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slovo radního

Jiří Olšan 

V neděli 10. břez- 
na  2019 vyvěsíme 
na budově naší rad-
nice opět tibetskou 
vlajku. Učiníme 

tak, protože sami Tibeťané ve  své 
vlasti svou vlajku vyvěsit beztrestně 
nemohou. Hrozí jim za to několika-
leté věznění.

Datum 10. března není vybráno 
náhodně. Právě před šedesáti lety, 
10. března 1959, v  hlavním tibet-
ském městě Lhase vypuklo protičín-
ské povstání. Tibeťané povstali proti 
útlaku a represím, jimiž trpěli po ob-
sazení své země čínskou armádou 
v  roce 1950. Povstání bylo čínským 
režimem krvavě potlačeno. Zahynu-
lo tehdy více než 80 tisíc Tibeťanů 
a stejný počet jich muselo uprchnout 
ze země. Do zahraničního exilu ode-
šel i tibetský duchovní vůdce XIV. da-
lajlama Tändzin Gjamccho.

Obrovská lidská tragédie statisíců 
tibetských rodin a  celého tibetského 
národa vzbudila velký mezinárodní 
ohlas a  solidaritu. Valné shromáž-
dění Organizace spojených národů 
přijalo k událostem v Tibetu dvě re-
zoluce, v nichž odsoudilo porušování 
základních lidských práv tibetského 
lidu a  potlačování jeho osobitého 
kulturního a  náboženského živo-
ta. Rezoluce zároveň vyzvaly Čínu 
k zastavení praktik, které připravují 
tibetský lid o  jeho svobody, včetně 
práva na sebeurčení.

Čínský totalitní režim však rezoluce 
OSN nerespektoval. Pod hesly moder-
nizace a  demokratizace dál usiloval 
o  rozbití tradiční tibetské společnosti. 
Byly ničeny buddhistické kláštery, je-
jich majetek byl konfiskován a  půda 
měla být přerozdělena nemajetným 
Tibeťanům. Nejúrodnější půdu však 
získala zemědělská družstva nových 
čínských osídlenců. Totalitní čínský re-
žim tak záměrně podporoval početní 
růst čínského etnika a  změnu národ-
nostní mapy Tibetu.

Další utrpení přinesla Tibetu 
v  roce 1966 tzv. kulturní revoluce. 
Z  Tibeťanů se měli stát Číňané, 
a  proto byly zakazovány tradiční 
formy tibetského životního stylu.

Během desetiletí trvajícího útlaku 
zahynulo statisíce Tibeťanů! 

Právě jejich památku chceme uctít 
svou účastí v mezinárodní kampani 
"Vlajka pro Tibet" a zároveň chceme 
upozornit na  porušování lidských 
práv tibetského lidu!

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 28. břez-
na 2019 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Prázdninový provoz MŠ  

Čtěte dále na str. 3
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Krumlovské masopustní veselí

Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Rekonstrukce Vodovodní řad 
z  50. let, opěrné zdi a  komunikace 
v  havarijním stavu, které byly téměř 
na  konci životnosti, staré veřejné 
osvětlení a  absence splaškové kana-
lizace. Tak ještě nedávno vypadaly 
Nové Dobrkovice, kde žije zhruba 
stovka obyvatel. 

V  roce 2015 započala I. etapa re-
konstrukce, v  rámci které se vybudo-
vala nová kanalizace, vyměnil stávající 

vodovod a  provedla se oprava komu-
nikace po  povodních. Práce pak po-
kračovaly na podzim 2017 II. etapou, 
kdy se začalo s opravami opěrných zdí 
a místních komunikací a osazením ve-
řejného osvětlení.

Celkem bylo v  obou etapách vy-
budováno 1  466 m kanalizace, 1  347 
metrů vodovodu, 66 nových svítidel 
vč. kabelových rozvodů, dvě čerpací 
stanice odpadních vod a  218 metrů 
výtlačného potrubí, 6 532 m2 nových 
povrchů komunikací a  270 bm opěr-
ných zdí. 

Město dokončilo rozsáhlou 
rekonstrukci Nových Dobrkovic
Nové Dobrkovice, městská část Českého Krumlova, prošly rozsáhlou 
rekonstrukcí inženýrských sítí a komunikací. V jedné z nejnáročněj-
ších investičních akcí, kterou město Český Krumlov připravilo, byla 
vybudována nová kanalizace, vodovod, čerpací stanice odpadních 
vod, opěrné zídky a nové veřejné osvětlení a byly provedeny opravy 
komunikací. 

MASOPUST Přijměte pozvání na pestrobarevný průvod masek, na představení po-
uličních kejklířů a muzikantů, dobré jídlo a pití. Masopustní veselí pohltí Český Krum-
lov od soboty 2. do úterý 5. března 2019. Kompletní program je k dispozici na webu  
www.ckrumlov.info/masopust.

Festival Jeden svět 
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ZASTUPITELSTVO Přinášíme další díl seriálu s medailonky nově zvoleného českokrumlovského zastupitelstva. V několika řádcích se zastu-
pitelé představují a jmenují oblasti, kterým se budou věnovat.

Zastupitelé se představují veřejnosti

Rudolf 
Blahovec
zastupitel 

za ANO 2011

56 let

V  Českém Krumlově jsem se narodil 
a  žiji dodnes. Vystudoval jsem zde 
gymnázium a  pak Střední ekonomic-
kou školu v  Kaplici, obor výpočetní 
technika a zpracování informací.

Pracoval jsem jako operátor a  pro-
gramátor výpočetního střediska nej-
prve Jihočeských energetických zá-
vodů a  poté Státních statků Šumava. 
Po  roce 1990 jsem soukromě podni-
kal v  oboru polygrafická výroba, vy-
davatelství, grafika, a to více jak 25 let. 
V současné době pracuji v Nemocnici 
v Českém Krumlově.

