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slovo starosty

Plešivecké náměstí a Horská ulice v novém

Dalibor
Carda
Počasí si s námi
v poslední době
trochu zahrává.
Teploměry v zimním období lámaly plusové rekordy, které jsme
sice zažili v minulých letech také,
ale ne v takovém rozsahu a s takovým dopadem. Namísto sněhových vánic si v zimě budeme zřejmě zvykat na bouře větrné.
Ani Českému Krumlovu se
v minulém měsíci nevyhnula
vichřice Sabine, které se prohnala
Evropou a zůstala po ní spoušť.
Díky předpovědi meteorologů
a vydaným výstrahám před silným
větrem jsme mohli obyvatele včas
informovat a upozornit na blížící
se nebezpečí.
V pohotovosti byly všechny
složky záchranného systému.
Profesionální i dobrovolní hasiči odvedli při odstraňování škod
skvělou práci, za což jim chci velmi poděkovat. Také montážní čety
společnosti E.ON zvládly náročné
opravy výpadků elektrické energie
za krátkou dobu.
Škody na městském majetku
ještě sčítáme, hrubý odhad se
pohybuje kolem sto tisíc korun.
Nejčastěji se jedná o poškození
střech. Evidujeme poškození střechy na budově Sociálních služeb
SOVY na Vyšehradě, zahradního
domku v Mateřské školce Za Nádražím, na jedné budově v kasárnách, na bytovém domě v ulici
Nad Nemocnicí čp. 431 a v areálu Klášterů, kde jsou škody nejrozsáhlejší. Co se týče městských
lesů, tam orkán napáchal škodu
na 25 % objemu roční těžby.
V současné době je vydaný
zákaz vstupu do městských lesů
a také do části lesů na Kleti. Některé stromy jsou nalomené nebo
zlomené, vyvrácené kmeny mají
uvolněný kořenový systém a jsou
velmi nestabilní. Respektujte prosím vydaná opatření do doby,
než budou polomy zpracované.
Vím, že se jedná o místa, kam lidé
ve volném čase rádi vyráží, nicméně není radno podceňovat hrozící
nebezpečí padajících stromů a větví. Každé opatření, které jsme museli přijmout, je směřované pro zajištění bezpečnosti všech občanů.

Foto: Lubor Mrázek

V historické části Plešivec v Českém Krumlově byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce vodovodu, kanalizace, komunikací a veřejného
osvětlení. Nově byla na povrchy komunikací namísto asfaltu použita
kamenná dlažba a v ulicích osazeny nové lampy v historizujícím stylu. Lokalita, která se nachází v městské památkové zóně, tak získala
zpět svůj historický ráz.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Rekonstrukce Rozsáhlá rekonstrukce ve svažitém a stísněném prostoru Plešiveckého náměstí a Horské
ulice trvala necelý rok. Kompletně se
opravila kanalizace i vodovod, které
už byly v dosluhujícím stavu. Vyměnily se podkladní vrstvy komunikace
a rozbitý asfaltový povrch nahradila
kamenná dlažba. V Horské ulici byla
opravena opěrná zeď.
„V ulicích jsou také nainstalovány
nové lampy veřejné osvětlení. Protože se
jedná o historickou část města, odpovídá tomu i historizující vzhled svítidel.
Díky rekonstrukci se sem podařilo navrátit a umocnit genia loci,“ uvedl starosta Dalibor Carda.

V rámci stavby vybudovala společnost E.ON ke všem domům plynovodní přípojky. „Rekonstrukce se oproti
původnímu harmonogramu prodloužila
o několik týdnů, protože se v průběhu stavby narazilo na staré inženýrské sítě, nevyhovující podloží a problém byl i se statikou
některých domů,“ dodal starosta.
Celkové výdaje spojené s rekonstrukcí Plešiveckého náměstí a Horské
ulice byly 24,5 milionů korun. Stavbu
prováděla krumlovská firma IRO stavební s.r.o. V této lokalitě se plánuje
obdobná rekonstrukce v ulicích Nad
Schody, Dělnická, Spojovací a Skalní.
V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební
povolení. V letošním roce by měly
stavební práce začít v posledních třech
uvedených ulicích.

Jednání
zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 26. března 2020 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.
čtěte také...
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Změna
v zastupitelstvu
V březnovém čísle přinášíme medailonek zastupitele
Petra Kubala, který v zastupitelstvu nahradil Bělu Dvořákovou, jež na svůj zastupitelský mandát rezignovala.

