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Tučný čtvrtek a tradiční masopust v Českém Krumlově

Foto Lubor Mrázek
Text Olga Kneiflová

Zelený čtvrtek, Bílá sobota nebo Popeleční
středa. Tyto pojmy většinou již známe, ale
víte, co je a kdy se slaví Tučný čtvrtek?
Tučný čtvrtek je vrcholem masopustního
období spojený se zabijačkou a hostinou.
Masopust vůbec představuje těžké časy pro
naše zažívání. Je to období velkého hodování
mezi dvěma postními dobami. Probíhají
během něj taneční zábavy, zabijačky, ale také
svatby a jiná veselí. Nejinak tomu bude
i letos v Českém Krumlově.
Masopust vstoupí do města už v sobotu
1. března. V pivovarských zahradách se ten
den od 11.00 hodin můžete těšit na tradiční
lidovou zábavu, která roztančí, ale také
provoní celou zahradu. Uvidíme a ochutnáme
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výrobky z tradiční domácí zabijačky i jiné
masopustní speciality. Před zimou se ochráníme v zatepleném stanu, kde se zahřejeme
nejen teplými nápoji, ale také tancem,
k němuž nám bude hrát českokrumlovská
kapela Corso. Děti se pak jistě zabaví
v dětském koutku.
Tradiční masopustní průvod vyrazí do ulic
v úterý 4. března v 16.00 hodin. Koleda žáků
Základní umělecké školy v Českém Krumlově, studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, muzikantů,
výtvarníků a občanů města Český Krumlov
rozveselí a pobaví návštěvníky zábavným
programem, za který si vyslouží koblihy,
koláčky i kousek špeku. Průvod se letos

Městské kino Luna
se vrací do života
ve městě

www.ckrumlov.cz/obcan
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Taxi pro seniory,
nová služba určená
seniorům
v Českém Krumlově

odehraje v duchu nádhery i bizarnosti
baroka a projde tradiční trasou od kostela
přes náměstí do Široké ulice, Dlouhou ulicí
na Latrán a pokračuje směrem k zámku.
Důležitým zastavením je především náměstí
Svornosti, kde si, doufejme, jako každý rok
vykoleduje povolení od současného rychtáře
ke koledě po jeho městě.
Masopust oslaví i českokrumlovské
restaurace, které pro nás na první březnový
víkend chystají pochoutky z domácí zabijačky a masopustní hodování.
Více informací k letošním oslavám
masopustu naleznete na www.ckrumlov.cz/masopust2014.cz.

Program jednání zastupitelstva
čtvrtek 28. března 2014 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Vyhodnocení ankety spokojenosti obyvatel sídlišť
Plešivec a Za Nádražím
Text Monika Petrů
jak na webových stránkách města, kde měli
občané možnost ji vyplnit elektronicky, tak
byly v prostorách místních samoobsluh
umístěny sběrné boxy a občané měli možnost
vyplnit anketu v listinné podobě. Anketní
lístek bylo také možno osobně donést na
městský úřad, či jej poslat naskenovaný e-mailem přímo na kontaktní osobu.

