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Krumlovák zabodoval na Dakaru

slovo starosty
Dalibor Carda
Rozhodování starosty a vedení města je
v mnoha případech
velmi složité. Proč?
Zájmy a názory občanů na stejnou
věc jsou často tak protichůdné, že
rozhodnout znamená vždy roztrpčení té části obyvatel, které se vlastně
nevyhovělo. Pochopitelné je to třeba
u sporu dvou sousedů. Jeden chce to
a druhý zase tohle. Vyhovíte jednomu
a ten druhý je řádně naštvaný a hned
píše starostovi rozhořčený a zklamaný
dopis. Jsou však případy, kdy by stačilo trochu ukázněnosti a tolerance
jednoho vůči druhému. Na mnoho
věcí máme zákonem dané normy
a pravidla, která stačí jen uvědoměle
dodržet a je klid. Mám na mysli třeba parkování na zelených plochách
nebo na žlutých čárách, kde parkujeme pouze z čisté pohodlnosti. A další
a další normy pravidel silničního
provozu, které nedodržujeme, a pak
se zlobíme na strážníky a policisty, že
nás chytili, a přitom pokora a uvědomění by byly na místě.
Ohleduplnost vůči sobě a ostatním
obyvatelům by pomohla i při používání pyrotechnické zábavy ve městě.
Dostal jsem dopisy od občanů, a není
jich málo, kteří si přejí regulaci či zákaz používání pyrotechniky na území města a hlavně v území husté
zástavby sídlišť a rodinných domků.
Pyrotechnická zábava je nebezpečná. Je mnoho případů, kdy ohrozila
zdraví, způsobila těžká zranění nebo
dokonce požár bytů. Kdo to zažil, ten
má na její používání velmi vyhraněný
názor, anebo z ní má i strach.
Požadavek na zákaz se z tohoto pohledu zdá naprosto pochopitelný, a to
i z hlediska lidí, kteří musí před zvukovými efekty chránit i své čtyřnohé miláčky. Musela by tedy vzniknout nová
městská vyhláška. Při jedné cestě taxíkem jsem vyslechl nezúčastněně rozhovor taxikáře s druhým pasažérem.
V rozhovoru se rozhořčeně konstatovalo: „Každý druhý den nové zákazy,
nové vyhlášky, nová omezení. Cožpak
nedokážeme žít bez těchto omezení? Je
to normální? Nás to uráží.“
Čtěte dále na str. 2

Online rezervace
na městském úřadu
redakce
R Na základě dosavadního
fungování, a také v důsledku rostoucí
obliby online rezervací pro vyřizování dokladů na městském úřadu, bude
systém elektronických objednávek od
1. března 2017 nově upraven. U agendy
registru vozidel se kapacita online objednávání oproti současnému stavu zdvojnásobí, u občanských průkazů a cestovních dokladů ztrojnásobí a u registru
řidičů zčtyřnásobí. Rozdíly v jednotlivých časech jsou dány různou rychlostí
vyřizování jednotlivých agend. U občanských průkazů a cestovních dokladů
bude možná rezervace po 20 minutách,
u registru řidičů po 15 minutách a na registru vozidel po 30 minutách. Online
rezervace naleznete na http://obcan.
ckrumlov.info/docs/cz/qweb.xml.

Máme radost, když se Krumlovákům daří. V polovině ledna skončila letošní Rallye
Dakar, kde sbíral úspěchy Zdeněk Tůma, který jako jediný ze tří českých čtyřkolkářů
dokončil závod. Věčně usměvavý závodník si tak hned při prvním startu zapsal hezký
úspěch a celkové 12. místo. Více na str. 7.
Foto: BARTH Racing

Jak funguje inteligentní
křižovatka u Porákova mostu
Jan Sládek
Odbor dopravy a silničního hospodářství

D Vzhledem k tomu, že dopravní situace v křižovatce u Porákova
mostu vyvolává mezi řidiči mnoho diskuzí zaměřených na to, zda nově instalované semafory fungují, jak mají, a zda je
laické označení "inteligentní" křižovatka
používáno s nadsázkou či vesměs realisticky, bylo by vhodné ve stručnosti systém řízení provozu v takové křižovatce
představit a seznámit řidiče s jeho hlavními principy.
Křižovatka je řízena dynamicky, tzn.
že jednotlivé směry jízdy jsou za sebou
řazeny na základě aktuálního dopravního zatížení. K tomuto účelu jsou na
křižovatce osazeny videokamery, které

