
Před týdnem zahájilo činnost Centrum sociálních služeb doplňující nabídku těchto služeb podle požadavků
I. komlunitního plánu sociálních služeb města Č. Krumlov. Na náměstí Svornosti 2 mohou občané kromě
jiných potřebných služeb využít bezplatného právního poradenství. Na snímku rovněž koordinátorka centra
Ingrid Jakubcová, s níž je možné spojit se na č. 380 712 202. Foto Jana Zuziaková

Kolik se zaplatí za kočku
a psa ve stanici pro psy
    V loňském roce se do nové Stanice pro psy
v Č. Krumlově dostalo 179 psů a 32 koček.
Zvířata pocházela také z Kaplice a Kamenného
Újezdu, tedy měst, která finančně přispěla na
stavbu, a z dalších 10 obcí Českokrumlovska.
Vzhledem k tomu, že současná platba za pobyt
psa ve výši 105 Kč na den byla stanovena
podle nákladů provizorního zařízení ve Vyš-
ném, je nutné ji změnit. Od 1. března zaplatí
majitel odchyceného a v útulku umístěného

psa o 40 Kč více, tzn. 145 Kč za den, přičemž
skutečné náklady jsou vyšší. I nadále majitel
uhradí výdaje na veterinární péči. Poplatek se
týká i radnic obcí, které o tuto službu požá-
daly.
    Současně město Český Krumlov stanoví ce-
nu za pobyt koček, u nichž se dosud účtovala
jen veterinární péče. Cena za denní pobyt koč-
ky bude od března 36 Kč.

K R Á T C E
NA HVĚZDÁRNĚ NA KLETI byla minulý
týden uvedena do plného provozu nová ko-
pule o průměru 8 m, která nahradila 50 let
starou předchůdkyni. Spolehlivě ochrání nej-
modernější a druhý v ČR největší teleskop
Klenot s průměrem zrcadla 106 cm. Rekon-
strukce observatoře Kle<, jež patří ve sledování
blízkozemních planetek k nejlepším na světě,
stála Jihočeský kraj 4,5 mil. Kč.

ODBORNÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ a místo-
starostů Jihočeského kraje se uskutečnilo 31.
ledna v Jezuitském sále Hotelu Růže. Krajská
konference byla zaměřena na financování ob-
cí, města a krajů, kontrolu dotací a správu
daní atd. Záštitu nad ní převzal starosta JUDr.
František Mikeš.

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLU Č. KRUMLOV přejme-
noval Krajský úřad Jihočeského kraje od za-
čátku roku na Základní školu, Český Krumlov,
Kaplická 151. Škola má dvě části − praktickou
zaměřenou na pracovní dovednosti, která od-
povídá zvláštní škole, a speciální se třemi po-
mocnými třídami. Třídy mohou mít více žáků
a od 6. třídy se bude na praktické škole po-
vinně vyučovat cizí jazyk. Žáci mohou nastu-
povat po celý školní rok.

Do Domovinky se vždy těší Anna Matějčková, která zde pobývá přes den dva po týdny v měsíci. "Líbí se
mi tu, mám tu známé holky," vysvětluje a dodává, že by do domu s pečovatelskou službou chtěla
nastálo. Na snímku s ředitelkou DPS Bc. Ivanou Ambrusovou. Foto Jana Zuziaková

Nyní pečují pracovníci krumlovské stanice o deset
psů a tři kočky. Foto Jana Zuziaková

Do "Egona" zdarma
žáci a studenti
    Krumlov po otevření hranic je název mezi-
národního výtvarného sympózia, jež se s pod-
titulem Vzpomínka na Serge Sabarského koná
v únoru v prostorách Egon Schiele Art Centra
za účasti umělců z ČR, Rakouska, Německa,
Jamaiky a Moldavska. Pohledy umělců na
město a umělecké práce sympózia budou pre-
zentovány v Egon Schiele Art Centru od 17 h
ve čtvrtek 23. února, v den 10. výročí smrti
spoluzakladatele centra Serge Sabarského. "V
souvislosti se vzpomínkou na pana Sabarské-
ho bychom rádi udělali něco pro místní školy.
Od 24. února do konce března budou mít
všichni žáci a studenti místních škol u nás
volný vstup," zve na prohlídku galerie vedoucí
centra Hana Jirmusová.

PRIMA MODA − specialista na kalhoty
Jednou z firem působících v průmyslové zóně je
PRIMA MODA spol.  s r.  o.

    O činnosti společnosti založené 2. února
1991 jsme hovořili s jejím jednatelem Ing. Ja-
nem Šalamounem.

Jak jste v Č. Krumlově začínali?
    Zahajovali jsme s 12 zaměstnanci v Přídolí.
V r. 1992 začala firma s výstavbou nové haly
na zelené louce v Domoradicích, o rok později
ke stávající hale přistavěla ještě jednu halu, a
tím zvedla kapacitu na 110 lidí.

Jaký máte výrobní sortiment a kam vaše
výrobky směřují?

