny, kdo mají rádi 
saze na tvářích při jízdě parním vlakem, 
vůni spáleného benzínu a oleje při jízdě 
na motocyklu, klapot kopyt při jízdě ko-
čárem či dokonce vítr ve vlasech při letu 
na bezmotorovém kluzáku. Více infor-
mací: www.seidel.cz.

S  Stačí zaslat správnou odpo-
věď na  otázku „Jakému tématu se vě-
nuje kalendář Musea Fotoateliér Seidel 
v  roce 2016“ a  jeden z  pěti kalendářů 
může být váš!
a) městu Český Krumlov
b) dopravní prostředkům
c) řemeslům

Správné odpovědi zasílejte na adresu 
noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. prosin-
ce 2015. Do e-mailu prosím uveďte vaše 
jméno, adresu a telefonní kontakt. 

Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov; 380 712 354 | info@seidel.cz | www.seidel.cz 

Snímek z archivu J. a F. Seidela - fotobanka.seidel.cz | Sledujte naše aktivity také na Facebooku, Google+ a Twitteru
Museum provozuje Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o. 

Změna programu vyhrazena!

„PFka u Seidelů“

5. - 6. a 12. - 13. prosince 2015 | 9 - 15 hodin

ŠŤASTNÉ A VESELÉ ORIGINÁLNÍ RETROFOTOGRAFIE  

DODÁ JEDINĚ NÁŠ UMĚLECKÝ ZÁVOD

Fotografie je doručena do týdne elektronickou formou, papírové foto je možno doobjednat.
Cena za fotografování bez prohlídky: 100,- Kč; s prohlídkou za běžné vstupné +50,- Kč

Informace a rezervace na www.seidel.cz

fotografování v Museu Fotoateliér Seidel

Alena Švepešová
ředitelka ZUŠ Český Krumlov

K S připomenutím 235. vý-
ročí založení ZUŠ Český Krumlov 
(původně Městské hudební školy), 
23. výročí zapsání ČK do UNESCO 
a 20 let hudební spolupráce ZUŠ Čes-
ký Krumlov a GS Slovenj Gradec při-
pravují žáci a  učitelé Základní umě-

lecké školy Český Krumlov na středu 
2. prosince od  18.00 hodin v  Měst-
ském divadle koncert. Vystoupí 
soubory a  orchestry, žáci tanečního 
a  literárně dramatického oboru, vý-
tvarníci potěší výstavou. K  dvace-
tiletému jubileu hudebního přátel-
ství s  partnerskou Hudební školou 
ve  Slovenj Gradci (Glasbena šola) 
zahrají oblíbené melodie akordeo-

nový orchestr a  swingový Krum-
zušband, v  nichž za  pulty zasednou 
žáci obou škol. Koncert je věnován 
městu Český Krumlov, občanům, ro-
dičům i dětem. Těšíme se na vděčné 
posluchače a děkujeme městu Český 
Krumlov a Sdružení pro rozvoj ZUŠ 
v  Českém Krumlově za  podporu 
uměleckých aktivit školy i dlouholeté 
mezinárodní hudební spolupráce.

Advent a Vánoce ve Fotoateliéru Seidel

Koncert pro město Český Krumlov 2015 
aneb předvánoční přání krumlovské ZUŠky

Vyhrajte kalendář
Musea Fotoateliér
Seidel pro rok 2016! 

FOTO: archiv ZUŠ
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ROZHOVOR I KNIHOVNA

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Můžete nám přiblížit 
poslání farnosti?

Na  tuto otázku musím odpovědět 
nejdříve vysvětlením, co farnost ve sku-
tečnosti je. Církevní právo v  kánonu 
515 CIC nám říká, že „farnost je určité, 
natrvalo zřízené společenství křesťanů 
v  místní církvi, svěřené pod vedením 
diecézního biskupa do  pastorační péče 
faráři jako jejímu vlastnímu pastýři. 
Zákonně zřízená farnost je samým prá-
vem právnickou osobou“. To znamená, 
že toto společenství pokřtěných kato-
lických věřících, kteří bydlí na území té 
farnosti, je dohromady rodinou, která 
společně kráčí ve  víře a  navzájem se 
podpírá v životě podle požadavků evan-
gelia, a  jednotliví věřící jsou duchovně 
doprovázeni svým pastýřem – farářem. 