Petr Kubal

MĚSTO I ZASTUPITELSTVO I FINANCE

Rozšíření kamerového systému ve městě
Tereza Vondroušová
oddělení rozvoje a kontroly veř. zakázek

Projekt V roce 2019 byl realizován
projekt Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému finančně
podpořený v rámci programu Ministerstva vnitra Pořízení a obnova majetku v oblasti prevence kriminality
částkou 350 000 Kč, celkové náklady
projektu činily 459 800 Kč. Projekt byl
dokončen v listopadu 2019.
Městský kamerový a dohlížecí systém byl rozšířen o jednu mobilní kompaktní kameru se záznamem a čtyři
stacionární kamery. Jedna stacionární

kamera byla umístěna na Parkovišti
P1, kde snímá okolí Jelení zahrady,
druhá byla umístěna na parkovišti
P3, kde snímá městský park a okolí
u DDM. Zbylé dvě stacionární kamery byly umístěny na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží, kde byly
začleněny do místního kamerového
systému a byl tak posílen současný
systém ostrahy. Na veškeré stacionární
kamery bylo zbudováno radiové propojení do stávajícího systému.
Dále došlo k revitalizaci řídícího
centra na obvodním oddělení Policie
ČR v Tovární ulici a byl upgradován
řídící systém Avigilon.

Modernizací a dalším rozšířením
městského kamerového a dohlížecího
systému došlo ke zlepšení aktivního
dohlížení nad veřejným pořádkem
a bezpečností na území města a k prevenci kriminality. Záznamy z městského kamerového a dohlížecího systému
jsou dále vyhodnocovány i službou
kriminální policie, která tak může
lépe zjistit možné pachatele páchající
trestnou činnost. Projekt byl podpořen
z programu Ministerstva vnitra České
republiky – Prevence kriminality.

Město vyvěsí tibetskou vlajku
redakce

zastupitel za ODS, 51 let

Vážení spoluobčané,
jako „staronový“ zastupitel, zvolený za stranu ODS, které povolební vyjednávání přiřadilo místo v opozici, si nedělám žádné
iluze o možnosti prosadit nějaký
záměr či projekt. Již první zasedání zastupitelstva, které jsem
absolvoval, mi ukázalo jednotný
postup koalice ke všem bodům,
které rada navrhne, a jakoukoliv
nemožnost cokoliv změnit. Proto
jakékoliv drobné prosazení „čehokoliv“ budu považovat za veliký úspěch. Trochu se vyznám
v číslech, a proto vím, že každá
ušetřená koruna se dá využít –
vždyť ušetřením dvou milionů
můžeme mít dva kilometry nového chodníku – a ušetřit je jednoduché, je jen nutné si uvědomit,
že peníze města a majetek města
nepatří starostovi, místostarostovi nebo někomu dalšímu, ale
že to jsou peníze a majetek nás
všech občanů Českého Krumlova, představitelé města občany
pouze zastupují! Aby se člověk
stal zastupitelem, musí nejen
kandidovat a být zvolen, ale musí
i složit slib: Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky." Kontaktovat mě můžete
na e-mailové adrese ingpetrkubal
@seznam.cz.
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Kampaň Město Český Krumlov
od roku 2006 pravidelně podporuje
kampaň Vlajka pro Tibet, jejíž cílem
je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Vyvěšením
tibetské vlajky vyjadřuje symbolickou
podporu malému národu, který má
podobně jako naše země před rokem
1989 přímou zkušenost s totalitním
režimem a s okupací.
Mezinárodní kampaň připomene
61. výročí povstání Tibeťanů proti

čínské okupaci Tibetu, které bylo
násilně potlačeno armádou Čínské
lidové republiky (ČLR) a při němž
zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely v následujících
letech ve věznicích, pracovních táborech nebo během hladomoru. Počet
tibetských uprchlíků v exilu dosáhl
zhruba 140 000. Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se
za posledních dvanáct let upálilo již
156 Tibeťanů.
Tibetská vlajka bude vyvěšena 10.
března 2020 na budově radnice na ná-

Úhrada místního poplatku za psy

městí Svornosti. Vlajky kromě radnic
vyvěšuje celá řada škol, například Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Západočeská
univerzita v Plzni a další. Akci podporují různé organizace (Národní
galerie v Praze, Správa Krkonošského
národního parku atd.) a po celé České
republice probíhají v březnu tematické přednášky, výstavy, koncerty a jiné
akce. Stovky vlajek vlají každoročně
např. v Německu, Francii, Belgii, Itálii
a dalších zemích. Více o kampani je
k dispozici na www.lungta.cz.