    Firma PRIMA MODA je česko−německá fir-
ma, která se výlučně specializuje na výrobu
dámských vycházkových kalhot. Veškerou
produkci vyvážíme zpět do Německa k firmám
jako je ROSNER nebo QUI, se kterými máme
uzavřené kontrakty na sortiment a množství.

Proč nedodáváte do obchodní sítě i v Če-
chách?

    Rádi bychom o naše výrobky obohatili i
český trh, ale bohužel v našem regionu, ani
ve státě není nikdo schopen odebírat od naší
firmy takové množství hotových kalhot, aby

se nám vyplatilo zařadit takový požadavek do
našeho programu. Naše denní produkce před-
stavuje 600 hotových kalhot. Abychom mohli
vyhovět případnému zájemci z ČR, musela by
kolekce čítat minimálně stovku kalhot od jed-
noho druhu. Doposud se žádný zájemce o
spolupráci s naší firmou nenašel, proto jsme

nuceni veškerou produkci vyvážet, což nám
způsobuje určité problémy zejména v poslední
době, kdy česká měna neustále posiluje, a tím
způsobuje značné problémy firmám zaměře-
ným na export. Z těchto důvodů i naše firma
musela přijmout určitá úsporná opatření, aby
dokázala čelit dvěma faktorům − silné koruně

a dovozu levného čínského textilního zboží
do Evropy. Jsme nuceni se nadále zaměřovat
jen na vysokou kvalitu dámských kalhot ve
velmi širokém sortimentu, velice pružně rea-
govat na poptávku trhu a nadále snižovat vlast-
ní náklady tak, abychom byli konkurence-
schopní.

Nemusí se vaši zaměstnanci z Českého
Krumlova a okolí obávat o práci?

    Věříme, že i přes veškeré problémy bude
firma i nadále schopna se rozvíjet a zaměst-
návat maximální počet zájemců o práci u naší
firmy.

Distribuci Zpravodaje města
Český Krumlov

do každé rodiny a firmy ve městě zajiš<uje
Česká pošta, s. p. Pokud nenaleznete Zpra-
vodaj ve své poštovní schránce vždy v pá-
tek před posledním čtvrtkem v měsíci (příš-
tí vyjde 24. března), obracejte se prosím
na pí Dohnalovou, telefon 380 709 219.
Zpravodaj můžete také získat na radnici
na nám. Svornosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.
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Jak můžeme zkvalitnit
život našich seniorů
    Přesně rok funguje automatický systém tís-
ňového volání určený seniorům a zdravotně
postiženým. Na 24hodinovou službu je napo-
jeno 59 občanů Č. Krumlova, takže podle Bc.
Ivany Ambrusové, ředitelky společnosti Domy
s pečovatelskou službou provozující telekon-
taktní sociální péči, je možné ve městě připojit
ještě třicítku zájemců. Zatím zdarma, nebo<
náklady spojené se zavedením této služby −
nákupem a instalací zařízení − jsou ještě hra-
zeny z grantu EU. Občan platí pouhých 50 Kč
měsíčně za užívání.
    Napojení klienti i jejich rodinní příslušníci
jsou velmi spokojeni s touto formou nepřetr-
žitého dohledu zdravotně školeného personá-
lu DPS. Občan má jistotu, že při zhoršení zdra-
votního stavu, při upadnutí a podobných pří-

hodách zmáčknutím tlačítka bezdrátového
ovladače, který nosí u sebe, upozorní pracov-
nice dispečinku. Ty se s nimi spojí přes hlasitý
telefon, zjistí, co se děje a bezprostředně zajistí
potřebnou pomoc. V případě zájmu je možné
volat na telefon 380 712 067.

●   ●   ●
    V Domě s pečovatelskou službou na Vyše-
hradě lze využít velmi se osvědčujícího pobytu
v Domovince, tedy v jakési školce pro seniory.
Starší občané tu mohou pod dohledem strávit
dobu, po kterou je jejich rodina v zaměstnání,
tzn. od rána do podvečera, nebo několik dnů,
když jejich pečovatelé jedou na dovolenou a
pod. - a sami si užít změnu prostředí. Infor-
mace na telefonu 380 712 370.

U dveří některých domácností
zazvoní dotazovatelé
    Speciálně vyškolení tazatelé navštíví mezi
25. únorem až 23. dubnem některé krumlov-
ské domácnosti, aby získali údaje o sociální a
ekonomické situaci českých domácností, např.
o jejich pracovní aktivitě, příjmech, nákladech
na bydlení, životních podmínkách apod. Pro-
káží se speciálním průkazem a pověřením Čes-

kého statistického úřadu, který zjiš<ování or-
ganizuje a garantuje anonymitu údajů.
    Šetření je povinné pro všechny členské ze-
mě EU, v ČR zahrne 10 000 domácností. Na
základě zjištěných dat se může formovat so-
ciální politika země, poslouží ke srovnání v
rámci EU.
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