Farnost tedy není uskupením, jakým 
jsou fi rmy, politické strany, různé orga-
nizace, svazy nebo spolky, které navenek 
vyvíjejí nějakou specifi ckou činnost. 
Činnost farnosti se projevuje spíše du-
chovně, protože hlavním cílem je žít 
ve  víře a  dosáhnout toho pravého cíle 
našeho života – věčné radosti v nebi. Jde 
tedy o každodenní život jak jednotlivců, 
tak rodin a  dobrý příklad pro okolní 
společnost s cílem dosáhnout nebe. 

Navenek se farnost samozřejmě také 
projevuje různou činností a  akcemi. 
Jsou to kulturní akce, charitativní akce, 
které reagují na aktuální dění ve společ-
nosti. Je to pomoc potřebným v součin-
nosti s farní charitou. 

Jaké jsou současné aktivity 
českokrumlovské farnosti?

Jedná se o  různé akce a  slavnosti 
duchovní. Je to například činnost naší 
mládeže. Tento rok se naše mládež při-
pravuje na celosvětové setkání mladých 
v Krakově s papežem v roce 2016. A tak 
nyní před adventem budou vyrábět 
adventní věnce a  pak je prodávat zá-
jemcům – výtěžek bude použit na  ná-
klady naší skupiny mládeže na  světové 
setkání. Jiná skupina připravuje pro děti 
Mikulášskou besídku a  také pohádku, 
která se každoročně na  sv. Mikuláše 
koná v budově ZUŠ. Máme ve farnosti 
mnoho nemocných, ke  kterým dochá-
zíme se svátostmi, a mnozí farníci v tom 
pomáhají. Vyučujeme na školách nábo-
ženství. Věnujeme se společenství dětí 
naší farnosti. Organizujeme poutě. Ka-
ždoročně máme v Kájově svůj farní bál. 
Farnost se aktivně podílí i  na  různých 

akcích města – např. krumlovské slav-
nosti nebo Svatováclavské farnosti. Před 
týdnem jsme znovu požehnali klášterní 
kostel v  Českém Krumlově, ve  kterém 
od  adventu bude naše farnost konat 
pravidelně v sobotu bohoslužby. Prostě 
farnost se navenek aktuálně zapojuje 
do  veřejného dění. To, co farnost pro-
žívá intenzivně, je prožívání církevního 
liturgického roku v liturgii. Je to přede-
vším doba adventu, Vánoc, postu, Veli-
konoc a různých velkých slavností. Sna-
žíme se každou dobu prožívat tak, jak to 
tento posvátný čas vyžaduje – v adventu 
se ztišit a naslouchat, o Vánocích se ra-
dovat z  narození Ježíše Krista, v  době 
postní se skutečně postit a o Velikono-
cích dát najevo, v co věříme – ve věčný 
život a vzkříšení z mrtvých. 

Základním cílem každého faráře však 
je duchovní stav farnosti, totiž aby měl 
ve farnosti dobré rodiny, které přijímají 
děti a poctivě je vychovávají ve víře. Aby 
naše mládež převzala zodpovědnost 
a štafetu po těch starších a aktivně se za-
pojila do dění ve farnosti i společnosti; 
aby naši staří a nemocní se necítili osa-
moceni a abychom se měli dohromady 
všichni rádi a  abychom byli dobrým 
kvasem v  naší společnosti. To je hlav-
ní cíl každé farnosti. A o  to se snažíme 
i v Českém Krumlově. 

V nedávné době jste byl 
honorován titulem preláta, 
co předchází získání 
hodnosti?

Ano, 28. září na slavnost sv. Václava, 
spolupatrona města Český Krumlov, mě 
pan biskup Mons. Vlastimil Kročil jme-
noval a  instaloval českokrumlovským 
prelátem. Tím vlastně uskutečnil záměr 
papežské buly Alexandra VII. z  1. září 
1655, že každý právoplatný farář v Čes-
kém Krumlově se stává prelátem s urči-
tými označeními a  privilegii. Tehdy se 
prvním krumlovským prelátem stal Jiří 
Bílek z  Bílenberka, který touto bulou 
získal právo pontifi kálií, to znamená 

právo nosit berlu, mitru, prsten, pekto-
rál a  fi alové označení vyššího církevní-
ho představeného. Tehdy měl i  určité 
osobní pravomoci na svém území. Toto 
povýšení českokrumlovského faráře 
na preláta bylo veliké vyznamenání a zá-
roveň ocenění významu farnosti Český 
Krumlov. Tím se Český Krumlov zařa-
dil mezi nejvýznamnější města tehdejší 
společnosti, což trvá  dodnes. 