Nominace
na Cenu města

redakce

redakce
Poplatek Odbor financí upozorňuje držitele psů hlášené k pobytu v České Krumlově, že stejně
jako v předchozím roce mají povinnost uhradit místní poplatek ze psů
k 31. březnu. Úhradu poplatků lze provést osobně na pokladně městského
úřadu, poštovní poukázkou i bankovním převodem. Oproti mnoha jiným
městům jsou i v letošním roce plátcům

rozesílány poštovní poukázky obsahující informace o výši plateb a identifikační údaje k platbě.
V případě včas nezaplacených poplatků může Odbor financí jako jeho
správce zvýšit poplatek až na trojnásobek.
S dotazy se občané mohou obracet
na referentky správy místních poplatků odboru financí, bližší informace
jsou rovněž uveřejněny na webových
stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.

Ocenění Kdo se stane v červnu
laureátem Ceny města Český Krumlov? Navrhněte svého favorita!
Do konce března můžete zasílat nominace na Cenu města za rok 2019.
Náležitosti nominačního formuláře
jsou zveřejněny na stránkách 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
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Bouře Sabine zapříčinila zákaz vstupu do lesů
Vlasta Horáková

Odbor životního prostředí a zemědělství

Orkán Kvůli bezprostřednímu
ohrožení zdraví a bezpečnosti osob
z důvodu poškození lesa větrnou bouří Sabine, která zasáhla Českou republiku 10. února, vydal Odbor životního
prostředí a zemědělství zákaz vstupu
do městských lesů a také části lesního
komplexu hory Kleť v Blanském lese.
Zákaz vstupu se vztahuje na území
lesů od Větřní přes Dubík ke Kájovu
a v okolí vrchu Horní Brána – Nad
Kostnicí, tj. lesa nad psím útulkem.
Jedná se o lesní lokality nacházející
se na okraji města Český Krumlov
a částečně i města Větřní nebo obce
Kájov, které jsou celoročně intenzivně
využívány k různým volnočasovým
aktivitám.

Foto: Lesy města Český Krumlov

Zákaz také platí v částech katastrálního území Borová u Chvalšin, Janské
Údolí, Chvalšiny, Křenov u Kájova,
Chlum u Křemže, Holubov, Srnín,
Plešovice, Přísečná a Vyšný. Jedná se

o lesy ve vlastnictví České republiky,
které se nacházejí na části východní,
jižní a západní straně lesního komplexu hory Kleť v Blanském lese.
Na turistické mapě se jedná o žlutou,

Provoz MŠ o letních prázdninách
Romana Šolcová
Odbor školství, sportu a péče o dítě

Prázdninový provoz mateřských škol bude v létě probíhat ve stejném režimu jako v minulém roce, tzn.
ve čtrnáctidenních cyklech. Ten vyhodnotil Odbor školství, sportu a péče
o dítě spolu s ředitelkami mateřských
škol jako dobré řešení. Rodiče tak mohli děti do školky umístit, pedagogové
zároveň mohli využít alespoň částečné
čerpání zákonné dovolené a také bylo
možné provádět práce související s běžnou údržbou škol.
Uzavření Mateřské školy Plešivec I/279 o prázdninách z důvodu rekonstrukce oken

Otevřeno
1. 7. – 10. 7. 2020
13. 7. – 24. 7. 2020
27. 7. – 7. 8. 2020
10. 8. – 21. 8. 2020
24. 8. – 31. 8. 2020
přípravný týden

Název mateřské školy
MŠ T. G. Masaryka 199
MŠ Za Nádražím 223
MŠ Za Soudem 344
MŠ Vyšehrad 168
MŠ Plešivec I/279,
ale provozně v budově
MŠ Plešivec II/391
MŠ Tavírna 119
MŠ Plešivec II/391

Uzavřeno

červenou, modrou a zelenou turistickou trasu a jejich okolní lesní porosty
na části východní, jižní a západní straně lesního komplexu hory Kleť.
Orientačně se jedná o lesy z lokality
Rohy do Hejdlova a dále lesní porost
nad osadou Lazec, Vyšný a obcí Srnín
k hostinci Na Letné ve Zlaté Koruně.
Odtud zpět je to lesní porost nad červenou turistickou trasou na horu Kleť
a dále lesní porost nad modrou turistickou trasou do lokality Rohy.
Po větrné bouři se v lese nachází
velké množství poškozených stromů
(polomů a vývratů) i nestabilních
stromů, které mohou svým pádem
ohrozit bezpečnost a zdraví lidí pohybujících se v lese.
Zákaz vstupu do městských lesů
platí do 31. března, na lesy kolem Kleti
platí do 18. května 2020.