vozidla zaměřují. Samotná detekce
vozidel v jízdním pruhu probíhá po
určitých sektorech a systém vyhodnocuje, zda všechny sledované sektory
detekují příjezd vozidla. Pro zajištění
co nejpřesnějšího vyhodnocení situace
kamerami je důležité, aby řidiči přijíždějící do křižovatky zastavili vozidlo na
signál stůj co nejblíže k příčné čáře
souvislé vyznačené na vozovce a aby
vozidla stojící v řadě za sebou měla
mezi sebou co nejmenší rozestupy. Eliminují se tím časté situace, kdy první
vozidlo v řadě stojí téměř dva metry od
příčné čáry souvislé vyznačené na vozovce a systém v tuto chvíli nedetekuje
v sektoru nejblíže k signalizaci žádné
vozidlo, takže se směr oproti ostatním
jeví jako nezatížený. Čtěte dále na str. 3

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 30. března 2017 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro
Online přenos sledujte
na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

čtěte také...

3
Filmový festival Jeden svět
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slovo starosty
Pokračování ze str. 1

Pro mě jako pro starostu města,
který je vlastně posledním, kdo podepíše novou vyhlášku o zákazu toho či
onoho a nová pravidla na to či ono,
je to nový pohled. Potřebujeme vše
regulovat, a nebo by stačilo trochu již
výše zmíněné ohleduplnosti?
Stačí obecné zákonné normy platné v ČR? Najednou změníte názor.
Vždyť přece platí zákonem daný
noční klid, zákon říká, že nesmím
ohrozit zdraví jiného člověka ani své.
Zákon říká, že nesmím ohrozit ani
majetek jiných ani svůj. Možná by
stačilo si uvědomit právě toto a potom
už jenom zbývá zamixovat do svého
počínání trochu oné ohleduplnosti
a nakonec i rozvahy nad svým počínáním. Zamyslet se. Ruším ostatní lidi, je
to pro můj život nutné ty druhé svým
počínáním obtěžovat?
Proto mi nezbývá jen vás všechny
požádat. Myslete na ostatní. Myslete
na to, že všichni nemusí sdílet vaše
osobní nadšení nad oslavou narozenin
s velikým ohňostrojem. Zamyslete se
nad tím, jestli nerušíte nebo neohrozíte souseda svým neopatrným zacházením s pyrotechnickou atrakcí.
Prosím všechny o ohleduplnost,
porozumění a o bezpečnost vůči ostatním a sobě.

DISKUZE I DOBROVOLNICTVÍ

březen 2017

Jiný kraj – jiný mrav
Pět národností představených v moderované debatě o kulturních
zvyklostech návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.cz"

Jitka Boháčová,
Oto Šrámek
Českokrumlovský rozvojový fond,
Sdružení průvodců Český Krumlov

D Český Krumlov je místem
hojně navštěvovaným turisty z celého
světa. Různé národy – různá mentalita a odlišné zvyklosti. Někdy v ulicích
potkáváme poklidné a spíše spořádané
skupiny návštěvníků, jindy se musíme
vyhýbat turistům, kteří zabírají celé
ulice a jejich hlučnost nám není úplně
příjemná. Ať už jde o Evropany či turisty ze vzdálených zemí, jako je Japonsko,
Korea, Čína, Amerika, ne vždy známe
kulturu, která formuje jejich společenské chování. Jaké mají společenské
zvyklosti a tradice, na co kladou důraz
kultury jiných národností? Na tyto
a další otázky odpoví moderovaná
debata na téma Kulturní zvyklosti návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.cz" s pěti rodilými mluvčími, žijícími dlouhodobě v jižních
Čechách. Diskutovat se zástupci ame-

FOTO: archiv města Český Krumlov

rické, čínské, italské, ruské a senegalské
národnosti mohou zájemci z řad široké
veřejnosti v sobotu 18. března 2017,
od 14.00 do 16.30 hodin ve velkém
sále Klášterů Český Krumlov.
„Českokrumlovští průvodci se při své práci setkávají s nejrůznějšími odlišnostmi
ve vnímání a jednání jiných národností.
Uvědomujeme si, že pro našince může být
neznalost zvyků a společenského chování
jiných národností příčinou nepochopení a neochoty přijmout turistický ruch
v našem městě - v obchodech, restauracích, na akcích i na ulici. Z toho důvodu

jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci
s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem debatu, při
které se touto problematikou budeme
zabývat a naši hosté budou odpovídat
na otázky přítomných účastníků,“ uvedla
Pavla Benettová, členka Sdružení průvodců Český Krumlov, která převezme
roli moderátorky debaty.
Akce bude probíhat formou debaty,
otázky přítomným hostům budou
moci zájemci zasílat jak předem elektronicky přes rezervační formulář
na webových stránkách www.ckrumlov
.info/krumlovculture, tak osobně
na místě. Na akci je potřeba se předem
zaregistrovat na uvedené webové adrese, kapacita je omezená. Zváni jsou
všichni, kdo se zajímají o odlišnosti
mezi českou či středoevropskou kulturou a kulturou jiných národů. Tlumočení je zajištěno prostřednictvím
Sdružení průvodců Český Krumlov.
Pozvaní hosté: Amerika: Bryce Belcher / Čína: Liu Zan Zan / Itálie: Andrea Massaro / Rusko: Ludmila Rajnohová / Senegal: Aly Simeuh Djiba
Více informací: www.ckrumlov.info/
krumlovculture

Novinky z Dobrovolnického centra
redakce
ICOS Český Krumlov

C Do programů českokrumlovského Dobrovolnického centra se
v loňském roce zapojilo více než 50
dobrovolníků, dveře jsou otevřené i dalším zájemcům, kteří chtějí pomáhat
tam, kde je to potřeba. Dobrovolníci
pomáhají v domově pro seniory, v dětském domově, vedou českokrumlovské
Informační centrum pro seniory, věnují
se dětem – klientům střediska výchovné
péče Spirála či tráví čas s lidmi se zdravotním postižením.
Dobrovolnické centrum funguje již
od roku 2009 pod obecně prospěšnou
společností ICOS Český Krumlov.
Koncem ledna 2017 uspořádal ICOS
tradiční každoroční setkání dobrovolníků, kteří působí či v loňském
roce působili pod Dobrovolnickým
centrem. „Letos jsme se takto setkali
již poosmé. V Egon Schiele Café opět
zavládla úžasná atmosféra. Smyslem
těchto setkání je především poděkovat lidem, kteří věnují svůj volný čas
druhým, předat jim malou pozornost
a osvědčení o jejich činnosti. Pomoc
dobrovolníků je naprosto nedoceni-
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telná, mnohé z potřebných programů
ve městě by bez jejich zapojení nemohly vůbec fungovat,“ uvádí k setkání Magdalena Zronková, která má v obecně
prospěšné společnosti dobrovolníky
na starosti.
I na setkání se potvrdilo, že dobrovolnická činnost není prospěšná „pouze“
klientům programů. I samotným dobrovolníkům může přinášet dobrý pocit
z pomoci druhým, nové kontakty, cenné zkušenosti, těm mladším potřebnou
praxi, všem pak možnost vlastní seberealizace. Dobrovolníkem se může stát
v podstatě kdokoliv, kdo je bezúhonný,

zdravotně způsobilý a starší 15 let se zájmem a chutí pomáhat.
„Novým zájemcům jsme zcela otevření, snažíme se jim najít takovou aktivitu, která je bude bavit, pomáháme
jim i v průběhu dobrovolnické činnosti,
hradíme jim pojištění a další nezbytné náklady. Aktuálně přijímáme další
dobrovolníky například do programu
Kamarád v životě. Zde se dobrovolníci
věnují aktivitám s dětmi, které docházejí
do střediska výchovné péče. Noví dobrovolníci se nyní mohou uplatnit také
v rámci Rodinného centra Krumlík,
v charitativním dětském bazárku. Tuto

činnost mohu doporučit především maminkám na rodičovské dovolené či babičkám v důchodu. Činnost není nijak
časově náročná a pomáhá zapojeným
zůstat ve středu dění,“ láká nové zájemce
o dobrovolnictví Magdalena Zronková a dodává: „na nové dobrovolníky se
velmi těšíme, v případě zájmu nás kontaktujte, rádi se s každým zájemcem nezávazně setkáme.“
Zájemci se však mohou zapojit
do celé řady dalších programů. Více
informací o dobrovolnickém centru
můžete získat také v brožurce Dobrovolníci přinášejí radost i štěstí, kterou
za spolupráce s dobrovolníky vydala
minulý rok nezisková organizace ICOS
Český Krumlov. Je dostupná například na stránkách www.dobrovolnictvi.
krumlov.cz.
Dobrovolnické centrum Český Krumlov
5. května 251, Plešivec,
381 01 Český Krumlov
Bc. Magdalena Zronková,
koordinátorka dobrovolníků
e-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz,
tel.: 774 719 767, http://icos.krumlov.cz
Facebook:
www.facebook.com/DCCeskyKrumlov
www.ckrumlov.cz/obcan
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Životní
podmínky 2017
– výběrové šetření
v domácnostech