Co musí splňovat kandidát? 
Aby se někdo mohl stát prelátem, 

nemůže na  to kandidovat. V  církvi 
na žádný úřad nebo vyšší hodnost není 
možné kandidovat, protože každý úřad 
v církvi je ve skutečnosti služba. Takový 
člověk je vždycky vybrán a  jmenován 
svými představenými na  základě jeho 
dosavadního působení, jeho zkušenosti 
a  spolehlivosti. Tak byli vybráni všich-
ni krumlovští preláti, tak byla vybrána 
i  moje osoba. Pan biskup tak rozhodl 
a  já si toho nesmírně vážím, protože je 
to od něho veliký projev důvěry, ale také 
vyznamenání společenství našich věří-
cích – farnosti Český Krumlov. 

Co pro vás znamená 
adventní čas, jak jej 
prožíváte?

Advent pro mě znamená především 
něžné pozvání Boží k naslouchání jeho 
působení v  našem životě. Je to doba 
ztišení, uklidnění, touhy a  naděje. My 
se těšíme na  Vánoce, kdy oslavujeme 
narození Pána Ježíše tehdy v  Betlémě. 
A  inspirováni krásnými toužebnými 
proroctvími ze Starého zákona se ja-
koby ztotožňujeme se starozákonním 
lidem v jeho radostné touze a naději, že 
přijde Spasitel světa. My víme, že Spa-
sitel už přišel, a proto je pro nás advent 
tak radostný a  kouzelný. To vyjadřuje 
adventní liturgie, která nás svými sta-
robylými roráty a  krásnými zpěvy du-
chovně povznáší. Advent, který takto 
prožíváme v církvi, je nabídkou, alterna-
tivou k  tomu falešnému adventu, který 
nás obklopuje ze všech stran a projevu-
je se především uchvátaností, hlukem 
reklam, atrakcí, komercí a  byznysem. 
Každý má možnost si vybrat. A já vždyc-
ky říkám: „I kdyby všude kolem byly již 
Vánoce a  někde dokonce i  Velikonoce, 
aspoň v  našem kostele v  tom tichu je 
stále advent a  každý sem má možnost 
přijít, zklidnit se a naslouchat a prožívat 
posvátno Boží přítomnosti.“ Přeji všem, 
aby si takový advent dokázali uchovat 
a  prožít. A  já se každoročně na  takový 
advent nesmírně těším.

Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na  měsíc prosinec jsme pro vás 
připravili další novinky z fondů naší 
knihovny. Pevně věříme, že si vybe-
re každý. 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.

Smolíková, Klára: Husův dům
Zábavná a poučná knížka s mnoha 
vtipnými komiksy. Na cestě napříč 
staletími se zvědavá holčička setká 
s  Janem Husem i  dalšími historic-
kými postavami.

Bordessová, Kris: Hravý středověk
Naučná kniha pro tvořivé a zvídavé 
školáky. Prostřednictvím praktic-
kých úkolů si děti osvojí znalosti 
o středověku, ale zvládnou i výrobu 
děla na marshmallow. 

Hošková, Blanka: Zlato(v)lásky
Čtivý román pro ženy, které si chtějí 
u čtení odpočinout a rády se ztotož-
ňují s hlavními hrdinkami. Autorka 
věrně popisuje situace, které všich-
ni známe: vztahy mezi manžely, 
rodiči, dětmi a  v  neposlední řadě 
i vztahy v zaměstnání.

Didierlaurent, Jean-Paul: 
Čtenář z vlaku v 6.27
Román, který bývá charakterizován 
jako moderní pohádka, je hřejivým 
a velmi poetickým příběhem o las-
kavosti lidského srdce a důležitosti 
přátelství a lásky. 

Sak, Robert: Čekej na mne
Kniha vzpomínek docenta R. Saka, 
bývalého pracovníka Historického 
ústavu FF JČ v Českých Budějovi-
cích a  někdejšího redaktora nakla-
datelství Růže. Ve svých pamětech 
vypráví nejen o sobě, ale vykresluje 
též dramatický příběh svých rodičů.