Zápisy do MŠ
a ZŠ na školní rok
2020/2021

13. 7. – 21. 8. 2020
1. 7. – 10. 7. 2020
27. 7. – 21. 8. 2020
1. 7. – 24. 7. 2020
10. 8. – 21. 8. 2020
1. 7. – 7. 8. 2020

otevřeny všechny mateřské školy

V Mateřské škole Plešivec I/279
bude o letních prázdninách probíhat
rekonstrukce oken, proto bude budova školy uzavřena od začátku prázdnin
až do 21. srpna 2020, tedy do přípravného týdne.

Náhradní prostory pro provoz MŠ
jsou zajištěny v Mateřské škole Plešivec II/391 s personálem MŠ Plešivec
I/279.
Děkujeme předem rodičům za
vstřícnost a pochopení!

Zápisy do mateřských škol
v Českém Krumlově se uskuteční
5. 5. 2020 od 8.00 do 15.00 hodin.
Zápisy do 1. tříd základních škol
v Českém Krumlově se uskuteční 3. 4.
2020 od 13.00 do 17.00 hodin.

Výběrové šetření v domácnostech k životním podmínkám
Viera Ziková
Krajská správa Českého statistického
úřadu v Českých Budějovicích

Průzkum Český statistický úřad
(dále ČSÚ) organizuje v souladu se
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, každoroční výběrové
šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
www.ckrumlov.cz/obcan

srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34
evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření probíhá od začátku února do 24. května 2020 pro-

střednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní
účast občanů na tomto významném
statistickém šetření a jejich ochota
spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat
řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze
zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a zároveň prů-

kazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský
právní rámec ochrany osobních
údajů (GDPR) a jedná v souladu
s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou
navíc podle zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, vázáni
mlčenlivostí o veškerých šetřených
skutečnostech.
Děkujeme za spolupráci!
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U Seidelů nabízí nové programy pro školáky

Klára Sváčková

Museum Fotoateliér Seidel

Programy Museum Fotoateliér Seidel připravilo ve spolupráci
s pedagogy krumlovských škol nový
cyklus vzdělávacích programů pro
žáky krumlovských škol, který přímo
navazuje na výuku v jednotlivých ročnících. Program probíhá pod záštitou
starosty města a rovněž dlouholetého
pedagoga Mgr. Dalibora Cardy, který
je zároveň konzultantem jeho obsahu
a v případě prvních ročníků osobně
pomůže i při jeho realizaci.
Nový program je určen pro „liché
ročníky“ škol (tj. 1., 3., 5., 7. a 9.

třídy) a je zaměřen na první seznámení s touto významnou památkou
(1. třídy), setkání s podobou města
Krumlova před 100 lety (3. třídy),
děti uvidí a zčásti i na vlastní kůži
zažijí, jak se žilo před 100 lety (5.
třídy), seznámí se s dějinami fotografického řemesla, významnými
krumlovskými fotoateliéry a prací ve fotokomoře (7. třídy) a pro
žáky 9. ročníků je určen program
První a druhá světová válka na Českokrumlovsku. Nezávisle na ročníku je také možné absolvovat
program Stará Šumava na snímcích
dávných fotografů nebo oblíbené
Interaktivní prohlídky muzea.

Krumlovské děti tak budou mít
možnost se důkladně seznámit s pamětí svého města a s pamětí Šumavy. Při zahájení výuky v 1. a při jejím
ukončení v 9. třídě pak získají stylizovanou fotografii se svými spolužáky
a třeba v nich tato setkání u Seidelů
probudí zájem o vlastní historii, kulturu či fotografické řemeslo.
Muzeum rovněž připravilo speciální program pro žáky mimokrumlovských škol. Ten byl představen
ředitelům a pedagogům koncem
února a kromě prohlídek, fotografování či práce v temné komoře ukáže
žákům z Jižních Čech, jak před 100
lety vypadala místa, odkud pochá-