Zásady jízdy inteligentní
křižovatkou

redakce

a silničního hospodářství

Š Český statistický úřad
(ČSÚ) organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností
v České republice – EU-SILC 2017
(Životní podmínky 2017), které navazuje na předchozí ročníky tohoto
šetření. Smyslem tohoto zjišťování
je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet
ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky, z toho v Jihočeském
kraji v 751 domácnostech, z nichž se
461 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny nově zařazené
domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru.
Vlastní šetření proběhne v době
od začátku února do 28. května 2017
prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem
opravňuje k provedení šetření Životní
podmínky 2017 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích, nebo průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita zjištěných údajů
a získaná data jsou důsledně chráněna
podle ustanovení zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16
zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy směřujte na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých
Budějovicích. Řízením a koordinací
šetření Životní podmínky 2017 je v Jihočeském kraji pověřena Ing. Viera
Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826,
e-mail: viera.zikova@czso.cz

Pokračování ze str. 1
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Jan Sládek
Odbor dopravy

D V konkrétní noční dobu
funguje na křižovatce režim „celočervená“. Při tomto režimu je na křižovatce rozsvícen červený signál stůj na
všech vjezdech do křižovatky. Zelený
signál volno se u příslušného semaforu
rozsvítí až ve chvíli, kdy je na křižovatce detekováno vozidlo. Když vozidlo
odjede, na semaforu se opět rozsvítí
červená. Tento program byl v křižovatce nastaven na základě požadavku
policie.
V denní době funguje na křižovatce
režim „trvalá zelená“ pro vozidla v hlavním směru. Tzn. že pokud nejsou nároky z bočních směrů nebo od chodců,
setrvává program signalizace ve fázi 1
(z ul. Chvalšinská směr přímo a vpravo
a z ul. Pod Kamenem pouze směr přímo). V praxi tato fáze není téměř vidět,
protože křižovatka je hodně zatížena a
boční směry se zařazují neustále. Poté
se zařazují další fáze programu, které
umožňují řazení i dalších směrů jízdy.
Aby chodec čekající u přechodu pro

chodce dostal zelenou, musí zmáčknout tlačítko. Chodce signalizace nezaměřuje. Jednotlivé denní programy
se pak liší pouze v nastavení minimální
a maximální doby, po kterou je aktivní signál volno pro jednotlivé směry.
Konkrétně se zde v současné době
střídají dva programy, které jsou zařazovány během dne podle předem nastaveného časového plánu. Maximální
doba cyklu, tedy doba, za kterou se na
křižovatce vystřídají všechny směry,
je nastavena u obou programů na 90
sekund. Signální plány odpovídají stavu, kdy je křižovatka na všech vjezdech
zatížena. V případě, že na křižovatce
nejsou detekována vozidla, mohou se
příslušné fáze zkrátit nebo se nemusí
spouštět vůbec.
Bez předchozího nastavení a na
míru připraveného signálního programu umí dynamická křižovatka reagovat na nahodilé extrémní výkyvy
intenzit dopravy pouze omezeným
způsobem. K vylepšování stávajícího
systému lze využít i jiné funkcionality
stávajícího zařízení nebo i další postupy, které nyní město prověřuje a spolu
s výstupy z Komplexní dopravní koncepce se jimi bude nadále zabývat.

aktuality

Rozšíření
úředních hodin
redakce
Na městském úřadě byly rozšířeny
úřední hodiny pro veřejnost na registru podnikatelů:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30–17.00 hodin
7.30–11.00 hodin
7.30–17.00 hodin
7.30–11.00 hodin
7.30–12.00 hodin

Pošta Partner
redakce
Od 1. dubna 2017 dojde v prostorách provozovny České pošty
na třídě Míru 1 ke změně obsluhy
v oblasti poštovních služeb. Změna
spočívá v převodu stávající pošty
na poštu Partner. Služby České pošty bude od tohoto data poskytovat
smluvní zástupce Rail service s.r.o.
Z důvodu stěhování bude pošta
ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2017 mimořádně uzavřena. Ve čtvrtek 4. dubna v 8.30 hodin nově otevře pošta
Partner.