Mezi moje největší koníčky patří 
fotografování, kresba, malování. Ob-
divuji a studuji nové technologie a je-
jich využití v běžném životě. Sportuji, 
v mládí jsem hrál basketbal, v součas-
né době se věnuji cyklistice, plavání, 
turistice, lyžování, a  hlavně cestování 
a objevování nových míst na naší nád-
herné planetě.

Nejsem a nikdy jsem nebyl členem 
žádné politické strany. Zajímám se 
o  kulturní, sportovní a  politické dění 
u nás i ve světě, ale hlavně v Českém 
Krumlově. A  proto bych rád pomohl 
k  zvelebení našeho krásného města, 
nejen pro turisty a  návštěvníky, ale 
hlavně pro obyvatele, kteří zde žijí, 
pracují a vychovávají své děti.

Žádná práce pro mě nikdy nebyla 
problém. Práci ve prospěch ostatních 
lidí považuji za  to nejlepší, co člověk 
může ve svém životě dělat. Chtěl bych 
se věnovat územnímu plánování, ma-
jetku a  investicím města, a  tak budu 
rád, pokud se na  mě občané budou 
obracet se svými prosbami a  připo-
mínkami nejenom k  této oblasti, ale 
i k celkovému zlepšení života v našem 
městě. Kontaktovat mě můžete pomo-
cí e-mailu: effect@centrum.cz.

Jiří Bloch
zastupitel za Nezávislé a Zelené

59 let

Dětství jsem prožil v  nedalekém Frym-
burku. V  Českém Krumlově žiji od  roku 1986, kde jsme 
si také postupně opravili historický dům k  bydlení. Jsem 
rozvedený, mám dvě děti. Studoval jsem na Pedagogické fa-
kultě v Českých Budějovicích, dále postgraduální studium 
Dějiny architektury a rekonstrukce památek. 

 Od roku 1992 se věnuji především památkové proble-
matice našeho města a regionu. 

Ve firmě Arteco jsme postupně zpracovali stovky sta-
vebně historických průzkumů, což přispělo také k mému 
založení Muzea stavebních řemesel. V  minulosti jsem 
provozoval restauraci, kavárnu, obchod a  ubytovací 
služby, kde jsem aktivní i v současné době. V posledních 
letech řešíme především téma turismus a  lokální život. 

Vedle plánovaných scénářů omezení a zpoplatnění krát-
kodobých návštěvníků bychom měli vytvořit také al-
ternativní nabídku, inspirující turisty k  delšímu pobytu 
v  Českém Krumlově. Málo využíváme atraktivitu řídce 
osídleného okolí našeho města s mnoha kláštery, pozdně 
středověkými kostely a malými feudálními sídly. Prostor 
bývalého Rožmberského dominia je jediné území v Če-
chách, které neprošlo od druhé poloviny 19. století větší 
industrializací.

V zájmu lepší propustnosti centra města pro Krumlová-
ky bych rád přispěl ke vzniku pěší komunikace z Městské-
ho parku do Myší díry a dále na latránské nábřeží (se dvěma 
mosty přes Vltavu). 

V  kontaktu s  obyvateli města bych se chtěl věnovat 
problematice památkové péče a  přelidněného historic-
kého jádra, dále lepší propagaci turistických cílů v okolí 
města. K dispozici jsem na e-mailové adrese jiri.bloch@
tiscali.cz.

Bohumil Florián
zastupitel za SN – Město pro všechny

69 let

V  Českém Krumlově žiji s  rodinou 
od roku 1975. Celou profesní kariéru jsem strávil ve škol-
ství. Mým posledním působištěm byla plešivecká základní 
škola, kde jsem pracoval od r. 1990 jako zástupce ředitelky 
a posledních pět let před odchodem do důchodu jako asi-
stent pedagoga.

Mým velkým zájmem je příroda a vše, co souvisí s ži-
votním prostředím. Patřím mezi zakládající členy Čes-
kého svazu ochránců přírody, kde dodnes aktivně půso-
bím. Doslova si užívám krásného přírodního prostředí 
našeho města a byl bych rád, kdyby ho stejně pozitivně 

vnímali také ostatní Krumlováci i  návštěvníci města. 
Členem městského zastupitelstva jsem již třetí volební 
období. Přízeň voličů mě těší a zároveň ji vnímám jako 
závazek vůči nim. Svůj zájem o  životní prostředí chci 
zúročit v příslušné komisi RM. Za velmi potřebnou po-
važuji oblast sociálních služeb. Její význam roste s  tím, 
jak se mění věkové složení populace a žádoucí je i větší 
podpora v celé naší společnosti. Příležitost zde pomáhat 
mám mimo jiné jako předseda správní rady společnosti 
Sociální služby Sovy. Pro náplň volného času dětí a mlá-
deže jsou důležitá dětská hřiště a sportoviště. Budu rád, 
když se mi podaří přispět k dalšímu zlepšení podmínek 
i v této oblasti.

Občanům Českého Krumlova jsem k dispozici na e-mai-
lu bohumil.florian@zsplesivec.cz. 

Martin Fürst
zastupitel za Nezávislé a TOP 09

38 let

V Českém Krumlově žiji od svého naroze-
ní v roce 1980. Chodil jsem zde na základní školu a později 
i na gymnázium. Po studiích 2.  lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze jsem v roce 2004 nastoupil jako praktický 
lékař pro děti a dorost do rodinné ordinace, kterou provo-
zuji společně s mamkou. V současnosti bydlím v klidné čás-
ti Českého Krumlova na  Sídlišti Vyšný. Mám bezvadnou 
manželku a tři senzační děti. Ve volných chvílích rád cestuji 
po  republice i  zahraničí. Jsem nadšený amatérský sporto-

vec. Sportu se věnuji i  po  úrazu páteře, který jsem utrpěl 
před 14 lety, a od té doby se pohybuji na vozíku. Měl jsem 
tedy dost příležitostí prozkoumat všechny svízele, které 
mohou vozíčkáře při cestě po městě potkat: ať už se jedná 
o nerovnou dlažbu v ulicích, dostupnost toalet, možnosti 
parkování apod.

