Seminární zahrada v Horní ulici doznala rekonstrukce z důvodů potřeby eliminace nepříznivých
vlivů způsobených dlouhodobou erozí dešťových vod a jednostrannou zátěží při sešlapávání
travnatých povrchů ze strany návštěvníků. Spodní stavba pochozích ploch doznala zpevnění a
kompletní rekonstrukce odvodňovacího systému, zároveň byly doplněny drobné prvky zahradního
mobiliáře. jako lavičky, mapky, zábradlí aj.

Čerpací stanice nafty v areálu Chvlašinská čp. 242 dospěla za více než 30 let provozu do
neuspokojivého stavu. Byla proto kompletně opravena v rozsahu opravy pojezdových vrstev,
opravy dešťové kanalizace a sběru odkapu ropných látek, opravy zemních produktovodů,
rozšíření zastřešení čerpacích stání, opravy interiéru i exteriérů obslužného objektu, zřízení
plynového vytápění v obslužném objektu.

23. září 2015 proběhla veřejné prezentace první etapy projektu „Analýza přínosů a
strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“. Zastupitelům města a laické i
odborné veřejnosti zde byly představeny závěry právě dokončené analytické části projektu,
hodnotící cestovní ruch z pohledu vývoje v posledních 25 letech.

Český Krumlov byl prezentován na pěti zahraničních veletrzích – ve Vídni, Berlíně, Mnichově
v rámci expozice agentury CzechTourism, v Bratislavě a Linci v rámci expozice Jihočeské
centrály cestovního ruchu.

Český Krumlov se umístil na 3. místě v kategorii Město s nejvstřícnějším přístupem k
cestovním kancelářím v prestižní anketě TTG Travel Awards. Jde o hlasování odborníků z
oblasti cestovního ruchu, anketa magazínu TTG Czech byla pořádána již poosmnácté.

Festival vína, který Českokrumlovský rozvojový fond organizuje společně se Sdružením
cestovního ruchu v Českém Krumlově, byl uspořádán již počtvrté v průběhu téměř celého
listopadu. Festival byl zahájen tradičně založením další nové viničky – tentokrát na terasách u
Zahradního ateliéru Egona Schieleho. V programu nechybělo ani oblíbené slavnostní otevření
svatomartinského vína na náměstí Svornosti, které každý rok přiláká více návštěvníků, i z řad
místních občanů. Festival již tradičně završila velkolepá Zámecká slavnost vína.

Zpřístupněním Zahradního ateliéru Egona Schieleho byl završen projekt revitalizace Jižního
meandru, který v sobě soustřeďuje několik dalších významných památek – Museum Fotoateliér
Seidel, židovskou Synagogu a území městského parku. V rámci prezentace nově
revitalizovaného území proběhlo několik komentovaných prohlídek pro veřejnost a byla
realizována významná komunikační kampaň.

Český Krumlov Tourism realizoval komplexní propagační aktivity projektu Českokrumlovské
slavnosti, 2. reprezentačního plesu města a Festivalu vína.

Museum Fotoateliér Seidel se kromě běžné činnosti věnovalo v roce 2015 i několika výstavním
projektům. Tím nejdůležitějším byla výstava archivních fotografií v prostorách Egon Schiele Art
Centra uvedená pod souhrnným názvem Mysterium Šumava. Výstava představila 220 fotografií
ze stávajícího archivu musea a dalších 70, doposud nepublikovaných, laskavě zapůjčených z
Böhmerwaldmusea v Pasově. (foto: ESAC)

Dlouholetá spolupráce s Muzej novejše zgodovine ve slovinském Celje a jejich fotoateliérem
Josip Pelikan, který byl od počátku významným inspiračním zdrojem pro rekonstrukci ateliéru
Seidel, byla zvaršena další výstavou. V průběhu srpna byla zahájena expozice z díla fotografa
Pelikana, na jejíž vernisáž přijal pozvání slovinský charge d‘affires p. Konobelj, bývala ministryně
kultury Andreja Rihter a ředitelka muzea v Celje Tanja Roženbergar.

I v roce 2015 pokračoval cyklus přednášek v badatelně muzea s témty vycházejících z
výsleků práce a nových poznání pracovníků Musea Fotoateliér Seidel. Tato setkání si již
získala své věrné a milé stálé návštěvníky, na které se vždy těšíme.

Další významnou aktivitou muzea byly podzimní tvůrčí dílny fotografie pro začátečníky i
pokročilé se zaměřením na studenty základních a středních škol a také studenty seniory. V
tomto duchu chce muzeum pokračovat i příštích letech, jelikož jedním z jeho cílů je být
“živou” institucí.

Mezi významné hosty, kteří
navštivili muzeum byla paní
Ivana Zemanová, první dáma
České republiky,

Karla Šlechtová, ministryně
pro místní rozvoj ČR.

Daniel Herman, ministr kultury
ČR.

Andrew Shapiro, velvyslanec
Spojených států amerických.

Hudebníci Bratři Ebenové se
vyfotografovali na stejném
místě, kde před desítkami let
jejich otec a děd.

Muzeum také přineslo novou
tradici - foto s vysvědčením
na konci školního roku.

V neposlední řadě stojí za
zmínku návštěva paní Ruth
Hálové. Tato čestná občanka
města Český Krumlov byla
fotografována
v
ateliéru
Seidel poprvé v roce 1937 a
následně
před
stejným
pozadím i v roce 2015. Na
fotografii předává čestné foto
starosta Českého Krumlova
Dalibor Carda u příležitosti
zahájení výstavy obrazů Ruth
Hálové.