zejí (Vimpersko, Prachaticko, Strakonicko, Lipensko, Kájov, Větřní,
Chvalšiny aj.).
Prvním, kdo si nový program vyzkoušel, byly děti z příměstského tábora DDM Český Krumlov, které se
zúčastnily speciální prohlídky „Jak se
žilo před 100 lety“. Začetly se do deníku Františka Seidela, který si psal jako
malý chlapec, seznámily se se Seidelovo rodinou a jejich třemi syny (jak si
hráli, jak se oblékali, co vařili, jaké práce museli zvládnout doma, ve škole či
jaké měli učební pomůcky). Zjistili,
jak v minulosti slavili svátky, Mikuláše,
Vánoce, Velikonoce, a jak trávili prázdniny i školní rok.

Jarní předplatné v městském divadle
Městské divadlo Č. Krumlov
8. dubna 2020
Eric Assous
– PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Rodinnou oslavu dokonale okoření
příchod mladé vyzývavé sekretářky.
Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra / Jan Čenský, Len-

ka Skopalová / Jana Boušková, Eva
Janoušková, Simona Postlerová / Eva
Režnarová, Lenka Zahradnická / Jana
Pidrmanová / Malvína Pachlová /
12. května 2020
SILNICE – LA STRADA
Cirkusácká romance o tom, že
i malý kamínek má na tomhle světě

smysl! V hlavních rolích této novinky
se vám představí Bára Hrzánová a Radek Holub.
2. června 2020
Ernest Thompson
– NA ZLATÉM JEZEŘE
Romantická komedie, která lidsky
dojímá i baví. Simona Stašová a Ladi-

slav Frej v hlavních rolích zbrusu nové
inscenace světového divadelního bestseleru!
Více info: www.divadlo.ckrumlov.
cz/cz/divadlo_predplatne/
Rezervovat předplatné můžete
e-mailem vstupenky@divadlock.cz
nebo telefonicky 702 217 526,
380 711 775

Traktorista
Ekofarma o výměře 400 ha (130 ks skotu) poblíž
Českého Krumlova přijme traktoristu s dobrým
vztahem k hospodářským zvířatům.
Požadujeme profesní předpoklady, ŘP nejlépe B a T.
Nástup možný ihned.
Email: zemanek@dmpinvest.cz , tel: 773 256 557

Orthopedická ambulance
MUDr. Petr Sejk

Poliklinika Český Krumlov
Kontakt:

380 711 289, 606 334 175
Doporučení obvodního lékaře na vyšetření není nutné.
www.ckrumlov.cz/obcan
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MODA Fashion Day[s] Český Krumlov
Jitka Zikmundová

patronka projektu MODA Fashion
Day[s] Český Krumlov 2020
a zastupitelka města za SN - MPV

„Sto mužů může postavit tábor,
jenom žena dokáže vytvořit domov.“
Konfucius
Tento citát by mohl být motem doprovodných programů letošního
ročníku MÓDA Fashion Day[s]
v Českém Krumlově. Jak moudře
Stvořitel i příroda postavili ženu

a muže k sobě, nikoli proti sobě. Role
obou pohlaví v dnešní společnosti je
předmětem diskuse, nicméně ženy
by měly chtít zůstat krásné a něžné
a muži mužní a stateční a obojí pak
bytosti svobodné, svéprávné a rovnoprávné. Pro ženy platí, že by měly
sebevědomě říci, co chtějí i co nechtějí a neměly by se vzdávat svých
práv, vždyť kupříkladu volební právo
ženy v Československu získaly v roce
1919 a naše prabáby, jež o toto právo
bojovaly by se asi divily, kdyby viděly,

že některé ženy dnes k volbám nejdou, s tím, že do politiky se nebudou
plést. Pro muže zase platí, že by měli
být oporou a inspirací.
A tak chválím organizátorky letošního ročníku MODA Fashion
Day[s], že našly inspirující muže
z Českého Krumlova, kteří budou
vyprávět o svých nápadech na besedách, které jsou součástí doprovodného programu MFD[s]. Děkuji
všem za organizaci programu a přeji
zábavu i poučení.