dotace a s ohledem na lepší připravenost
z hlediska projektové dokumentace doporučila
zastupitelstvu města schválit podání žádosti
o dotaci pouze na projekt regenerace sídliště
Za Nádražím. Materiál pro jednání zastupitelstva města již obsahoval popis zamýšlených
stavebních úprav doplněný o požadavky
respondentů. Za příklady těchto požadavků
jmenujme např. úpravy prostoru mezi
Celkový počet vyplněných anket byl 183, samoobsluhou a bývalým elektrem, zpevnění
přičemž ze sídliště Za Nádražím odpovědělo a prodloužení příjezdové komunikace vč.
81 respondentů, ze sídliště Plešivec 102. Více doplnění o nová parkovací místa u panelového
než polovina odpovědí byla odevzdána domu č. p. 252. Občané využili příležitost
k vyjádření svých názorů ohledně dané problev listinné podobě.
matiky na setkání vedení města dne 23. ledna
U obou sídlišť je nejzávažnějším problémem 2014 v divadelním klubu Ántré a také v bodě
nedostatek parkovacích míst a neuspokojivý Různé na jednání zastupitelstva města dne 30.
technický stav chodníků a komunikací. ledna 2014.
Regenerace sídlišť je dlouhodobě považována za prioritu města. V návaznosti na přání
rady města realizovat některé z cílů uvedených
v programovém prohlášení docházelo
v průběhu roku 2013 až února 2014 ke
zpracování podkladů, týkajících se sídlišť
v Českém Krumlově, zejména s ohledem na
doplnění parkovacích míst, hracích prvků,
opravu chodníků a úpravu zeleně. Snahou
města je koncipovat regenerace sídlišť tak, aby
za co možná nejnižší náklady bylo provedeno
maximum.
V průběhu měsíce ledna 2014 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace
sídlišť Za Nádražím a Plešivec vhodných pro
podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj (dále pouze MMR)
provedena anonymní anketa spokojenosti
obyvatel sídlišť ve vybraných oblastech.
Anketa byla sestavena tak, aby umožňovala
určit míru spokojenosti občanů s úrovní
kvality života ve vybraných oblastech (respondenti buď vyplňovali anketu pomocí výběru
z nabízených variant, nebo stupnicí 1 až 5)
a aby umožňovala občanům vyjádřit konkrétní
podněty a připomínky prostřednictvím slovní
formulace (respondenti využívali volného
prostoru pro vypsání připomínek). Poslední
část ankety tvořily dotazy vedoucí ke specifikaci profilu respondenta (pohlaví, věk, ekonomická aktivita a specifikace, zda-li je respondent obyvatelem sídliště). Snahou bylo
zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu
počtu obyvatel. Anketa byla proto uveřejněna
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V případě sídliště Za Nádražím bylo nejčastějším požadavkem propojení sídliště se
sídlištěm Mír, a to buď prostřednictvím
vybudování lávky, nebo přeměnou stávající
cesty vedoucí přes údolí na komunikaci,
případně chodník. Necelých 40 % respondentů vyjadřujících se k otázce jiných závažných
témat uvádělo v případě sídliště Za Nádražím
jako další závažné téma prostor kolem
nádražní budovy, který považují za naprosto
nevyhovující, a stejně tak orientační systém
značení navigující návštěvníky města. Zatímco
obyvatelé sídliště Za Nádražím vyjádřili
spokojenost s počtem a vybavením dětských
hřišť a ploch pro odpočinek, v případě sídliště Plešivec je nedostatek těchto sportovišť
vnímám jako třetí nejzávaznější problém.
Respondenti obou sídlišť uvedli jako velmi
závažný problém a komplikaci běžného života
neexistenci bankomatu. Stěžují si na nevhodné parkování na chodnících a požadují
dodržování rychlosti odpovídající obytné
zóně. Dále požadují umístit ke stávajícím
kontejnerům koše na textil a elektroodpad,
doplnit mobiliář o koše na psí exkrementy
a stávající místa s kontejnery na odpad zakrýt
vhodným způsobem.
Podrobné vyhodnocení ankety za jednotlivá
sídliště jsou k dispozici na webových
stránkách města www.ckrumlov.cz/ankety.
Výsledky anket byly sděleny na jednání rady
města dne 20. ledna 2014. Rada stanovila
zahrnout připomínky od občanů města do
zpracovávaných projektových dokumentací
a po vyhodnocení podmínek poskytovatele

Přestože zastupitelstvo města schválilo podat
žádost o dotaci pouze na regeneraci jednoho
sídliště, neznamená to, že na stavební úpravy
sídliště Plešivec či jiných sídlišť nebude pamatováno. Poté, co se město dozví výsledek
úspěšnosti žádosti na MMR, bude v orgánech
města projednáván další postup regenerace
sídlišť – jak z hlediska časového (kdy budou
úpravy realizovány), tak věcného (v jakém
rozsahu) a finančního (z jakých finančních
prostředků).
Smysl ankety, kterým bylo zjištění názorů
obyvatel sídlišť na současný stav veřejného
prostranství, získání připomínek a podnětů ke
zlepšení, byl naplněn. Výstupy ankety jsou
nejenom používány ke statistickým účelům
a tvoří nedílnou součást dokumentace pro
podání žádosti o dotaci, ale jsou důležitým
podkladem pro rozhodování volených orgánů
města o další přípravě a realizaci projektů.
Děkujeme za váš čas při vyplňování ankety
a za cenné připomínky.

www.ckrumlov.cz/obcan

Za úspěch by náš stát lidi trestal?
Zdeněk Zídek je jeden z nejúspěšnějších
starostů nejen v mém senátním obvodu, ale
i v celé republice. Je ve funkci již 20 let, tj. byl
svými spoluobčany pětkrát zvolen. On
a obecní rada převzali po roce 1989 zanedbanou obec a udělali z ní výkladní skříň nejen
Lipenska, ale celých jižních Čech. A co více,
Zdeněk Zídek vykonává funkci po celou tuto
dobu jako neuvolněný starosta a má své
občanské zaměstnání. Neuvolněný znamená
ve svém volném čase.
Po celou dobu své práce starosty musel
Zdeněk Zídek obchodovat se státem a se
soukromými investory a to více než kterýkoliv
jiný starosta: Obec Lipno, jako de facto bývalé
zařízení staveniště sloužící ke stavbě přehrady,
nezískala po roce 1989 žádné pozemky ani
žádný historický majetek. Od počátku devadesátých let musel starosta Zdeněk Zídek se
svými spolupracovníky pro obec vykupovat
náhradní restituce a získávat od státu pozemky, které pak musela obec prodávat soukromým investorům, neboť obec samozřejmě
neměla prostředky na budování potřebné
obecní infrastruktury.
Za pomoci strategického rozvojového plánu,