Z obce městem
redakce

Festival JEDEN SVĚT
Také letos v březnu se uskuteční v Českém Krumlově regionální
filmový festival JEDEN SVĚT. V roce 2017 přivítáme v našem městě
festival v řadě za sebou již posedmé, celkově pak poosmé.

redakce
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

F Jednotlivé ročníky festivalu
se vždy snažily upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která zásadně ovlivňují naši dobu. V loňském roce
to například bylo téma „hledání domova“. Letos je hlavním tématem „umění
spolupráce“.
Proč takové téma? Zdá se, jako by
dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat. V době
populistické rétoriky, negativních diskuzí na sociálních sítích a záplavy negativních zpráv je spolupráce pozitivní
cestou, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot. Příklady spolupráce, anebo naopak její absence, tak
budou procházet napříč programem
festivalu.
Regionální festival se v Českém
Krumlově uskuteční od 13. do 18. břez-

na 2017 a tradičně je složen z promítání pro školy, která se budou odehrávat
v nízkoprahovém klubu Bouda, v hlavním sále městského divadla a v přednáškovém sál krumlovského gymnázia.
Veřejné projekce se budou uskutečňovat v divadelním sále krumlovského
městského divadla.
Spolupořadateli regionálního festivalu v Českém Krumlově jsou Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.,
Gymnázium Český Krumlov a Člověk
v tísni, o.p.s. za významné pomoci Městského divadla, o.p.s. v Českém Krumlově a Českokrumlovského rozvojového
fondu, s.r.o.
Záštitu nad festivalem převzali již
tradičně starosta města Dalibor Carda
a senátor Tomáš Jirsa.
Více informací budete postupně nalézat na webu Jednoho světa www.jeden
svet.cz/2017/cesky-krumlov a na webu
CPDM Český Krumlov www.cpdm.cz.

Od 19. ledna 2017 stanovil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček sousední obec Větřní městem.
K novému statutu našim sousedům
gratulujeme!

Jarní prázdniny
V Českém Krumlově proběhnou
v termínu 6.–12. března 2017.

Prázdninový
provoz školek
redakce
 3. 7. – 28. 7. 2017: MŠ Za Soudem 344, MŠ Za Nádražím 223,
MŠ Plešivec I/279 (31. 7. – 25. 8.
2017 – MŠ uzavřeny)
 31. 7. – 25. 8. 2017: MŠ T. G.
Masaryka 199, MŠ Tavírna 119,
MŠ Plešivec II/391 (3. 7. – 28. 7.
2017 – MŠ uzavřeny)
 3. 7. – 21. 7. 2017 a 14. 8. – 27. 8.
2017: MŠ Vyšehrad 168
(24. – 31. 7. 2017, 1. 8. – 13. 8. 2017,
28. 8. – 1. 9. 2017 – MŠ uzavřena)
 28. 8. – 1. 9. 2017 – přípravný týden (provoz na všech MŠ mimo
MŠ Vyšehrad)

4

SENIOŘI I KLÁŠTERY I AKCE I AKTUALITY I OCENĚNÍ

Senior klub

Do klášterů i v březnu

STŘEDA 1. 3. Parafínové zábaly,
relaxační masáž zad
ČTVRTEK 2. 3. Výroba dárků k MDŽ
PÁTEK 3. 3. Posezení u kávy, kinokavárna
PONDĚLÍ 6. 3. Ruční práce –
výroba obrázků z kamínků
ÚTERÝ 7. 3. Svépomoc – MDŽ
STŘEDA 8., 15., 22., 29. 3.
Parafínové zábaly, relaxační masáž zad
ČTVRTEK 9. 3. Křížovky, sudoku,
karetní hry
PÁTEK 10. 3. Posezení u kávy,
kinokavárna
PONDĚLÍ 13. 3. Ruční práce
– výroba mýdlových košíčků
ÚTERÝ 14. 3. Svépomoc – Jedeme
do Kaplice na MDŹ
ČTVRTEK 16. 3. Cvičení pro seniory
PÁTEK 17.,24. 3.
Posezení u kávy, kinokavárna
PONDĚLÍ 20. 3. Ruční práce
– výroba jarních dekorací (pilinové
hlavičky s trávou)
ÚTERÝ 21. 3. Svépomoc
– společenské hry
ČTVRTEK 23. 3. Ruční práce –
výroba květin z papíru
PONDĚLÍ 27. 3. Ruční práce
– výroba sádrových vajíček
ÚTERÝ 28. 3. Svépomoc – návštěva
městské knihovny, beseda s ředitelem
ČTVRTEK 30. 3. Cvičení pro
seniory
PÁTEK 31. 3. Svépomoc
– tančíme s Jiskrou
Adresa: Vyšehrad 182, Český Krumlov
Kontakt: 734 447 817

redakce

18.00, 19.30 hod.
kapacita 20 osob, 150 Kč/osoba

Sobota 18. března 2017

Neděle 26. března 2017

ŘEMESLNÁ SOBOTA

Každou třetí sobotu v měsíci se můžete
v rámci klášterního programu těšit
na otevření mnoha řemeslných dílen.
10.00–18.00 hod., platidlo Klášterní
žetony, směnný kurz: 1 žeton = 10 Kč
VEČERNÍ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY FILMOVÉ VÝSTAVY
CÍSAŘŮV PEKAŘ – PEKAŘŮV
CÍSAŘ A INTERAKTIVNÍ
EXPOZICE LIDSKÝCH
DOVEDNOSTÍ

Využijte jedinečnou příležitost navštívit
poslední komentované prohlídky
filmové výstavy Císařův Pekař
– Pekařův Císař!