Doprovodný program MODA Fashion Day[s]
Muži (nejen)
Českokrumlovska
Beseda s muži, kteří překročili
svým věhlasem nejen region Českého
Krumlova, ale i hranice České republiky. 17. 3. v 17.30 hodin ve Velkém sále
Kláštery Č. Krumlov / besedou provede moderátor Ivo Janoušek.
Martin Neudörfl – Lingvista
a českokrumlovský patriot, který zachraňuje tradice v Českém Krumlově
i ve světě. V roce 2015 u nás obnovil
Schwarzenberskou granátnickou
gardu, je jejím hejtmanem. Na ostrově Sark zachraňuje rodný jazyk
sarkézskou normanštinu, kterým
momentálně mluví pouze čtyři obyvatele ostrova a on. Učí tento jazyk
místní děti ve škole a chce vydat slovník a učebnice v tomto jazyce. Pavel
Podruh – Zakladatel projektu Český

soběstačný dům, za který získal řadu
mezinárodních ocenění (Manažer
roku 2017, Cena OSN za společenskou odpovědnost v roce 2018, European Sustainable Energy Award
2018 - nejvyšší ocenění Evropské komise, kategorie: inovace v energetice,
v roce 2019 v Japonsku mezinárodní ocenění The Outstanding Young
Person). Vystudoval dva bakalářské
tituly na Empire State College, New
York. Do roku 2016 byl zpěvákem
a frontmanem (českokrumlovské) reggae kapely Pub Animals (v roce 2011
hudební ocenění Anděl za žánrové album Safar-I).
Domácí násilí – může se
to stát i vám
Daria – oběť domácího násilí na setkání vypráví svůj příběh, sdílí zkušenosti, ochotně odpoví na všechny vaše

otázky. 20. 3. 2020 v 17 hodin v RC
Krumlík. Daria Čapková pracuje jako
krajská koordinátorka Sítě pro rodinu
v Kraji Vysočina. Poskytovat pomoc
obětem domácího násilí se rozhodla
poté, co sama zažila na vlastní kůži, co
to domácí násilí je a jak hodně musí
člověk vynaložit odvahy se z násilí vymanit.
22. 3. od 14.00 hodin – Křemží
křížem krážem aneb závod v orientačním běhu nejen pro muže / sportovní areál Němcalka.
31. 3. – Dámská jízda v kině Luna.
Promítání oscarového filmu Judy
s Renée Zellweger. Vstupné: 90 Kč.
3. 4. od 18 hodin – Kulturní
dům Chvalšiny – setkání a beseda
se Zdeňkem Tůmou, závodníkem
na čtyřkolce, který je pravidelným reprezentantem ČR na Rallye Dakar.

Předpremiéra nové české
fantasy pohádky v kině Luna
Kino Luna pro diváky připravilo
na 12. března 2020 předpremiéru
nové české fantasy pohádky Princezna zakletá v čase. Film přijedou
do Českého Krumlov představit herci
i režisér. Na co se mohou diváci těšit?
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni
uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se

www.ckrumlov.cz/obcan

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc březen jsme pro vás
opět připravili další novinky
z fondů naší knihovny. Pevně věříme, že si vyberete. A pokud vám
tato nabídka nestačí a chcete se
podívat na další novinky, navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte
si z našeho on-line katalogu. Přejeme příjemné chvíle při čtení.
Vigan, Delphine de: Vděk

Laskavě a vtipně napsaný příběh
o neúprosnosti stáří. V zamýšlené
volné trilogii věnované různým
aspektům mezilidských vztahů
navazuje na román Pouta.
Kolektiv: Od srdce k srdci,
z ruky do ruky

Antologie příspěvků literárně či
výtvarně angažovaných lidí, kteří
se vzdali nároku na honorář a rozhodli se svými dílky přispět čtenářům k pocitu pohody či pohlazení
po duši.
Snyder, Timothy:
Cesta k nesvobodě

Na základě velkoryse pojatého výzkumu a prostřednictvím
událostí poslední doby v Rusku,
na Ukrajině, v USA i v Evropě
autor varuje před vzestupem autoritní moci a nabízí cestu z všeobecné nejistoty.
Významný čínský autor v románu
ukazuje satirický pohled na bouřlivý vývoj čínského kapitalismu
s komunistickou tváří v průběhu
uplynulých čtyřiceti let.

má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední
sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno,
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní,
Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je nucena ho prožít
celý znovu.