   V tomto volebním období bych se rád zaměřil na ob-
last sportu a pomohl i v oblasti dopravy a sociálních služeb 
z pohledu osoby se sníženou schopností pohyblivosti. Ob-
čané se na mě mohou obracet s  jakýmikoli dotazy a pod-
něty a  já na  ně rád zareaguji, případně problém proberu 
s některým z mých kolegů. Občané mě mohou kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu furst.mar@gmail.com.

Sbírka na nový zvon do kaple na Křížové hoře
Římskokatolická farnost – prelatura Český Krumlov pořádá sbírku na pořízení nového zvonu do kaple Povýšení sv. Kříže 
v Českém Krumlově. Příspěvky je možné zasílat na č. ú.: 4865507319/0800, variabilní symbol: 2018, konstantní symbol: 0379. 
Za vaše příspěvky mnohokrát děkujeme! Město Český Krumlov darovalo na zhotovení zvonu 20 000 korun. 
Více informací o historii zvonu i sbírce je k dispozici na www.farnostck.bcb.cz.
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Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Pokračování ze str. 1

Rekonstrukce Úzké komunika-
ce, svažitý terén nebo skalní podloží 
činily z celé rekonstrukce velmi nároč-
nou akci. „Došlo například i k takovým 
extrémním situacím, kdy kvůli skalnímu 
podloží stavbaři udělali jen dva metry 
výkopových prací za den,“ uvádí staros-
ta Dalibor Carda. 

Stavba také do značné míry ome-
zovala místní. „Poděkování rozhodně 
patří obyvatelům Dobrkovic za  je-
jich trpělivost při stavebních pracích. 
Často se ke svým domovům dostávali 
nekomfortní cestou. Doufám proto, že 
nynější upravené místo jejich bydliště, 
je pro ně dostatečnou odměnou a  sa-
tisfakcí za  jejich spolupráci,“ dodává 
starosta. 

Celou rekonstrukci financovalo 
město bez dotačních titulů, částka 
za stavební práce dosáhla cca 31,6 mi-
lionů korun.

Podrobnější info k  rekonstrukci 
s  technickou specifikací jsou k  dis-
pozici na  webových stránkách města  
www.ckrumlov.cz/nove_dobrkovice.

redakce

Úřad Mezinárodní řidičský průkaz 
a  průkaz řidiče taxi, to jsou poslední 
dvě záležitosti na  Odboru dopravy 
a silničního hospodářství, které dosud 
vyžadovaly předložení vlastní průka-
zové fotografie.

Nově však mohou žadatelé pořídit 
dokladovou fotografii přímo na Měst-
ském úřadu Český Krumlov. V  rámci 
zkvalitňování služeb pro veřejnost 
zavedl městský úřad možnost zhoto-
vení fotografie na  pracovišti registru 
řidičů. Služba je zpoplatněna částkou 
20 korun.

Pro vyřízení jakékoliv záležitosti 
na Odboru dopravy a silničního hos-
podářství tak není nadále nutné nosit 
si vlastní průkazovou fotografii.

redakce

Prázdninový provoz mateř-
ských škol v  Českém Krumlově je 
velmi náročný z  mnoha hledisek. 
Po vyhodnocení loňského roku hledal 
Odbor školství, sportu a  péče o  dítě 
spolu s  ředitelkami mateřských škol 
co nejlepší řešení nejen pro rodiče, ale 
také z hlediska samotných pedagogic-
kých pracovníků a  v  neposlední míře 
i  z  hlediska nejekonomičtějšího řeše-
ní. Přerušit či omezit provoz mateřské 
školy je možné podle § 3 vyhlášky č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělává-
ní, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na skutečnou docházku 
dětí do mateřských škol o prázdninách 
v roce 2018 se od letošního roku při-
stoupilo k tomu, že se mateřské školy 

budou střídat v  provozu ve  čtrnác-
tidenních cyklech. Tak, aby rodiče 
mohli děti do  školy umístit, ale také 
z důvodu umožnění pedagogům ales-
poň částečného čerpání zákonné do-

volené v rozsahu 40 dnů za kalendář-
ní rok. Taktéž je nutné provést práce 
související s běžnou údržbou škol. Dě-
kujeme proto rodičům za  vstřícnost 
a pochopení.

redakce

Zápisy do mateřských škol v Českém 
Krumlově na školní rok 2019/2020 se 
uskuteční 2. května 2019 od  8.00 
hod. do 15.00 hod. Zápisy do 1. tříd 
základních škol se uskuteční 5. dubna 
2019 od  13.00 hod. do  17.00 hod. 
Přehled školských obvodů spádových 
základních škol je k dispozici na webu 
www.ckrumlov.cz.

Nové Dobrkovice konečně v novém

Prázdninový provoz mateřských škol

redakce

Kontrola Kláštery Český Krum-
lov mají za  sebou v  rámci pětiletého 
období tzv. udržitelnosti první velkou 
kontrolu provedenou Centrem pro 
regionální rozvoj České republiky, 
které zajišťuje administraci a kontrolu 
čerpání evropských fondů a  podílí se 
na realizaci vybraných programů regi-
onálního rozvoje.