Prokůpek, Tomáš a kol.: 
Dějiny československého 
komiksu
Dvoudílný přehled vývoje obráz-
kového seriálu v  našem kulturním 
a  jazykovém prostředí se zaměřuje 
na  léta 1900-2000. V chronologic-
ké perspektivě autoři představují 
vývojové tendence, osobnosti tvůr-
ců i populární komiksové hrdiny.

Advent je doba ztišení, uklidnění, touhy a naděje
Rozhovor s českokrumlovským prelátem Václavem Píchou Nepřehlédněte 

v knihovně!
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Eliška Jaukerová, Českokrumlovský rozvojový fond

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí a zemědělství

D Od roku 2022 nebude pod-
le platného zákona o  ochraně ovzduší 
v  ČR možné provozovat v  domác-
nostech staré neekologické kotle 
1. a 2. emisní třídy.

Vhodným řešením umožňujícím je-
jich výměnu je operační program Život-
ního prostředí, který prostřednictvím 
jednotlivých krajů umožňuje během 
přelomu roku 2015/2016 zapojit se do 
1. termínu výzvy tzv. kotlíkové dotace.

Podporu na výměnu zdroje tepla lze 
poskytnout pouze fyzickým osobám, 
které jsou majiteli rodinných domů, 
a stávající rodinný dům je vytápěn pře-
vážně kotlem na pevná paliva při splnění 
těchto podmínek:
1) bude současně provedeno ales-

poň jedno „mikro“ energetické 
opatření vedoucí ke snížení energe-

tické náročnosti rodinného domu, 
jako např. výměna zasklení starších 
oken za  izolační dvojskla, instala-
ce těsnění oken a  dveří, dodateč-
ná montáž prahů vstupních dveří, 
výměna vstupních a  balkónových 
dveří, dílčí výměna oken, oddělení 
vytápěného prostoru rodinného 
domu od  venkovního (např. zád-
veří), oprava fasády např. prasklin 
a dalších poruch fasád - eliminace te-
pelných mostů, dílčí zateplení kon-
strukcí (např. severní fasáda apod.), 
zateplení stropu sklepních prostor 

 nebo
2) splnění klasifi kační třídy energe-

tické náročnosti budovy „C“ a vyš-
ší pro váš rodinný dům     

 nebo
3) jste současně žadateli v programu 

Nová zelená úsporám na  realiza-
ci opatření vedoucích ke  snížení 
energetické náročnosti budovy.

Výše podpory závisí na  typu nově 
instalovaného kotle a  na  tom, v  jakém 
prioritním území se nachází váš rodinný 
dům. Konkrétně lze výměnou starého 
kotle za teplené čerpadlo či kotle na bio-
masu uplatnit až 80 % způsobilých vý-
dajů a výše podpory může být navýšena 
o  5 %, byla-li vaše obec označena jako 
prioritní území. Maximální výše způ-
sobilých výdajů je stanovena na 
150 tis. Kč a  náklady na  „mikro“ ener-
getická opatření mohou tvořit max. 
20 tis. Kč. Za  způsobilé náklady jsou 
považovány náklady na  stavební práce, 
dodávky a  služby bezprostředně sou-
visející s  předmětem podpory, průkaz 
energetické náročnosti budovy apod.

Proplacení částky dotace bude 
zpětně, za předpokladu splnění všech 
podmínek výzvy.  
Při podání žádosti o podporu „kotlíkové 
dotace“ je třeba doložit:
 žádost o poskytnutí dotace,
 fotodokumentaci stávajícího kotle
 průkaz energetické náročnosti bu-

dovy – v případě, že prokazujete spl-
nění min. požadavku na  klasifi kační 
tří-du „C“,

 rozhodnutí o  poskytnutí dotace 
nebo žádost v  programu Nová 
zelená úsporám - v případě, že pro-
kazujete opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti budovy,

 písemný souhlas spoluvlastníků, 
druhého z manželů atd.

Další přílohy defi nované krajem souvi-
sející s nastavením přidělování podpory 
budou součástí vyhlášené výzvy.
Veškeré dokumenty k  podání žádosti 
a podrobnosti naleznete na htt p://kot-
likovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

S Čtenáři Novin města 
Český Krumlov mohou soutěžit cel-
kem o 4 vstupenky do 4 muzeí s kar-
tou Český Krumlov Card. S kartou 
můžete zdarma navštívit Hradní 
muzeum a věž, Regionální muzeum 
v  Českém Krumlově, Museum Fo-
toateliér Seidel či Egon Schiele Art 
Centrum. Platnost karet je do  pro-
since 2016, podrobnosti na  www.
ckrumlov.cz/card.