vize všech zúčastněných, odvahy, ale i chladné
rozvahy obec Lipno nad Vltavou zobchodovala statisíce metrů čtverečních pozemků
a stovky soukromých investorů vybudovaly
infrastrukturu, která nemá v Čechách obdoby.
Není v podstatě sportoviště či služba, která by
v obci neexistovala.
Díky lyžařskému areálu a přehradě má Lipno
využití jak v létě, tak v zimě a stalo se jednou
z nejvyhledávanějších turistických destinací.
V obci vzniklo více pracovních míst, než kolik
je počet práceschopných obyvatel. Obec
Lipno, resp. podnikatelé v obci, zaměstnávají
stovky lidí ze širšího okolí. Tato malá obec
dokázala zvednout svůj rozpočet více než
stonásobně, na 50 mil. korun a majetek jedenadvacetkrát, na 500 mil. korun. Ročně investuje jak do rozvoje infrastruktury, tak do služeb
místním občanům miliony korun. Dodnes
obec investovala do obecní infrastruktury,
bytů, domků pro seniory atd. 350 mil. korun
z vlastních zdrojů.
Pozemky, které byly podstatou obžaloby
starosty Zídka (Deník 9. 1.), prodávala obec
společnosti CONDUCO, tedy investorovi,
který v Lipně nad Vltavou za posledních deset

let proinvestoval téměř miliardu korun:
investor postavil vleky, lanovky, sjezdovky
a veškerou potřebnou zimní techniku včetně
zázemí služeb. Poslední investicí je Stezka
v korunách stromů. Díky těmto investicím
plní svá lůžka ubytovací zařízení v celé obci.
To vše jsou investice společnosti CONDUCO bez jakýchkoliv dotací. Jako dlouholetý
starosta jsem přesvědčen, že kterákoliv jiná
obec by podobného investora vítala s otevřenou náručí a poskytla by mu pozemky pro
podobný rozvoj obce zdarma. Tedy, pokud by
neexistovali policisté a státní zástupci, kteří si
myslí, že pouze finanční zisk je měřítko
rozvoje obce.
I v obžalobě, kterou jsem měl možnost číst,
je zdůrazněno, že obec, resp. obecní rada
i starosta, splnili všechny zákonné požadavky
pro prodej pozemků. Obžaloba ale doslova
tvrdila, že zastupitelstvo obce ani další orgány
obce nemohou rozhodovat, co je pro obec
účelné a vhodné. Proboha, a kdo tedy? Jsem
opravdu rád, že českokrumlovský soud vynesl
osvobozující rozsudek. Jinak by tento stát
trestal lidi za úspěch.
Tomáš Jirsa

Památník K. F. Schwarzenberga neboli Ptačí hrádek
Text Olga Kneiflová

Řekne-li se Ptačí hrádek, vybaví si každý
Krumlovák malý kopec s ruinami čehosi
poblíž zámecké zahrady a Kvítkova dvora. Že
na místo ruin zde již stojí zrenovovaný památník, ví už ale málokdo. Nám všem dobře
známý Ptačí hrádek je ve skutečnosti významnou historickou památkou.
Objekt byl postaven jako významná krajinná
dominanta, která má oslavovat historickou
událost v dějinách českého národa a zároveň
jako památník významnému vojevůdci K. F.
Schwarzenbergovi. Tou významnou historickou událostí byla bitva u Lipska (známá též
jako Bitva národů), která byla rozhodující
a největší bitvou napoleonských válek.
Odehrála se ve dnech 16. – 19. října 1813
a spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska
a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší
armádu francouzského císaře Napoleona,
který krátce poté rezignoval a žil dále ve
vyhnanství na ostrově Elba. Koaličním
vojskům velel právě kníže Karel Filip Schwarzenberg I.
V letech 2010 – 2014 probíhala celková
exteriérová rekonstrukce památníku. Objekt
dostal novou kopuli s měděnou střechou,