Kontrola se zaměřila jak na  prová-
dění realizace celého projektu, jednot-
livé činnosti a aktivity, tak i vedení ad-
ministrace.„Z našeho pohledu musíme 
ocenit velmi úspěšné provedení fyzické 
realizace celého projektu, ale i přehledné, 
pečlivé a  jednoznačné vedení adminis-
trace projektu,“ uvedl Václav Dvořák 
z Centra pro regionální rozvoj ČR.

Výsledkem celé kontroly je potvr-
zení, že se v Českém Krumlově v prů-

běhu posledních třech let podařilo 
v plném rozsahu uvést do života neje-
nom zachráněnou kulturní památku, 
ale i  ojedinělý projekt jejího využití, 
který plně respektuje její význam 
a kulturní hodnotu. Díky inovativním 
myšlenkám a  nápadům při realizaci 
kulturních a  vzdělávacích činností 
Kláštery získávají uznání nejenom 
v rámci České republiky, ale i na me-
zinárodní scéně. Pozitivně jsou pak 

celý projekt a  výsledky jeho realiza-
ce vnímány i  odbornou veřejností 
z  oblasti kultury a  cestovního ruchu 
zejména v  kontextu Českého Krum-
lova jako přetíženého turistického 
centra, a  to hlavně díky promyšlené 
a  vyvážené nabídce služeb zamě-
řených na  dlouhodobý komunitní 
rozvoj města i  regionu nepodbízející 
se pouze krátkodobým potřebám ces-
tovního ruchu.

Kláštery uspěly v podrobné kontrole projektu

Průkazové foto 
pro dopravní 
agendu vyřídíte 
na městském úřadu

Zápisy 
do mateřských 
a základních škol

Prázdninový provoz mateřských škol v Českém Krumlově

Otevřeno Mateřská škola Uzavřeno

1. 7. – 12. 7. 2019
MŠ Tavírna 119

15. 7. – 23. 8. 2019
MŠ Vyšehrad 168

15. 7. – 26. 7. 2019 MŠ Plešivec I/279 1. 7. – 12. 7. 2019
29. 7. – 23. 8. 2019

29. 7. – 9. 8. 2019 MŠ Za Soudem 344
MŠ Plešivec II/391

1. 7. – 26. 7. 2019
12. 8. – 23. 8. 2019

12. 8. – 23. 8. 2019
MŠ T. G. Masaryka 199

1. 7. – 9. 8. 2019
MŠ Za Nádražím 223

26. 8. – 30. 8. 2019
přípravný týden

otevřeny všechny 
mateřské školy

Jedna z nově opravených opěrných zídek. Celkem se jich při rekonstrukci vybudovalo
270 metrů.   Foto: město Český Krumlov
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redakce

Ocenění Do konce března můžete 
zasílat nominace svých favoritů na 
Cenu města Český Krumlov za rok 
2018. Náležitosti nominačního for-
muláře jsou zveřejněny na stránkách 
www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše 
návrhy můžete zaslat přímo z webo-
vého formuláře nebo je doručit na ad-
resu města Český Krumlov, oddělení 
Kanceláře starosty, náměstí Svornosti 
1, 381 01 Český Krumlov. Nomina-
ce může být sepsána volnou formou, 
musí však obsahovat tyto povinné 
údaje: jméno a adresu nominovaného 
kandidáta, zdůvodnění předkládané-
ho návrhu, jméno a adresu navrhova-
tele.

Cena města Český Krumlov je ur-
čena fyzickým osobám, seskupením 
fyzických osob či právnickým osobám 
za významné počiny v minulém roce, 
ale také i za soustavnou činnost v kul-
turní a umělecké, podnikatelské, so- 
ciální nebo sportovní oblasti.

redakce

Ples Jubilejní ročník plesu se nesl 
v  duchu pohybu a  tance. Hvězdami 
večera se stali účastníci show StarDan-
ce Veronika Arichteva s  Michalem 
Necpálem, pro které bylo vystoupe-
ní v  Českém Krumlově vůbec první 

od té doby, kdy skončila poslední série 
soutěže. Návštěvníci plesu si odnášeli 
vzpomínku v  podobě originální foto-
grafie z  produkce Musea Fotoateliér 
Seidel a současně tak přispěli na dob-
rou věc. Výtěžek 13  540 korun byl 
věnován Hospici sv. Jana Nepomuka 
Neumanna v Prachaticích. 

Město Český Krumlov děkuje part-
nerům, kteří podpořili 5. ročník repre-
zentačního plesu: 

Celoročnímu generálnímu part-
neru: Budějovický Budvar, n.p., 

Generálnímu partneru plesu: 
AUTOCONT a.s., 

Hlavním partnerům: ČEVAK a.s., 
IDC CEMA s.r.o., Kámen a  písek, 
spol. s r.o., K+B Expert, s.r.o.,

Partnerům: CB Auto a.s., Classic 
Pub Invest, a.s., ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice a.s., EUROVIA 
CS, a.s., Energo Český Krumlov s.r.o., 
Hotel Arcadie, Bellevue hotel Latrán 
Services, s.r.o., Hotel Růže, LIPNO 
SERVIS s.r.o., MANUFAKTURA, 
Vydavatelství MCU s.r.o., SWIETEL-
SKY stavební s.r.o., T-MAPY spol. 
s r.o., TKP geo s.r.o., WAXWING s.r.o. 
- SVACHOVKA, BOHEMIA CON-
VERTING s.r.o., VELIMPEX s.r.o. 
Dřevovýroba, 

Mediálním partnerům: Čes-
kokrumlovská televize, Českokrum-
lovský deník.

Ples města slavil půlkulaté výročí
Jedinečná Zámecká jízdárna se stala v sobotu 19. ledna 2019 mís-
tem s největší koncentrací dam v honosných róbách a gentlemanů 
v perfektně padnoucích oblecích. Konal se totiž 5. ročník reprezen-
tačního plesu města Český Krumlov.