Soutěžní otázka: 
Otázka: Kolik let letos uběhlo 
od úmrtí fotografa Josefa Seidela?
a)   80 b)   90 c)   100

Správné odpovědi zasílejte na adre-
su noviny@mu.ckrumlov.cz do  20. 
prosince 2015. Do  e-mailu prosím 
uveďte vaše jméno, adresu a telefon-
ní kontakt. Ze zaslaných správných 
odpovědí budou vylosováni 2 vý-
herci, každý obdrží 2 karty.

Zimní údržba
pro období 
2015/2016

Ohlédnutí za Festivalem vína

1. Celý festival symbolicky zahájila výsadba již druhé viničky v Českém Krumlově a to u Schieleho ateliéru. Slunné místo nedaleko 
řeky je pro vinnou révu ideální a odrůdě Safi ra se zde jistě bude dařit.

2. Také v letošním roce přicválal 11. listopadu na náměstí Svornosti svatý Martin a přivezl první víno roku, které jsme společně 
otevřeli a ochutnali v 11.11 hod.

3. Zahajovací program završil galavečer pod taktovkou Premier Wines & Spirits. Jeden z nejlepších sommeliérů ČR, Jakub Přibyl, 
a uznávaný šéfkuchař Jan Punčochář zprostředkovali účastníkům večera nevšední gastronomický zážitek.

Kotlíkové dotace začínají

aktuálně

redakce

Ú Komunikace se rozdělují 
pro účely zimní údržby podle stup-
ně důležitosti. Při jejich určení se 
přihlíží zejména k  intenzitě dopra-
vy, vedení tras veřejné hromadné 
dopravy, dopravnímu významu 
komunikace a stavebnímu a doprav-
ně-technickému stavu komunikace. 
Sjízdnost a  schůdnost je zajišťová-
na provozem denně včetně sobot, 
nedělí a  svátků v  době od  3.00 
do 22.00 hod.

Vyhrajte vstupné
do muzeí

Český Krumlov Card do soutěže věno-
vala vyjmenovaná muzea. Děkujeme.

FOTO: Jan Schinko jr.

1. 2. 3.

INZERCE
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Prodej vánočních 
stromků

(smrk, borovice, jedle)

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Domoradice 1, v areálu Služeb 

města Český Krumlov s.r.o.
Domoradice 1

pá 18. 12. 13.00–16.00 hod.
so 19. 12. 10.00–15.00 hod.
ne 20. 12. 10.00–15.00 hod.
po 21. 12. 13.00–16.00 hod.
út 22. 12. 13.00–16.00 hod.

CENÍK VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

Cena je uvedena s DPH 15 %.

U dalších dřevin a velikostí bude 
stanovena smluvní cena.

Ceník je platný od 1. 12. 2015.

Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

V Pokud vlastníte vozidlo, které 
jste nechali dočasně vyřadit z  provozu, 
měli byste do konce roku 2015 nahlásit 
na  úřadě příslušné obce s  rozšířenou 
působností jeho umístění a  účel jeho 
využití. Pozor si musí dát především ti 
motoristé, kteří dali auto do  tzv. depo-
zitu před polovinou roku 2013 (do 30. 
června 2013). Pokud mezi ně patříte 
a  nepřijdete na  úřad nahlásit potřeb-
né informace, vozidlo administrativně 
zanikne a  již nebude možné jej znovu 
uvést do provozu.

Bylo-li vozidlo dočasně vyřazeno 
před 30. červnem 2013 a  fakticky nee-
xistuje, není nutno na  úřadě nic nahla-
šovat, neboť vozidlo zanikne ze zákona 
č. 56/2001 Sb.

V  pozdějších případech dočasného 
vyřazení (po polovině roku 2013), tedy 
vyřazení delší než 16 měsíců, máte po-

vinnost nahlásit potřebné údaje o vozi-
dle. V tomto případě nehrozí administ-
rativní zánik vozidla, ale fi nanční sankce 
pro jeho vlastníka. Tato sankce může 
dosáhnout výše až 50 tisíc korun.