března 2020 s uzávěrkou 13. března 2020.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků
externích autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou uvedeny akademické tituly.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon
380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Dalibor Carda, Filip Hermann, Vlasta

novinky

Yu, Chua: Bratři

Hannah, Kristin:
Velká samota

Soutěžte o vstupenky na předpremiéru! Vyhrajte pro svou rodinu vstupenky na předpremiéru pohádky v kině Luna!
Na adresu noviny@ckrumlov.cz nám do 5. března napište jména autorů scénáře k filmu Princezna zakletá v čase. Do e-mailu
uveďte jméno a kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží čtyři vstupenky.
Vstupenky na galavečer MODA Fashion Day[s], o které se soutěžilo v minulém čísle, vyhrála Gabriela Lehmann ze Špičáku.
Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk
územního samosprávného celku. Noviny jsou
zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český
Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou srpna. Číslo
3/2020 vyšlo 29. února 2020, uzávěrka byla 14.
února 2020. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 28.
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Horáková, Petr Kubal, Romana Linhartová, Klára
Sváčková, Jana Šítalová, Zbyněk Škodáček, Romana Šolcová, ereza Vondroušová, Jitka Zikmundová,
Viera Ziková.
Foto: Lesy města Český Krumlov, Lubor Mrázek,
město Český Krumlov, Museum Fotoateliér Seidel.
© Copyright město Český Krumlov, 2020

Rodinná sága odehrávající se
v srdci drsné, ale překrásné Aljašky. Bestseller autorky úspěšného
románu Slavík.
Klásek, Zdeněk:
Jihočeské pohádky

Pohádky milevského autora inspirované konkrétními místy
v jižních Čechách vypráví o nadpřirozených bytostech ale i o nejrůznějších zvířátkách.
www.knih-ck. cz
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Info o poruchách
či odstávkách
teplé vody a tepla

Jeden svět v Krumlově podesáté

Zbyněk Škodáček

Festival Vysychající řeky, vyprahlá pole, prázdné studny, stejně jako
kůrovcová kalamita či nevyzpytatelné
počasí jsou dnes běžně diskutovanými
jevy nejen mezi odborníky a v médiích. Klimatická změna se začíná dotýkat našich životů víc, než jsme si ještě
před nedávnem uměli představit. Projevy environmentální krize v kontextu
místní krajiny a roli člověka v ní řeší
i letošní ročník MFF Jeden svět, který
se již podesáté koná také v Českém
Krumlově.
Tematicky jsou filmy vybrané
pro krumlovské publikum mnohem
pestřejší. Zachycují například osudy
ukrajinské rodiny žijící ve válečné
zóně u Donbasu, obdivuhodnou práci týmu rumunských investigativních
novinářů při rozkrývání korupční sítě
nebo mafiánské praktiky na slovenské
politické scéně 90. let a jejich zneklidňující souvislost se současnými událostmi.
Uvádíme také dva snímky s nomi-

CARTHAMUS a.s.

Info V případě poruchy či odstávky
teplé vody a tepla se zákazníci společnosti CARTHAMUS dozvědí aktuální informace na webových stránkách
www.carthamus.cz.
Pokud se vyskytne jakákoliv porucha, která by zapříčinila omezení
nebo zastavení dodávek, společnost
CARTHAMUS na webu okamžitě
uveřejňuje informace s odhadovanou
dobou zprovoznění. Webové stránky jsou hlavním zdrojem informací,
přestože je zveřejněné telefonní číslo
do teplárny. V případě poruchy jsou
totiž pracovníci v provozu a odstraňují závadu, zákazníci se tak nemusí
do teplárny dovolat.

Město nabízí
nebytové prostory
redakce
Pronájem Město Český Krumlov
oznamuje záměr pronajmout formou
výběrového řízení nebytové prostory
(prostory sloužící k podnikání) o výměře 120 m2 nacházející se v přízemí
bytového domu Domoradice čp. 161,
který je součástí pozemku parc. č. st.
379/3, ulice Lipová, v k. ú. Přísečná
– Domoradice a obci Český Krumlov.
Prostory jsou kolaudovány jako ordinace dětského lékaře. Do nebytových
prostor je samostatný boční vchod.
Přihlášky je možné podávat do
18. března 2020.
Kritéria výběrového řízení, podmínky a další podrobné informace jsou
na webu www.ckrumlov.cz/obcan.

Přihlaste se do
kurzu Akademie
3. věku
redakce

Zájemci o historii 20. století se mohou hlásit do kurzu Akademie 3. věku,
kterou pořádají Sociální služby SOVY
o.p.s. Přihlášky je možné podávat
do 27. března 2020. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 736 634 491, nebo
na e-mailové adrese info@sovyck.cz.
Poplatek za kurz je 500 korun.