Zasílejte 
nominace 
na Cenu města

Na českokrumlovském plese zatančili Veronika Arichteva s Michalem Necpálem.

Foto: Lubor Mrázek
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  jarní měsíc březen jsme pro 
vás opět připravili další novinky 
z  fondů naší knihovny, tentokrát 
se zaměřením na  ptačí temati-
ku. Pevně věříme, že si vyberete. 
A pokud vám tato nabídka nestačí 
a chcete se podívat na další novin-
ky, navštivte web www.knih-ck.cz 
a vyberte si z našeho on-line kata-
logu. Přejeme příjemné chvíle při 
čtení.

Saucier,  Jocelyne: 
Pršeli ptáci
Citlivý a  něžný román o  přátel-
ství, stáří, lásce a  smrti zasazený 
do drsné kanadské přírody.

Poznanski, Ursula:
Slepí ptáci
Druhá kniha napínavé detektiv-
ní série s  dvojicí vyšetřovatelů 
Beatricí Kaspary a Florinem We-
nningerem.

Sypal, Jaromír: 
Ptačí pohádky
Moderní pohádky s  lehkým po-
učením od oblíbeného jihočeské-
ho autora. Jsou doplněné veselý-
mi ilustracemi.

Berthold, Peter: 
Krmíme ptáky, 
ale správně
Autor ukazuje, jak a  čím krmit 
ptáky, a tím přispět k nárůstu pta-
čí populace, která je v současnosti 
ohrožena nedostatkem potravy 
v přírodě.

Jännes, Hanu: 
Zpěv ptáků a jejich hlasy
Fotografický atlas obsahuje zá-
kladní informace o  96 druzích 
běžných ptáků. Součástí knihy je 
CD s nahrávkou jejich hlasů.

Lord, Kerry:
Háčkovaní ptáčci
Příručka návodů na  háčkování 
ptačích figurek, které poslouží 
jako dekorace i  malá hračka. Po-
stupy zvládne i začátečník.

www.knih-ck. cz

Tereza Štěpánová
Festival Jeden svět

Letošní ročník reflektuje rozdě-
lenost společnosti, o které po-
slední dobou často slýcháme. 
Téma festivalu „bezpečná blíz-
kost“ si klade za cíl prozkoumat, 
jak blízko si různé sociální skupi-
ny mohou, či nemohou být. Po-
kouší se zjistit, jaká vzdálenost 
je nutná k vzájemnému porozu-
mění.

Festival S  letošními filmy opět 
procestujeme celý svět. Začneme po-
etickým filmem z  Belgie, který klade 
dětskou fantazii do  kontrastu k  sou-
časnému dění. Dokonce dvakrát se po-
díváme do Afriky a zhlédneme příběh 
držitelky Nobelovy ceny míru, která 
svůj život obětovala vyšším zájmům. 
Zabloudíme na Ukrajinu, abychom se 
přes slovenskou vesnici plnou talen-
tovaných romských hudebníků vrátili 
zpět do českého městečka. 

Čekají nás debaty s odborníky nad 
tématy filmů, ale i nad lokálními téma-
ty jako je 'kultura v Českém Krumlo-
vě'. Romská kapela, o  které je jeden 
z  filmů, dorazí z  šest set kilometrů 

vzdálené slovenské vesnice, aby nám 
zahrála na závěrečném koncertě.

Festival i  tento rok navštíví žáci 
a  studenti z  českokrumlovského 
okresu. Sociální sítě, rodinné vztahy 
či kulturní rozdíly jsou témata, která 
jsou mladé generaci blízká a atraktivní 
formou mimo školní lavice doplňují 
témata probíraná ve škole.

Zkrátka je na  co se těšit a  my vás 
rádi přivítáme na  slavnostním zahá-
jení festivalu, které proběhne ve čtvr-
tek 21. března 2019 od  17.00 hodin 
v  Městském divadle. Pokud byste se 

nemohli dočkat, tak přijďte ve čtvrtek 
7. března 2019 v  19.00 hodin do  di-
vadelní kavárny Ántré, kde proběhne 
benefiční předprojekce snímku Piráti 
ze Salé!

Již devátý ročník festivalu Jeden 
svět pořádají v  Českém Krumlově 
absolventi společně s  pedagožkou 
českokrumlovského gymnázia pod 
hlavičkou společností Člověk v  tísni 
a  Centrum pro pomoc dětem a  mlá-
deži. 

Festival se koná pod záštitou sta-
rosty města Český Krumlov Dalibora 
Cardy.

Více informací na  www.jedensvet.
cz/cesky-krumlov.

Yveta Stýblová
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Český Krumlov

Výročí 6. února 1919 vyslovil prezi-
dent republiky T. G. Masaryk souhlas 
se vznikem organizace Českosloven-

ského červeného kříže, jehož před-
sedkyní se stala prezidentova dcera 
dr.  Alice Masaryková. Rok 2019 je 
tedy pro Český červený kříž rokem 
slavnostním, a proto jsme se rozhodli 
uspořádat k tomuto výročí malou pu-
tovní výstavu fotografií zachycujících 

činnost ČČK doplněnou o texty z kro-
nik a dobové dokumenty. 

Výstava bude ke  zhlédnutí po  celý 
březen 2019 ve  vestibulu Městské-
ho úřadu v  Českém Krumlově. Poté 
poputuje dále po téměř celém okrese 
Českokrumlovska.