BYLINKOVÝ WORKSHOP

Workshop povede bylinkářka Radmila
Malinovská
10.00–13.00 hod., 15.00–18.00 hod.,
Velký sál bývalého konventu klarisek
kapacita 15+15 osob, 500 Kč/osoba
nutná rezervace předem do 23. března
v Návštěvnickém centru
více informací na www.klasteryck.cz
EXPOZIČNÍ OKRUHY A FILMOVÁ
VÝSTAVA ŽIVOT A UMĚNÍ
V KRUMLOVSKÝCH KLÁŠTERECH

Otevřeno denně;
po–čt; 10.00–16.00 hod.;
pá–ne: 10.00–18.00 hod.

březen 2017

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE
LIDSKÝCH DOVEDNOSTÍ
FILMOVÁ VÝSTAVA CÍSAŘŮV
PEKAŘ – PEKAŘŮV CÍSAŘ

Otevřeno denně;
po–ne: 10.00–18.00 hod.
ŘEMESLNÉ DÍLNY

Kláštery Český Krumlov budou
od března spouštět každodenní provoz
řemeslných dílen! Každý den mohou
návštěvníci navštívit 2–3 řemeslné dílny
a vyrobit si řemeslný výrobek. Těšit se
můžete na pekařku, sedláře, brašnáře,
knihaře, hrnčíře a další. Více informací
naleznete v propagačních materiálech.
Změna v programu vyhrazena.
www.klasteryck.cz
informace@divadlock.cz
tel.: +420 725 554 705

Miminko 2017

FOTO: Petra Nestávalová

Letos se nám po dlouhé době poštěstilo,
že první miminko roku 2017, které se narodilo v českokrumlovské nemocnici, bydlí v Českém Krumlově. Roztomilá Zuzanka Ondrušková se narodila 1. ledna
v 8.17 hod., vážila 2 810 g a měřila 47 cm.

Nominace na Cenu
města zasílejte
do konce března
redakce
Do konce března můžete zasílat nominace svých kandidátů na Cenu města
Český Krumlov za rok 2016. Náležitosti
nominačního formuláře jsou zveřejněny
na webu 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 na dubnovém zasedání.
www.ckrumlov.cz/obcan

2017 březen
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SPOLEČNOST I KNIHOVNA

Do třetice všeho dobrého…
ples města opět zazářil

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!

Petra Nestávalová

Romana Linhartová

oddělení Kancelář starosty

Městská knihovna
v Českém Krumlově

P Jedinečná zámecká jízdárna se
stala v sobotu 11. února 2017 místem
s největší koncentrací dam v honosných róbách a gentlemanů v perfektně
padnoucích oblecích. Konal se totiž
třetí ročník reprezentačního plesu města Český Krumlov, který rok od roku
získává na věhlase společenské události
číslo jedna. Letos navíc s charitativním
podtextem, z oblíbeného fotokoutku
ateliéru Seidel putuje výtěžek deset
a půl tisíce korun do Hospice sv. Jana
Nepomuka Neumanna v Prachaticích.
Exkluzivní program, hvězdné obsazení účinkujících a lákavá tombola, to byl
koktejl, který namíchal organizační tým
města pro čtyři stovky lidí, kteří zaplnili
do posledního místa sál jízdárny na českokrumlovském zámku.
Do slavnostní nálady naladil v předsálí Smyčcový kvartet Český Krumlov
a netradiční vtančení hostů do sálu zajistily oživlé barokní maškary. Tanečníky
a posluchače bavil po celou dobu českobudějovický orchestr Fordance Orchestra pod vedením kapelníka Martina Krčmáře. Repertoár orchestru čítal
vedle popové a rockové klasiky zbrusu
nové hity, které doplňovaly skladby
v rytmu standardních tanců, jako je polka, valčík, waltz, cha-cha nebo tango.
Profesionální taneční umění mohli
hosté obdivovat několikrát během večera, mladé nadějné páry z Taneční školy
Ella předvedly ukázky standardních
a latinskoamerických tanců na nejznámější hudební díla, milovníky fantasy
potěšila například filmová melodie
z Harryho Pottera.
Večerem provázela Daniela Písařovicová, zkušená moderátorka, která je
známá svým působením v České televizi, méně známá a o to víc překvapující
je její role zpěvačky, kterou představila
hostům na závěr večera.
Velkým očekáváním bylo vystoupení slovenské vokální skupiny Fragile
složené z populárních osobností, známých z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí a TV
show. Bez použití hudebních nástrojů,
tedy a cappella, interpretovali známé rock-pop-jazzové hity světových
umělců, ale také předních slovenských
a českých hvězd. Plesové publikum si
získali humorem, a především skvělou
hudbou. Pro všechny přítomné bylo
www.ckrumlov.cz/obcan