novou fasádu, byla upravena okolní plocha
násypu. V realizaci obnovy vnějších vazeb
k objektu památníku se spolupodílel
i majitel okolních pozemků Lesy ČR, s.p. Ty
obnovily přístupové cesty k památníku
směrem od Kvítkova dvora. Pro zajištění
viditelnosti objektu památníku v krajině
došlo také k odtěžení vzrostlých stromů
v okolí památníku. V přípravě je i odtěžení
vzrostlých náletů ze dna bývalé nádrže
(rezervoáru), která se nachází v blízkosti
památníku.
Památník K. F. Schwarzenberga bude
zařazen do tzv. vycházkových okruhů
městem. I z tohoto důvodu bude v jeho
blízkosti instalována informační tabule, na
které se dozvíme něco nejen o historii objektu,
ale i o tzv. trkači - důmyslném vodním díle,
které díky dřevěnému korytovému mechanismu sloužilo k přečerpávání vody z rybníčku
u vodotrysku do zámku, zahrad a části
vnitřního města.
Historický památník je ve vlastnictví Ing.
Lenky Havlíčkové, která jej renovovala
vlastními prostředky. Město Český Krumlov
přispělo na jeho obnovu částkou 50 000 Kč

a v průběhu roku 2014 zrealizuje ve spolupráci
s Českokrumlovským rozvojovým fondem
výstavbu informační tabule a odpočinkové
lavičky.

Foto Filip Putschögl
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Lednové setkání vedení města s občany
Text Olga Kneiflová, Filip Putschögl

Dne 23. ledna 2014 se v divadelním klubu
Ántré v Českém Krumlově uskutečnilo tradiční setkání vedení města Český Krumlov
s občany. Kromě zástupců města a úřadu se
setkání zúčastnilo na tři desítky občanů.
Podvečer zahájil starosta města Mgr. Dalibor
Carda prezentací, v níž podal přehled projektů, které město zrealizovalo v loňském roce
a nastínil plány pro rok letošní.
V úvodu starosta shrnul všeobecné informace o městě a městském úřadu. Zmínil
například počet zaměstnanců městského
úřadu, který v současné době činí 152,
a upozornil, že 60 % z nich se věnuje práci pro
státní správu a jen zbylých 40 % práci pro
město jako takové. Během své prezentace také
upozornil na dlouhodobě se snižující počet
obyvatel města, který je způsoben zejména
stěhováním občanů do menších měst kvůli
lepší kvalitě bydlení či naopak do měst větších
z důvodu větší dostupnosti pracovních míst.
Řešení této situace vidí v podpoře podnikatelských aktivit, zejména pak ve středu města
a průmyslové zóně Domoradice, a hledání
lokalit umožňujících samostatnou výstavbu.
Právě to je ale v katastru města velmi obtížné.
Město Český Krumlov má ve své správě
velmi rozsáhlou infrastrukturu. Do ní spadá
i 22 mostů a mostků, z nichž ten poslední byl
objeven v poměrně nedávné minulosti.
V posledních dvou letech byly zrekonstruovány lávky u jezu pod plášťovým mostem a
lávka u pivovaru. Na svou rekonstrukci nyní
čeká most Edvarda Beneše a most u pivovaru.

Starosta města dále informoval o podařených
investičních akcích a realizovaných projektech
v roce 2013. Mezi ně se nesporně řadí zejména
kompletně zrekonstruovaná ulice Na Spojce,
rekonstrukce horských vpustí na sídlišti
Plešivec či most a chodník spojující autobusové nádraží s centrem města kolem pivovaru
Eggenberg. V této souvislosti uvedl, že na
webových stránkách města lze nalézt tzv.
Akční plán a jeho Zásobník, kde je možno
ověřit, které projekty jsou pro město prioritní
a které se plánují v blízké či vzdálenější
budoucnosti. Mezi ty plánované pro letošní
rok patří například:
• Kino Luna - rekonstrukce kotelny
2,15 mil. Kč
• Technické zázemí zimního stadionu
9,1 mil. Kč
• Šatny pro zimní stadion
4,8 mil. Kč
• Inženýrské sítě v části obce Dobrkovice
20,0 mil. Kč
• III. meandr řeky Vltavy
8,3 mil. Kč
Se všemi investičními i neinvestičními akcemi
úzce souvisí rozpočet města. Ten letošní počítá
s celkovými výdaji města ve výši 271 milionů
korun, z toho výdaje, které veřejnost nejvíce
zajímají, tzv. kapitálové či investiční, by měly
dosáhnout celkové výše 46,5 milionů korun.
Starosta města jmenoval také tzv. „kostlivce“
tj. projekty, které zdědil po předešlém vedení
města a jež se dlouhodobě nedařily vyřešit.