Povinnost vlastníka oznámit obecní-
mu úřadu ORP adresu místa, kde je vy-
řazené silniční vozidlo umístěno a účel 
jeho využití, vyplývá z  novely zákona 
č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provo-
zu na  pozemních komunikacích, která 
je platná od  začátku letošního roku. 
Povinnost dostavit se na  úřad nejdéle 
po roce, kdy bylo auto dočasně vyřaze-
no, však měli motoristé už podle starého 
zákona. Prodloužit dočasné vyřazení 
pak mohli jen o dalšího půl roku. Zmi-
ňovaná skupina řidičů (kteří vyřadili 
vozidlo před 1. červencem 2013) tedy 
porušovala své povinnosti i podle dří-
ve platné legislativy. Na  to, aby si věci 
dali do pořádku, dostali motoristé ještě 
roční přechodné období, které vyprší 
31. prosince 2015.

Informace o  umístění vozidla, tedy 
přesné adrese a  účelu jeho využití (na-
příklad za účelem renovace, dlouhodo-
bých oprav apod.) jsou důležitými údaji 
pro příslušný úřad, aby měl možnost 
zpětné kontroly tohoto typu vozidel. 
Tento kontrolní mechanismus by měl 
předejít jejich neekologické likvidaci.

Vlastník silničního vozidla, které je 
vyřazeno z  provozu (tzv. depozit, do-
časné vyřazení) je povinen zabezpečit 
toto vozidlo takovým způsobem, aby 
neohrožovalo nebo nepoškozovalo ži-
votní prostředí. Toto vozidlo nemůže 
být odstaveno na  veřejné komunikaci. 
(zák. č. 13/1997 Sb., o  pozemních ko-
munikacích).

Vlastník takového vozidla z něj nesmí 
odstraňovat podstatné části, zejména 
karoserii s  vyznačeným identifi kačním 
číslem a  motor. Pokud jsou z  vozidla 
odstraněny identifi kátory, nemůže jeho 
vlastník posléze získat doklad o  jeho 
ekologické likvidaci.

Petr Pešek
Odbor investic

O Na  náměstí Svornosti čp. 5 
(budova bývalé spořitelny) by měly být 
ještě letos zahájeny stavební práce. Cel-
ková doba rekonstrukce je naplánována 
na  jeden rok s  tím, že v  prvních devíti 
měsících budou stavební práce probíhat 
na  celém objektu, ve  zbývajících třech 
by pak práce měly probíhat již jen uvnitř 
objektu. Pro realizaci stavebních pra-
cí bude zřízen před budovou stavební 
dvůr o rozměrech cca 10 x 15 m. Město 

uzavřelo s investorem dohodu, na jejímž 
základě bude v době konání městských 
slavností stavební dvůr zmenšen, nebo 
případně odstraněn. Současně byly 
dohodnuty podmínky pro zásobování 
stavby a  její dopravní obslužnost tak, 
aby co nejméně rušila občany a návštěv-
níky města. Po  celou dobu realizace 
stavby budou zrušena všechna parkova-
cí stání nacházející se před objektem bý-
valé spořitelny. V případě potřeby může 
dojít na nezbytně nutnou dobu k odliš-
né úpravě dopravy, o čemž  budou obča-
né pravidelně informováni.

Pro školní rok 2016/2017 proběh-
nou v  pátek 15. ledna 2016 od  13.00 
do  17.00 hodin na  všech základních 
školách v Českém Krumlově.

Zápisy do ZŠ

Upozornění pro motoristy

Rekonstrukce bývalé spořitelny

VÝŠKA Cena 
SM

Cena 
BOR

Cena 
JD

100 až 
150 cm

100 
Kč

150 
Kč

250 
Kč

151 až 
250 cm

200 
Kč

250 
Kč

350 
Kč

aktuálně

Vánoční provoz v  MŠ v  Českém 
Krumlově zajišťuje MŠ Za  Soudem – 
od 28. 12. do 31. 12. Provoz mateřských 
škol končí 23. 12. a začíná 4. 1. 2016.