Zpěváci z Fordance Orchestra

jejich představení jedinečným zážitkem
plným zábavy.
Výtěžek plesu podpoří hospic

Nejvytíženějším místem, kde se tvořily fronty, nebyl kupodivu bar, ale fotokoutek ve foyer, který zřídil tým z Musea
Fotoateliéru Seidel. Návštěvníci se fotili
s dobovými rekvizitami a za minimální
částku 50 korun si na památku odnášeli
domů vytištěný snímek. Výtěžek z focení 10.587 korun byl věnován prachatickému Hospici sv. Jana Nepomuka
Neumanna.
S velkým ohlasem se setkala i nabídka 450 atraktivních cen v tombole.
Lístky byly vyprodány během pár minut
a ti, při kterých ten večer stála štěstěna,
si odnášeli divočáka, pobytové balíčky
v hotelech, elektrokolo, zájezd do Chorvatska, let balónem, televizi nebo bochníky sýrů.
„Velmi nás těší zájem o ples, který
je znám z předchozích ročníků tím, že
od prvních tónů je hned plný parket lidí,“
uvedl starosta města Dalibor Carda.
„Rád bych také poděkoval všem partnerům, kteří se na pořádání plesu podíleli

Moderátorka Daniela Písařovicová
FOTO: Lubor Mrázek

FOTO: Lubor Mrázek

a významně tak přispěli k dalšímu pokračování tradice českokrumlovského reprezentačního plesu,“ dodal starosta.
Do třetice všeho dobrého zní známé přísloví, a protože dobrého není nikdy dost, tak už nyní organizátoři chystají 4. ročník městského plesu, který se
uskuteční 27. ledna 2018.
Pořadatelé:

město Český Krumlov
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Lesy města Český Krumlov s.r.o.
Služby města Český Krumlov s.r.o.
Generální partner plesu:
AutoCont CZ a.s.
Generální partner města
Český Krumlov:
Budějovický Budvar, n. p.
Hlavní partneři:
Kámen a písek, spol. s r.o.,
K + B Expert, s.r.o., ČEVAK a.s.
Partneři: City Lounge music club &
bar, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., CB Auto a.s., ATELIER 8000
spol. s r.o., GEFOS a.s., BOHEMIA
CONVERTING s.r.o., Hotel Bellevue,
Hotel Arcadie, Bohemia Properties
a.s. – Jan Hotels, LIPNO SERVIS s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., SaM silnice a mosty a.s., POstavPO s.r.o., Lety
balonem s.r.o., Václav Študlar, T–MAPY
spol. s r.o., ICZ a.s., STAVEBNA Václav
Nejedlý s.r.o., Energo Český Krumlov
s.r.o., Waxwing s.r.o., Donauschiffahrt
WURM + KÖCK, Delanta Wellness –
Julie Niedlová
Mediální partneři: Českokrumlovská
televize, Českokrumlovský deník, Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska

V rámci „Března – měsíce čtenářů“
jsme pro vás připravili opět další
novinky z fondů naší knihovny, tentokrát s důrazem na dětskou literaturu, neboť je důležité podporovat
četbu od nejmladšího věku. Protože
letošní ročník měsíce čtenářů je zaměřen na babičky, mohou být knihy
určeny i babičkám, které se rády dětem věnují a předčítají jim. 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.
Butler, Dori Hillestad:
Strašidelná knihovna

Čtivý pohádkový příběh zavede
děti do knihovny a zapojí je do detektivního pátrání malé holčičky
a jejího kamaráda – ducha. Kniha
s většími písmeny je určena pro
čtenáře od 7 let.
Štarková, Petra: Jak to
chodí v lidské hlavě

Cílem knihy je zprostředkovat
dětem základní povědomí o psychologii, a to tak, aby informace
byly co nejsnáze pochopitelné
i pro nejmladší čtenáře školního
věku. Publikaci ocení i rodiče
a pedagogové.
Nosov, Igor Petrovič:
Neználkův ostrov