Jeden svět hledá, co nás spojuje

100 let Českého červeného kříže

Martin Zeman
Filmový klub Český Krumlov

Film V  českokrumlovském Kině 
Luna se od středy 13. března do nedě-
le 17. března 2019 uskuteční Přehlídka 
českého filmu, která uvede to nejzají-
mavější z  tuzemské tvorby z  posled-
ní doby: nejlepší dokumenty, hrané 
i  animované filmy. Začne ve  středu 
13. března uvedením nejlepšího do-
kumentárního filmu loňského roku 
(Ceny české filmové kritiky) Až přijde 
válka o  polovojenské jednotce mla-
dých nadšenců, kteří svou hru na vojá-

ky berou smrtelně vážně. V jednání je 
účast režiséra Jana Geberta a následná 
debata po  filmu. V  předpremiéře pak 
přehlídka uvede dokument Manželské 

etudy: Nová generace. Hana Třeštíko-
vá v  něm navazuje na  časosběrnou 
metodu své matky Heleny: sedm let 
sledovala radosti i  strasti mladého 
manželského páru. Z  hraných filmů 
pak budou moci diváci vidět nejno-

vější počiny Jiřího Mádla, Vladimíra 
Michálka nebo Olma Olmerza. Vrcho-
lem přehlídky bude sobotní premié-
ra Skleněného pokoje Julia Ševčíka, 
historického filmu o  životě obyvatel 
vily Tugendhat, jenž má mezinárodní 
ambice, obsazení i  úroveň. Pozvánku 
na  projekci a  debatu nejen o  filmu, 
ale i o architektuře a urbanismu, přijal 
nejlepší český filmový architekt a scé-
nograf Milan Býček. Z  animované 
tvorby dostane mimo jiné příležitost 
zaujmout diváky pásmo krátkých ani-
movaných filmů, které byly oceněny 
na loňském ročníku festivalu Anifilm.

Přehlídka českého filmu v kině Luna

Snímek z úvodního filmu Bohové Molenbeeku. Foto: festival Jeden svět
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Jsme česká soukromá 

společnost, která přes 25 let 

na českém a slovenském trhu 

úspěšně zavádí a provozuje 

užitečné informační 

technologie.

www.autocont.cz/jsmevaseit

Tenisový klub LTC Český Krumlov

TENIS - CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

Budeme se vám věnovat vždy od 14.00 do 18.00 hodin, 
uvidíte trénink v praxi, můžete si tenis vyzkoušet 
pod vedením trenérů. 

Další informace obdržíte na místě.

Hledáme nové tenisové talenty!

Přijďte v týdnu od 11. do 15. března 2019 do areálu 
TENIS – CENTRA, Chvalšinská ulice 247, Český Krumlov.

Hledá ke koupi, případně pronájmu výrobní 
a skladovací prostory v Českém Krumlově 

a jeho nejbližším okolí, které splňují tyto požadavky:

■ výrobní a skladovací plochy 
 o rozloze minimálně 1 000 m2

■ okolní plochy minimálně 2 000 m2

■ přízemní budova – hala
■ sociální a kancelářská zázemí

■ ihned provozuschopné
■ zavedené inženýrské sítě

■ v dosahu MHD – zastávka ve vzdálenosti 
 maximálně 50 m od areálu

■ parkovací plocha pro minimálně
 30 osobních automobilů

v ý r o b n í   d r u ž s t v o   p í s e k

Kontakt: 382 206 535, 605 447 970
OTAVA, výrobní družstvo, 

Vinařického 374/6, 397 01 Písek
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Jan Čermák
Centrum pro pomoc dětem a mládeži

Projekt Centrum pro pomoc dě-
tem a mládeži o.p.s., projektové praco-
viště Informační centrum pro mládež, 
bude v letošním roce pokračovat v na-
bídce neformálně vzdělávacích aktivit 
pro děti, studenty, pedagogické pra-
covníky, ale i širší veřejnost. 

Již sedmým rokem pokračuje pro-
jekt Multikulturní svět kolem nás. 
Tradičně budeme spolupracovat 
s  osvědčenými partnery, kterými 
jsou zejména Židovské muzeum Pra-
ha, Muzeum Romské kultury Brno, 
Institut terezínské iniciativy Praha 
a  publicista a  novinář Stanislav Motl. 

Hledáme ale i nové zajímavé způsoby 
osvěty a hosty, kteří budou pro mladé 
přínosem. Chceme například rozšířit 
spolupráci s organizací Člověk v tísni 
a  ve  spolupráci s  naším dalším pra-
covištěm NZDM Bouda uvažujeme 
i  o  interaktivním programu na  téma 
holocaust.

V současnosti vládne ve společnosti 
poměrně nezdravou měrou tenden-
ce vynášet nespravedlivé soudy a  své 
ukvapené závěry následně šířit mezi 
ostatní na  základě naprosto nedo-
statečných nebo dokonce mylných 
informací. Náš projekt přináší dětem 
a mládeži možnost podívat se vlastní-
ma očima na  různá témata týkající se 
multikulturní problematiky a různoro-

dého světa, ve kterém žijeme, motivuje 
k objevování a probouzí touhu po  in-
formacích. Přistupujeme k  tématům 
objektivním a  také pokud možno kri-
tickým způsobem. Nevychvalujeme, 
nezatracujeme, necháváme prameny, 
svědectví, zkušenosti a obrazy působit. 

Pilotním bude tento rok pro nový 
projekt Zdravý životní styl, ve kterém 
chceme děti vzdělávat v oblasti zdravé 
výživy, psychického zdraví, osobnost-
ního rozvoje, a  dále je vést k  návratu 
k  přírodě a  pohybovým aktivitám. 
Mezi těmi můžeme nyní vypíchnout 
například workshop zajímavého a po-
měrně nového sportu – paddleboar-
dingu nebo nohejbalový a  beachvo-
lejbalový turnaj s výtěžkem putujícím 

na  konto Dětského domova v  Horní 
Plané. Chceme také přivézt do  Čes-
kého Krumlova zajímavé osobnosti 
zejména z oblasti vrcholového sportu, 
které přiblíží účastníkům strasti a  ra-
dosti sportovní přípravy. Jsme sami 
zvědavi na  odezvu dětí a  na  to, jak 
úspěšné besedy budou. 