Patří mezi ně například:
• Řešení křižovatky Porákův most
• Autobusové nádraží
• Kanalizace Nové Dobrkovice
• Rekonstrukce kina: digitalizace, rekonstrukce a zateplení pláště kina, rekonstrukce
kotelny, klimatizace
• Mosty - u pivovaru, Benešův, na fotbalovém
stadionu, v Jelení zahradě
• Otáčivé hlediště
• Zimní stadion - technické zázemí a pomoc
při řešení šaten HC
• Revitalizace areálu klášterů
• Kasárna Vyšný - intenzivně pracuje tým
• University for the Future
• Protipovodňová opatření na Polečnici
Všechny tyto projekty jsou již z větší či menší
části rozpracované a aktuální informace
o nich je možné najít na webových stránkách
města v sekci Občan / Projekty města.
Částí své prezentace se dotkl také v loňském
roce velmi úspěšné Zemské výstavy a zrekonstruované synagogy. Mezi všemi kulturními
aktivitami města zmínil novou tradici
Festivalu vína, který zaznamenal na podzim
loňského roku veliký úspěch.
Po úvodní prezentaci následovala otevřená
diskuze a nastal čas pro otázky adresované
přímo starostovi města. Mezi nejvíce diskutovaná témata patřil především špatný stav
sídlišť, kde si občané mimo jiné stěžovali
nejen na špatné chodníky či nedostatek zeleně,
ale také na automobily parkující na chodnících. Do diskuse k tomuto tématu se zapojil
radní města Martin Lobík, který má revitalizaci sídlišť ve své gesci. Na dotazy uvedl, že
v současné době žádá město Český Krumlov
o dotaci ve výši 4 mil. Kč, ze které bude možno
realizovat revitalizaci sídliště Za Nádražím.
V případě, že tato dotace nebude městu
přiznána, bude muset zvelebit svá sídliště
samo, a to v mezích rozpočtu, ve kterém je na
tuto obnovu vymezena částka 2,5 mil. Kč.
Dále se občané zajímali o černé skládky,
orientační tabule, možnosti vybudování
cyklostezky ze sídliště Mír do centra města či
o řešení křižovatky u Porákova mostu.

Foto Olga Kneiflová
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Mezi dalšími diskutujícími z řad zástupců
města byl také místostarosta Josef Hermann,
tajemník městského úřadu Radim Rouče
a ředitel Služeb města Český Krumlov s.r.o.
Pavel Turnhöfer.

Městské kino Luna se vrací do kulturního a společenského
života ve městě
Téměř před dvěma lety se rozhodovalo nové
vedení radnice, jak dále naložit s městským
s kinem. V té době bylo stále méně navštěvované a jeho budova, postavená v 70. letech
minulého století, neprošla do té doby, kromě
běžné údržby, žádnou přestavbou nebo
generální rekonstrukcí. Stav budovy byl
nevyhovující, rozvody vody a topení byly
původní a v mnoha případech dožilé, stejně
jako technologie vytápění či klimatizace. Kino
nenabízelo dnes naprosto běžné zázemí pro
diváky a jeho provoz byl každoročně dotován
nemalou částkou z rozpočtu města.

výběrového řízení se stala firma Tarstia s.r.o.
Během krátké odstávky kina počátkem roku
2013 došlo k prvním stavebním úpravám.
Některé byly hrazeny z rozpočtu města, jiné
šly k tíži současného nájemce. V rámci rehabilitace objektu kina došlo například k výměně
oken a dveří, při zachování rozměrů a členění
dle původního návrhu architekta Bohumila
Böhma. Dále byla částečně opravena fasáda
a proběhly další drobné a nutné stavební
i technické opravy. Hlavním stavebním
zásahem do uspořádání vnitřního prostoru
objektu kina bylo očištění vnitřní dispozice

„Stáli jsme před rozhodnutím, zdali kino zavřít
a budovu prodat, či ji ponechat v majetku města
a najít pro ni nového nájemce. Nakonec naštěstí
převážil názor, že město jako Český Krumlov si
prostor kina zaslouží. Ne ale v tom původním
stavu, nýbrž v podobě rehabilitovaného prostoru,
který splňuje současné standardy a nabízí nejen
filmy, ale i kvalitní a široké služby a zázemí pro
jeho návštěvníky,“ uvádí k rehabilitaci kina
radní města Tomáš Zunt.
Prvním krokem k realizaci myšlenky nového
kina byla digitalizace. Ta umožnila fungování
kina jako takového, jelikož většina filmů je
distribuována již pouze v digitální podobě.
Kromě populárních 3D projekcí tak tato
úprava umožnila mnohem větší programovou
pestrost a zejména uvádění filmových novinek
bez většího zpoždění za tuzemskou premiérou. Od Státního fondu pro podporu české
kinematografie získalo město na projekt
digitalizace 800 tisíc Kč. Zhotovitel projektu
byl vybrán prostřednictvím elektronické
aukce, během které se podařilo snížit celkovou
cenu zakázky o takřka 600 tisíc Kč oproti
původně plánovaným nákladům na výsledných 3 235 tisíc Kč.
Zároveň s průběhem digitalizace byla radou
města vyhlášena soutěž na pronájem a provoz
kina s tím, aby byl celkový prostor kina
rehabilitován a kino sloužilo do budoucna jako
kulturní a společenský stánek s kvalitními
službami pro jeho návštěvníky. Vítězem