Vánoční provoz v MŠ
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prosinec 2015SLAVNOSTI

11.00–18.00 ve všední dny, 10.00–18.00 o víkendech a svátcích

28. 11. náměstí Svornosti 
14.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTNÍHO TRHU
14.00 DDM  Český Krumlov – prezentace kroužků 
15.00 MUSICA DIVINA – pěvecký sbor

29. 11. Městské divadlo
15.00  DIVADLO DÍVADLO PRAHA – pohádka „Půjdem spolu do Betléma“ 

29. 11. náměstí Svornosti 
16.30  HUDEBNĚ POETICKÉ OTEVŘENÍ ADVENTU SPOJENÉ S ROZSVÍCENÍM 
  VÁNOČNÍHO STROMU A KŘTEM PATRONA ADVENTNÍHO TRHU 

29. 11. Kláštery Český Krumlov
18.00  OTEVÍRÁNÍ ADVENTU ŽIVÝM SVĚTLEM – Adventní spirála

4. 12.  náměstí Svornosti  
17.00  SVĚTLO SV. BARBORY 

5. 12.  náměstí Svornosti
16.30  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

6. 12.  Městské divadlo
15.00   DIVADLO CYLINDR PRAHA – vánoční pohádka O kapru Karlovi

6. 12.  náměstí Svornosti  
15.00 - 16.30  JEŽÍŠKŮV POŠTOVNÍ ÚŘAD U ZLATÉHO ANDĚLA 
16.30 JEŽÍŠKOVA POŠTA A PŘÍJEZD BÍLÉ PANÍ

9. 12. náměstí Svornosti 
17.45 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 

11. 12.  náměstí Svornosti 
15.00   JITŘENKA - folklórní soubor 
16.00  HE BAND České Budějovice – reggae, funky 

11. 12.  Synagoga Český Krumlov
19.00   KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI A PERCHTA

12. 12. náměstí Svornosti
16.30  ŠLÁGR TV – zpívání pod vánočním stromem 

12. 12.  Vlašský Dvůr Český Krumlov 
19.00   ADVENTNÍ PROCHÁZKA HUDBOU – koncert

13. 12.  Městské divadlo
15.00   DIVADLO KRAPET PRAHA – Zimní příhody včelích medvídků 

13. 12. náměstí Svornosti 
16.30  SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

13. 12. Egon Schiele Art Centrum, renesanční sál
18.30  TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT KRUMLOVSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU 

17. 12. Zámecká jízdárna
19.00  KONCERT A VÁNOČNÍ MŠÍ JANA JAKUBA RYBY „HEJ, MISTŘE!“ – 
  Smyčcový orchestr Český Krumlov a hosté

18. 12. Psí útulek, Kaplická ulice
13.00–18.00  PSÍ VÁNOCE

18. 12. náměstí Svornosti
17.00  ZŠ Za Nádražím, Hudební skupina „NÁDRŽ“ 
18.00  WEEKEND České Budějovice - country

18. 12. Synagoga Český Krumlov
20.00  DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO 

19. 12. náměstí Svornosti  
14.00  ZUŠ Český Krumlov – akordeonové kvarteto 
15.00 BOBESH České Budějovice – smooth jazz, reggae, groove

19. 12.  Synagoga Český krumlov
19.00   ROBERT KŘEŠŤAN & DRUHÁ TRÁVA 

20. 12.  Městské divadlo
15.00   DIVADLO ELF PRAHA – Jezinky bezinky aneb Smolíček 3 x jinak

20. 12. náměstí Svornosti 
16.30 NESEM VÁM PÍSNIČKY 

23. 12.  II. zámecké nádvoří
16.15 a 18.30 ŽIVÝ BETLÉM 

24. 12.  II. zámecké nádvoří
10.00  MEDVĚDÍ VÁNOCE

25. 12.  R-galerie, Dlouhá ul.
17.00   KAPKA – tradiční vánoční koncert 

26. 12.  náměstí Svornosti
14.00   KYTAROVÉ DUO ČAPEK & INTERHOLZ 

26. 12. Chrám sv. Víta
18.00  VÁNOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – Městský pěvecký sbor Perchta 
  a Krumlovský komorní orchestr

28. 12.  Prokyšův sál, Prelatura Český Krumlov
18.00   O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM – koncert souboru Chairé a souboru Musica Divina

31. 12. náměstí Svornosti 
21.30–22.30 ELEMENT 
23.00–01.30 CHLAPI V SOBĚ
 
2. 1. 2016 Vlašský Dvůr Český Krumlov
19.00   JAZZ NOSTRA 

6. 1. 2016  náměstí Svornosti
16.30  PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ČESKÉ KATOLICKÉ CHARITY 
  SFOUKNUTÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12.
  HISTORICKÁ ŘEMESLA, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
  POSEZENÍ S KAPELAMI, VÁNOČNÍ PROHLÍDKY