Filip Hermann
Festival Jeden svět

nací na Oscara: Dokument Pro Samu
je natočený filmařkou ze syrského Aleppa, která tento projekt zamýšlí jako
svědectví pro svou čerstvě narozenou
dceru. Země medu (s dvěma oscarovými nominacemi) vypráví příběh
včelařky z makedonských hor. Tento
poetický a mnohovrstevnatý snímek
ukazuje, co znamená žít v souladu s řádem přírody a plně ho přijmout.

Festival letos přinese celkem sedm
filmů, diskuze s režiséry, protagonisty a dalšími hosty. V panelové debatě
s místními odborníky se zaměříme
na SUCHO NA KRUMLOVSKU.
Opět nabízíme možnost experimentovat s virtuální realitou. Novinkou
10. ročníku je přednáška hudebních

publicistů Miloše Hrocha a Pavla Turka na téma Pop v čase klimatických
změn.
Neodmyslitelnou součástí festivalu
jsou školní projekce s moderovanou
debatou. Letos přináší zejména pestrou nabídku environmentálních filmů.
Dále se věnují tématům sociálních
sítí a životu v nedemokratických režimech. Starší studenti mohou mimo
jiné zhlédnout již zmiňovaný dokument Pro Samu.
Festival zahájíme ve čtvrtek 12.
března v 17.00 kanadským dokumentem V té vodě něco je o důsledcích
znečišťování životního prostředí, které
stále v první řadě dopadají na původní
obyvatele této země. V sobotu večer
pak na závěr promítneme film Postiženi muzikou o kapele The Tap Tap
z Jedličkova ústavu. Její členové žijí
s různými druhy diagnózy, vyznačují
se rozličnými povahami a svérázným
humorem.
Festival se koná pod záštitou starosty města Dalibora Cardy.
Více informací najdete na www.
jedensvet.cz/2020/cesky-krumlov.

Nabídka volných pracovních míst

u destinační společnosti Český Krumlov region
Výběrová řízení DMO Český
Krumlov, z. s., je společností, která
je pověřena podporou a rozvojem
cestovního ruchu v destinaci Český
Krumlov region. Společnost vypisuje
výběrové řízení na tyto pozice:

■ Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, další světový
jazyk výhodou
■ Komunikační a organizační schopnosti
■ Řidičský průkaz skupiny B

Marketingový manažer
Náplň práce:
■ Redakce oficiálního turistického
portálu Českého Krumlova
■ Ediční činnost – redakce tiskovin
a elektronických médií určených
pro propagaci turistické destinace
Český Krumlov
■ Podílení se na organizaci a propagaci vybraných akcí pořádaných
ve městě Český Krumlov
■ Spolupráce s médii a vnější komunikace destinace (organizace presstripů)
■ Realizace reklamních kampaní
a propagačních akcí uvnitř i vně destinace

Nabízíme:
■ Místo výkonu práce: Český Krumlov, náměstí Svornosti 2
■ Pracovní mobilní telefon a notebook
■ ½ × HPP, 17 tis. brutto
■ Možnost kariérního růstu a dalšího
vzdělávání v oboru

Požadavky:
■ SŠ, VŠ vzdělání (v oboru marketing, PR a komunikace, cestovní
ruch výhodou)

Produktový manažer
Náplň práce:
■ Péče o produktové portfolio destinace
■ Správa informačních systémů
a webových portálů
■ Tvorba propagačních materiálů
■ Aktualizace katalogu produktů, kalendáře akcí
■ Spoluvytváření marketingových
komunikačních strategií
■ Koordinace klíčových projektů
■ Vyhodnocování efektivity

■ Účast na odborných seminářích
a konferencích
■ Účast na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu
Požadavky:
■ Analytické a logické myšlení
■ Komunikační a prezentační dovednosti
■ Reprezentativní jednání
■ SŠ, VŠ vzdělání (v oboru cestovní
ruch výhodou)
■ Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, další světový
jazyk výhodou
■ Řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
■ Místo výkonu práce: Český Krumlov, náměstí Svornosti 2
■ Pracovní mobilní telefon a notebook
■ 1 x HPP, 30 tis. brutto
■ Možnost kariérního růstu a dalšího
vzdělávání v oboru
Své životopisy a případné dotazy k pracovní pozici můžete posílat
na email: brezina@ckrumlov.info.
www.ckrumlov.cz/obcan