podél prosklené jihovýchodní fasády od
předešlého provozu posilovny. Zde byla v září
roku 2013 vybudována panoramatická
kinokavárna, návštěvníkovi kina je tak
zpřístupněn výhled na městské dominanty.
Tato výrazná interiérová změna svým půdorysem a objemem připomíná původní dispozici
kina, svým vybavením však reflektuje dnešní
požadavky na provoz. Hojně navštěvovaná
kinokavárna navazuje na zachovalý interiér
foyer a kinosálu, v nekuřácké kinokavárně je
umístěn velký a bezpečný dětský koutek,
který využívají maminky s dětmi. Z městského
rozpočtu byla na rekonstrukci kina uhrazena
částka ve výši 1, 6 mil. Kč včetně DPH.
Město Český Krumlov tak s novým nájemcem dosáhli toho, že kino se stalo funkční

součástí kulturního a společenského života
města. O tom, že tomu tak je, svědčí například
zapojení kina do velmi úspěšného prvního
ročníku Festivalu vína na podzim roku 2013,
kdy v kinokavárně probíhal degustační večer
zaměřený tematicky na „Víno ve filmu“.
V lednu letošního roku bylo také možné
navštívit exklusivní premiéru nového českého
filmu režiséra Tomáše Vorla „Vejška“, kterou
uváděl sám režisér. Program Kina Luna nabízí
také u diváků oblíbené přímé přenosy i záznamy z operních domů či divadelních jevišť.
I v letošním roce pokračuje Filmový klub,
každou středu je možné zhlédnout dokumentární, experimentální a další prezentaci menšinových žánrů.
„Za rok provozu objektu mohu říct, že jsme
příjemně překvapeni zájmem o kino i kinokavárnu. Snažíme se program přizpůsobit vkusu všech
kategorií návštěvníků, od těch nejmenších až po
náročné diváky. Pro letošní rok jsme se odvážili
i k pořádání velkého vánočního galakoncertu
Michala Horáčka, v nejbližší době se těšíme na
předpremiéru českého filmu Pojedeme k moři
s Jiřím Mádlem, který akci navštíví,“ uvádí
Martina Šlapáková za provozovatele kina.
Do kina je dnes tedy možné zajít nejen na
dobrý film, ale také na výbornou kávu,
koncert, přednášku nebo i výstavu. V prostorách kina je pravidelně obměňována stálá
výstava fotoklubu FotoKrumlov, na začátku
letošního roku hostila kavárna výstavu
fotografií studentů SUPŠ sv. Anežky,
v loňském roce výstavu výtvarného oboru
ZUŠ Český Krumlov.
Úpravy kina však nejsou zdaleka u konce.
V příštím roce chystá nájemce další úpravy
interiéru objektu a rozpočet města počítá ještě
v letošním roce s investicí 2,1 mil. Kč na
rekonstrukci technického zázemí. Do
budoucna by mělo být mimo jiné také upraveno prostranství před kinem.
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Taxi pro seniory, nová služba určená seniorům v Českém Krumlově

Myšlenka taxi pro seniory vznikla na základě
pozitivní zkušenosti z jiných měst, kde podobná služba podporovaná většinou městem
úspěšně funguje. Smyslem projektu je ulehčit
pohyb po městě seniorům a zdravotně
hendikepovaným a pomoci jim tak v jejich
často nelehké situaci.
„Taxi pro seniory v Českém Krumlově je ryze
sociální projekt společnosti Europe Easy Energy,
jeho záměrem není realizovat zisk. Podobné
projekty jsou v rámci společenské odpovědnosti
firem v západní Evropě pro každou větší
úspěšnou společnost zcela běžnou záležitostí,“
vysvětluje Simona Vlčková, PR manažer
Europe Easy Energy.

„Naším cílem je provozovat tuto službu ke
spokojenosti občanů Českého Krumlova. Pokud
bude mít úspěch, může se stát pilotním projektem
pro další města České republiky,“ dodává Kamil
Ouška, generální ředitel společnosti.
Službu si může objednat senior ve věku nad
60 let, příp. osoba se zdravotním hendikepem,
a to například za účelem dopravy k lékaři,
odvozu nákupu, návštěvy úřadu apod. Podrobné informace o službě Taxi pro seniory jsou
uvedeny na stránkách www.taxiproseniory.cz, kde se potenciální zájemce může seznámit také s typem vozidla či jeho řidičkou.
V případě, že bude chtít zájemce získat
doplňující informace či sdělit zkušenost
s danou službou, může se telefonicky obrátit
na zákaznické centrum Europe Easy Energy
na telefonní linku 800 080 800.
„V České republice jsou sociální služby zřizované
soukromými firmami zatím spíše ojedinělé. Proto
nás tento projekt od společnosti Europe Easy
Energy oslovil a chceme jej podporovat i za město
Český Krumlov,“ říká Ing. Jitka Zikmundová,
MBA., zastupitelka města Český Krumlov.