Nabídky budeme rozesílat stáva-
jícím odběratelům, elektronickými 
i  tištěnými kanály nebo i  právě vám, 
na  základě vašeho přání na  e-mailu 
icm@icmck.cz. 

Projekty vznikly za  podpory měs-
ta Český Krumlov, Jihočeského kraje 
a  Ministerstva školství, mládeže a  tě-
lovýchovy, kterým i  touto cestou dě-
kujeme. 

Oldřich Hluško
Paventia z.s.

Akce Paventia z.s. pořádá v  galerii 
Městské knihovny v  Českém Krum-
lově Dny pěstounství, jejichž cílem 
je přiblížit široké veřejnosti téma ná-
hradní rodinné péče. Součástí dnů 
pěstounství bude výstava fotografií 
na téma „Děti ve válce – válka na dě-
tech“, kterou jsme pro vás připravili 
ve  spolupráci s  UNICEF ČR.Výstava 
bude doplněna besedou s  výkon-
nou ředitelkou Pavlou GOMBA dne  
23. března 2019 v 15.00 hodin (téma 
UNICEF pro rok 2019 je právě „Válka 
na  dětech a  děti ve  válce“, připravo-
vaná výstava bude následně putovní 
po  ČR; mimo jiné bude představena 
i na premiéře filmu „Nabarvené ptáče“ 
režiséra Václava Marhoula). Součástí 
akce je putovní výstava „Jsem pěs-

toun“ Krajského úřadu Jihočeského 
kraje ve spolupráci s projektem MPSV 
„Systémový rozvoj a  podpora nástro-
jů sociálně-právní ochrany dětí“Jed-
ná se o  fotografie pěstounů s  jejich 
vyjádřením, co pro ně pěstounství 
znamená a  jak ovlivňuje jejich život. 
Dále se můžete v  rámci programu 
Dny pěstounství Paventia z.s. těšit 
na promítání filmů o pěstounství, be-
sedy s pěstouny a poručníky, přehled 
současné literatury k  problematice 
k  nahlédnutí či vypůjčení v  městské 
knihovně, doprovodný výtvarný 
program pro děti a další. V loňském 
roce v našem kraji našlo pěstounskou 
rodinu 26 dětí. Pro mnoho dalších 
se rodina stále hledá. Jedná se přede-
vším o děti se specifickými potřeba-
mi, sourozence, děti školního věku 
a  děti jiného etnika. Více informací 
o  náhradní rodinné péči naleznete 

na našich webových stránkách www.
paventia.cz nebo nás můžete navštívit 
od pondělí do pátku v době od 8.30 
do 15.30 hodin v kanceláři Latrán 55, 
Český Krumlov. 

Program: 
■ pátek 15. března 2019 v  16.00 ho-

din zahájení výstavy UNICEF „děti 
ve válce a válka na dětech“ – ukon-
čení výstavy 30. 3. 2019

■ pátek 15. března 2019 v  16.00 ho-
din zahájení výstavy „Jsem pěs-
toun“, ukončení výstavy 22. 3. 2019

■ sobota 16. března 2019 v  9.00 ho-
din zahájení „Dnů pěstounství“, 
promítání filmů, besedy, zábavný 
program pro děti, ukončení cca 
v 17.00 hodin 

■ sobota 23. března 2019 v 15.00 ho-
din – beseda s  Pavlou Gomba, vý-
konnou ředitelkou UNICEF ČR

redakce

BESEDY Zveme širokou veřejnost 
na besedy s výkonnou ředitelkou 
UNICEF ČR Pavlou Gomba, která do 
Českého Krumlova přijede v březnu 
rovnou dvakrát. Tématu vzdělávání dí-
vek, dětských sňatků nebo úmrtnosti 
žen při porodu v různých částech svě-
ta se bude věnovat na besedě 8. břez-
na 2019 od 17.00 hodin v Klášterech 
Český Krumlov. O dětech ve válce pak 
pohovoří v rámci Dnů pěstounství  
23. března 2019 od 15.00 hodin v ga-
lerii Městské knihovny v Horní ulici. 

Vzdělávací projekty CPDM 
pro děti i dospělé

Dny pěstounství Besedy 
s Pavlou Gomba

Ošacovací středisko na nové adrese
Od února je přestěhovaná provozovna Ošacovacího střediska Českého červeného kříže z původního místa  
U Poráků 512 na novou adresu Plešivecká ul. 135 (hned vedle Elektrocentra). Otevírací doba: PO, ÚT a ČT od 9.00 
do 15.00 hod., ST od 9.00 do 17.00 hod., PÁ od 9.00 do 13.00 hod., vždy s polední pauzou od 11.00 do 11.30 hod.

Foto: UNICEF
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Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Aplikace V  následujících dvou 
letech vznikne na  území Českého 
Krumlova síť cyklotras, která propojí 
centrum města s  okrajovými částmi. 
Jednotlivé úseky přehledně zobrazuje 
interaktivní mapa, která popisuje ne-
jen délku, šířku a vedení trasy, ale na-
příklad i použité materiály k výstavbě.

Český Krumlov aktuálně zahajuje 
výběr dodavatele na  stavbu cyklo-
stezek, které usnadní pohyb pěších 
a  cyklistů po  městě. Nové trasy jsou 
koncipovány tak, aby navazovaly 
na železniční i autobusovou dopravu, 
a občané města tak mohli kombinovat 
různé způsoby dopravy.