V této knize pokračuje vnuk
Nikolaje Nosova ve vyprávění neuvěřitelných dobrodružství malých
človíčků z Kvítečkova. Na motivy
původních oblíbených ilustrací
navázala Marcela Walterová.
Kalinová, Daniela:
Proč chtěl ptakopysk
do Solopisk

Hravá příručka seznamuje školáky
nenásilným způsobem s vyjmenovanými slovy. Je plná vtipných
říkanek, povídek, zajímavostí
a vyprávění. Všechny texty se sice
váží k vyjmenovaným slovům, ale
nuda s nimi nebude.
Cuevas, Michelle:
Zpověď Jonatána Papírníka

Laskavé vyprávění osmiletého
chlapce pohladí po duši děti i dospělé. Jedna z deseti nejlepších dětských
knih podle časopisu TIME.
www.knih-ck.cz
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Vlajka pro Tibet
redakce
K Český Krumlov se jako každý rok zapojí do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, jež vznikla
v polovině devadesátých let v západní
Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské
lidové republiky. Akce probíhá každý
rok 10. března, v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Při povstání v roce 1959 zemřelo více
než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech
ve vězeních, pracovních táborech nebo
v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou
vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo
759 obcí, měst, městských částí nebo
krajů. V Českém Krumlově bude vlajka
vyvěšena na budově radnice na náměstí Svornosti.
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LIDSKÁ PRÁVA I SPORT I SOUTĚŽ I INZERCE

Na Rallye Dakar sklidil úspěch
Krumlovák Zdeněk Tůma

FOTO: Minulý

měsíc přijal pozvání na radnici, kam přinesl ukázat svou cennou medaili ze závodu v Jižní Americe.
FOTO: Petra Nestávalová

redakce
BARTH Racing

Z Zdeněk Tůma dokončil svoji
první Rallye Dakar jako jediný ze tří
českých čtyřkolkářů. Zdeněk ovšem
neprožil jednoduchý závod. Od prv-

ní etapy, kdy utopil čtyřkolku, až
do předposlední etapy bojoval s velkými technickými problémy. Bez problémů si mohl pořádně zazávodit až
v předposlední etapě. „Bylo to hodně
kilometrů, ale ubíhaly rychle. Ani jsem
si neuvědomoval, že je jich tolik. Ráno

jsem na to vždycky sednul a přijížděl
jsem i po deváté hodině večer, takže někdy jsem toho měl plné zuby. Nejhorší
chvíle byly ve vysokých nadmořských
výškách, kde sněžilo, pršelo, byla zima
a bylo to náročné i na psychiku,“ popsal
závod Zdeněk Tůma.

Soutěž CK Card
S Čtenáři Novin města Český Krumlov mohou soutěžit celkem o čtyři karty Český Krumlov Card. S kartou můžete zdarma navštívit Hradní muzeum a věž,
Regionální muzeum v Českém Krumlově, Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum a nově i Kláštery Český Krumlov. Platnost karet je do konce roku
2017, více na www.ckrumlov.cz/card.
Soutěžní otázka: Co je to fleret?
Správné odpovědi zasílejte na noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. března 2017.
Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno a adresu. Ze zaslaných správných odpovědí
budou vylosováni dva výherci, každý obdrží dvě karty. Český Krumlov Card do soutěže věnovala vyjmenovaná muzea. Děkujeme!

www.rudi.cz
tel.: 381 259 680 I mobil: 608 271 580

www.ckrumlov.cz/obcan
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Podnikatelé, živnostníci, využijte nabídky
města Český Krumlov a zajistěte si

SVOZ ODPADU
Zapojte se do nového odpadového systému
v Českém Krumlově, který platí od 1. 1. 2017!
Nově se systém odpadového
hospodářství týká i firem mimo
centrum města.

Systém mohou
využívat firmy, které
podají žádost
a uzavřou smlouvu
s městem Český
Krumlov zastoupeným
společností
Služby města Český
Krumlov s.r.o.

Povinnost podat
žádost platí i pro
podnikatele, kteří
mají se Službami
města Český
Krumlov s.r.o.
smlouvu aktuálně
uzavřenou.

Další informace naleznete na
www.ckrumlov/odpady nebo www.smck.cz
V případě dotazů nás kontaktujte:
•

ve věcech souvisejících s odpadovým systémem města: Vlasta Horáková – Městský úřad Český Krumlov,
Odbor Životního prostředí a zemědělství, tel. 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz

•

ve věcech smluvních: Monika Beranová – Služby města Český Krumlov, tel. 380 711 285, e-mail: beranova@smck.cz
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