Základní podmínky služby Taxi pro seniory:
• Jednotná cena cesty po Českém Krumlově 10 Kč.
• Služba je určena pouze pro seniory věku
min. 60 let nebo osoby se zdravotním hendikepem. Tyto podmínky mohou být ověřeny na
dokladech totožnosti nebo průkazu ZTP.
• Taxi pro seniory je možné objednávat ve dnech
Pondělí – Pátek od 07.00 do 16.00 hodin.
• Senior taxi nebude vozit jiné osoby. Služba je
určena výhradně pro seniory a zdravotně
hendikepované.
• Vozidlo bude přistaveno na domluvenou
adresu, nebude jej možné zastavovat na ulici,
ani nebude stát na místech vyhrazených pro
taxislužbu.
• V případě plného vytížení vozidla budou mít
přednost cesty k lékařům, do nemocnic nebo
přeprava osob s pohybovým omezením.
Objednání služby:
Kontakt pro objednání služby: 608 886 688,
příp. pevná linka 388 440 665.
• Cena za telefonické objednání služby je dle
běžných sazeb telefonních operátorů.

PLACENÁ INZERCE

NOVÁ
POHŘEBNÍ SLUŽBA
ČESKÝ KRUMLOV
Poskytujeme kompletní služby
v pohřebnictví, přepravu zesnulých,
tisk smutečních oznámení, smuteční
květinovou vazbu a výzdobu,
smuteční hudbu, obřady civilní, obřady
církevní, pohřby do hrobu,
kremační obřady, sjednání obřadu
z pohodlí Vašeho domova.

Telefon - 728 115 115
kancelář v areálu G K D
- bývalá firma A M B I T
U Poráků 512,
Český Krumlov, 381 01
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Historické trhy v Českém Krumlově 2014
Historické trhy v Českém Krumlově jsou již
neodmyslitelnou součástí městských slavností.
Dokreslují atmosféru a nabízejí návštěvníkům
nejen staročeské pochutiny, ale také zajímavé
výrobky či ukázky starých řemesel.
Město Český Krumlov pověřilo pro rok 2014
organizací trhů v rámci Velikonoc, Slavností
pětilisté růže a Svatováclavských slavností
paní Haničku Pelzovou. Zároveň město Český
Krumlov vypsalo výběrové řízení na pronájem

pozemků za účelem zajištění občerstvení a
gastronomických služeb při historických trzích
na Slavnostech pětilisté růže 2014 a Svatováclavských slavnostech 2014. Přihlášky do tohoto
výběrového řízení je možné doručit do kanceláře starosty města Český Krumlov, a to do
31. března 2014. Zájemci o účast na řemeslných historických trzích se mohou přihlašovat
jednotlivě na každou akci.
Organizátorem adventních trhů je Sdružení

Svatba na základní škole
Děti ze Základní školy Plešivec si v pátek
17. ledna 2014 vyzkoušely v rámci občanské
výchovy na radnici Městského úřadu Český
Krumlov svatbu nanečisto. Paní učitelka Jitka
Novotná s dětmi pečlivě připravila scénář
svatebního obřadu, děti si rozdělily role,
poctivě nacvičovaly "svatební choreografii"
a učily se texty. Na svatbu pak všichni přišli
slavnostně oblečeni a naladěni a celý obřad
brali velice vážně. Hudební doprovod svateb-

cestovního ruchu v Českém Krumlově,o.s.,
které bude vyhlašovat výběrové řízení na
pronájem prodejních stánků na náměstí
Svornosti v období adventu, tj. od 28. 11. 2014
do 6. 1. 2015, v průběhu letošního roku. Bližší
informace k adventnímu trhu naleznete na
www.sdruzenicrck.cz.
Další informace k historickým trhům
naleznete na www.ckrumlov.cz/trhy.

Text Václava Filipová

čanům zajišťovaly starší spolužačky, které
hrály a zpívaly naprosto senzačně. Vše bylo
zcela v režii dětí a ze strany naší matriky se
jednalo pouze o dohled, radu a zapůjčení
nutných rekvizit.
Na svatební obřad se přišli podívat rodiče
i někteří učitelé. Paní učitelka dětem připravila nejen názornou ukázku svatebního obřadu,
ale připravila jim celý slavnostní den, na
kterém se podíleli i rodiče malých svatebčanů.