Vlastní výstavba cyklostezek bude 
probíhat ve  dvou etapách. V  rámci 
první etapy bude realizována páteřní 
trasa cyklostezky podél komunikace 
I/39 v  ul. Chvalšinská, a  to od  auto-
busové zastávky Špičák přes Jelení 
zahradu k ul. Chvalšinská, dále podél 
ul. Chvalšinská k  odbočení na  Staré 
Dobrkovice a  přes novou lávku k  na-
pojení na  stávající cyklostezku „Stará 
Chvalšinská“. Stavba první etapy je na-
plánována do konce roku 2019. 

V  roce 2020 pak dojde k  realiza-
ci druhé navazující etapy, kdy bude 
vybudována cyklostezka v  místě od-
bočení ke  sportovní hale přes novou 
lávku k  plaveckému bazénu a  dále ul. 
Fialková a  nově budovanou serpenti-
nou na  ul. U  Berkovky. Odtud bude 

pokračovat po  ul. tř. Míru k  želez-
niční stanici Český Krumlov. „Dojde 
tím k propojení městské části Nádražní 
Předměstí se sportovním areálem. Při 
cestě do centra města se tak pěší, cyklis-
té nebo maminky s kočárky budou moci 
vyhnout provozu na  frekventovaných 
komunikacích,“ uvádí starosta Dalibor 
Carda. 

V obou etapách dojde k vybudová-
ní nových komunikací s  tím, že v ně-
kterých úsecích bude cyklotrasa vy-
značena na stávajících komunikacích.

Součástí projektu je vybudování 
dvou nových lávek přes Polečnici, 

u  Starých Dobrkovic a  u  sportovní 
haly, kde dosud funguje provizorní 
lávka. Projekt zahrnuje i  umístnění 
kolostavů. Stojan s 10 místy je v plánu 
u železniční stanice, 10 míst v blízkosti 
Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Čes-
ký Krumlov.

V  navržených trasách, jejich para-
metrech i  způsobu stavby se lze pře-
hledně orientovat v interaktivní mapě, 
kterou pro obyvatele připravilo město. 
„Veřejnost pochopitelně zajímá, kudy cy-
klostezka povede nebo jakým způsobem 
se celá stavba bude realizovat. Právě pro 
přehledné podání informací slouží sou-

hrnná mapová aplikace, ve  které se lze 
komfortně orientovat,“ doplňuje mís-
tostarosta Martin Hák.

Aplikace je k dispozici na https://arcg.
is/1TP4je nebo na www.ckrumlov.cz.

Souběžně město také připravuje 
webovou aplikaci, kam by mohli obča-
né zadávat své náměty a tipy pro navr-
žení a doplnění stávajících cyklotras.

Předpokládané náklady na  vybu-
dování stezky činí 32 milionů korun. 
Městu se podařilo na  projekt získat 
dotaci z  Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 17,7 mi-
lionů korun.

Plavecký bazén
Fialková 225, 381 01 Český Krumlov

Povozní doba páry 
v březnu 2019
■ pondělí: zavřeno
■ úterý: 18.30 – 20.30 hodin
■ středa: 14.00 – 17.00 
 a 18.00 – 20.30 hodin
■ čtvrtek: zavřeno
■ pátek: 14.00 – 17.00 
 a 18.00 – 20.30 hodin
■ sobota: 14.00 – 20.00 hodin
■ neděle: 14.00 – 20.00 hodin

Pavla Čížková
oddělení rozvoje 

a kontroly veřejných zakázek

Kampaň Český Krumlov se letos 
prvně připojí k dalším pořadatelským 
městům kampaně Do práce na kole.

Do  práce na  kole je celostátní 
soutěž, jejíž 8. ročník se uskutečnil 
v květnu 2018 ve více než 30 městech 
po  celé České republice. Cílem kam-
paně je motivovat co nejvíce lidí, aby 
jako dopravní prostředek po  městě 
používali jízdní kolo či jinou bezmo-
torovou formu dopravy včetně běhu 
a  chůze. Když lidé přestanou denně 
jezdit autem, zlepší tak nejen svou 

kondici, náladu a možná i vztahy s ko-
legy, ale přispějí i  k  čistšímu ovzduší 
a celkově příjemnějšímu a bezpečněj-
šímu městu.

Do  práce na  kole je týmová výzva 
pro každého, kdo sestaví tým o  2-5 
členech a  pravidelně spolu s  kolegy 
dojíždí během května do práce na kole 
nebo chodí pěšky či běhá. V  rámci 
soutěže se účastníci mohou zapojit 
do  několika soutěžních kategorií za-
měřených na pravidelnost, počet uje-
tých km aj. Zaměstnavatelé mohou 
bojovat o  titul „Cyklozaměstnavatel 
roku“.

Věříme, že i v tomto kopcovitém te-
rénu se najde spousta účastníků, kteří 

se mohou těšit na společnou jarní cy-
klojízdu, tzv. akce na triko a závěrečný 
večírek s vyhlášením výherců jednotli-
vých kategorií.

Přihlásit se do 9. ročníku květnové 
výzvy Do práce na kole budete moci 
od 1. března 2019 na webových strán-
kách www.dopracenakole.cz. Během 
celého března pak platí nejvýhodnější 
registrace. Pomalu tedy můžete dá-
vat dohromady svůj tým nebo si dát 
schůzku se svým zaměstnavatelem, 
aby vlastním týmům zaplatil star- 
tovné.

Více informací naleznete také 
na  Facebooku Do  práce na  kole – 
Český Krumlov.

Mapová aplikace provede 
plánovanými cyklostezkami

Do práce na kole PRO-SPORT ČK
rozšiřuje provozní 
dobu parní komory