První počin vzdělávacího městečka Krumlovia
Díky norskému programu „Dejme (že)nám
šanci“ se i v Českém Krumlově naskýtá možnost
vytvoření nových, tzv. flexibilních pracovních
míst pro rodiče malých dětí. Pojmem „flexibilní“
jsou přitom myšlena taková pracovní místa,
která umožní ženám či pečujícím mužům sladit
svá zaměstnání s péčí o rodinu.
O co by se konkrétně v Českém Krumlově
mělo jednat?
V areálu Vyšný, kde by postupně mělo
vznikat i celé vzdělávací městečko s univerzitou - Krumlovia, by se díky programu „Dejme
(že)nám šanci“ mohlo podařit vytvořit takové
předškolní zařízení, které by se kromě vzdělávání dětí „školkového“ věku (3 - 6 let) zaměřovalo i na pomoc rodinám s dětmi od 0 do 3 let,
a to jak zajištěním nekomerční celodenní péče
o děti (jesle), tak tím, že rodičům na rodičovské dovolené, kteří si nemohou z existenčních

či jiných důvodů dovolit zůstat s dítětem
naplno doma, by zde bylo umožněno pracovat
přímo v zařízení ve vyhrazené části u PC
s internetem – v tzv.“baby office“. Tato
možnost by byla otevřena i pro rodiče „školkových“ dětí. Samozřejmým předpokladem
celého zařízení je zajištění co „nejmateřštější“
kvalitní péče s citlivým důrazem na zranitelnost dítěte v tomto věku.
Kromě hluboce lidského rozměru předpokládá
předškolní zařízení i ekologické zaměření
a rozšířený pobyt dětí v přírodě. Vzdělávací program
se bude orientovat především na tyto priority:
- Výchova prostřednictvím umění – vyprávěné
a hrané pohádky, společný zpěv, malování,
tanec, říkadla, pohádkové slavnosti.
- Vyrábění jednoduchých řemeslných výrobků.
- Více než polovina času stráveného v zařízení
bude věnována pobytu v přírodě (týká se

Text Vladimíra Dvořáková

„školkových“ dětí).
- Pěstování bylinek a péče o zvířata.
- Prožitkové budování vztahu k rytmu roku,
týdne a dne.
- Důraz na individualitu dítěte, zároveň ale
i na společné soužití ve skupině a společné hry.
- Pečlivý výběr učitelů – „průvodců“ dětí,
u nichž se kromě pedagogického vzdělání
předpokládá i velká osobnostní vyzrálost.
Vzhledem k tomu, že se vznik tohoto zařízení týká především vás, krumlovských rodičů
malých dětí, moc bychom uvítali vaše podněty
i možnou spolupráci. Stejně tak bychom rádi
oslovili i spřízněné organizace, které by se do
celého projektu také rády zapojily.
Pokud vás tedy vznik či spolupráce na
takovémto zařízení oslovuje, sdělte nám
prosím váš zájem na email: pansofie@sky.cz
nebo lucie.vaverova@u4future.net.

Tiráž
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Nominace na Cenu města zasílejte do konce března
Do 31. března můžete nominovat své kandidáty na udělení Ceny města Český Krumlov za rok 2013. Náležitosti nominačního formuláře jsou
zveřejněny na www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře nebo je doručit na adresu města Český
Krumlov, oddělení kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou, musí však
obsahovat tyto povinné údaje: jméno a adresu nominovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele.
O udělení Ceny města Český Krumlov bude rozhodovat Zastupitelstvo města nejpozději na květnovém jednání (29. května).

Pozvánka na setkání poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb Českokrumlovska
Kdy: Čtvrtek, 6. března 2014 16:00 – 17:30 hodin

Kde: Klub Bouda, Špičák 114, Český Krumlov

Program 1. Představení nabídky služeb místních organizací (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda, Centrum pro zdravotně postižené Český Krumlov, Domov důchodců Horní Planá, Agentura pro sociální začleňování s působností ve Větřní ad.)
2. Informace o Plánování sociálních služeb na území ORP Český Krumlov
3. Diskuse, projednání připomínek a návrhů

Lucie Bílá zazpívá v Českém Krumlově
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního
doprovodu Petra Maláska přijede v květnu do zámecké jízdárny
v Českém Krumlově. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek
v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény.
24. května 2014, 19,00 hod, Zámecká Jízdárna Český Krumlov
Vstupenky jsou v prodeji v Infocentru na náměstí Svornosti 2,
Český Krumlov. Délka: 100 min bez přestávky

Soutěž o volné vstupenky na koncert Lucie Bílé
Chcete vidět, slyšet a třeba i osobně se
potkat s několikanásobnou zalatou
slavicí Lucií Bílou? Soutěžte s námi!
Soutěžní otázka: Jak se správně nazývá
monument na Ptačím hrádku?
Odpovědi zasílejte do pondělí 24.
března 2014 10:00 hodin na email:
noviny@mu.ckrumlov.cz.
Ze všech zaslaných správných odpovědí
budou vylosováni 2 výherci, kteří obdrží
1 vstupenku na koncert Lucie Bílé
zdarma.
Sledujte dále webové stránky a sociální
profily města. Chystáme další soutěže!
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