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Telekontaktní sociální péče
zajistí pomoc seniorům

Třetí vydařené Svatováclavské slavnosti přinesly i pár rekordů − 70 švestkových knedlíků snězených ve
dvou soutěžních kolech, tisícovku dětí, které zdarma navštívily pět zajímavých objektů, 3 095 návštěvníků
osmi kulturních zařízení (včetně pivovaru) v rámci Noci otevřených muzeí a galerií. Nezapomenutelný
dojem vyvolal italský mužský pěvecký sbor Corro Monte Zugna Roveretto, jenž na náměstí zazpíval
českou hymnu.
Foto Jana Zuziaková

K jedinečnosti adventu můžete
snadno přispět i vy!

V Č. rumlově začne fungovat automatický
systém tísňového volání pro seniory a zdravotně postižené. Obecně prospěšná společnost
Domy s pečovatelskou službou, zřízená Městem Č. Krumlov, získala díky spolupráci s občanským sdružením ICOS Č. Krumlov grant
ve výši 100 000 eur (asi 3 200 000 Kč) z EU
na zavedení tak zvané telekontaktní sociální
péče. Jde o službu, která 24 hodin denně umožňuje přivolání pomoci při náhlém zhoršení
zdravotního stavu, když si dotyčný nemůže
vzpomenout na telefonní číslo lékařské pohotovosti, policie, hasičů, při pádu a neschopnosti sám vstát, při nedosáhnutí na telefon,
při napadení, nemožnosti dovolat se žádné
pomoci a podobně. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci telekontaktního zařízení je vlastní telefonní linka. Občan se v případě nouze
zmáčknutím tlačítka bezdrátového dálkového
ovladače velikosti krabičky od zápalek spojí s
obsluhou centrálního dispečinku, jež okamžitě
zajistí pomoc nejen při problémech zdravotní
či sociální povahy, ale i při ohrožení požárem,
povodněmi a podobně. Spojení přes ovladač
je možné z jakéhokoli místa bytu, technologie

zařízení mimo jiné automaticky spustí "hlasitý
telefon". Další užitečnou funkcí dálkového
ovladače je například tzv. "smyčka časového
dohledu", která po uplynutí nastavitelného
intervalu oznámí dispečinku, že v bytě se nikdo nepohybuje. Nedojde−li v tomto časovém
intervalu v bytě k pohybu, reaguje systém stejně jako v případě zmáčknutí tísňového tlačítka. Občanům, kteří nejsou už zcela soběstační,
umožní tato služba setrvat v jejich domovech,
jejich příbuzné zbaví obav z problému vzniklého v době jejich nepřítomnosti.
Občané získají zařízení a instalaci zdarma,
platit budou jen poplatky za telefon. Projekt
Zavedení a provozování 24hodinové péče o
seniory na Českokrumlovsku bude financován
z prostředků Phare a Města Č. Krumlov, po
vyčerpání peněz z EU budou další náklady
spočívat na Městě Č. Krumlov.
Zájemci o telekontaktní službu se mohou
hlásit na adrese Domy s pečovatelskou službou, o. p. s., Vyšehrad 260, 381 01 Český
Krumlov, nebo tamtéž u Kateřiny Jochové na
tel. 380 712 067, mobilu 736 634 493.

V neděli 28. listopadu začíná akce Advent a Vánoce v Českém Krumlově, která
potrvá do 2. ledna příštího roku. Proto byli na 14. října svoláni ke schůzce v Internet
café podnikatelé a všichni, kdož mají zájem podílet se na její přípravě. Přestože o
schůzku nebyl zájem, Město Č. Krumlov chce spolupracovat s těmi, kdož chtějí sobě,
občanům města i návštěvníkům ukázat, jak zajímavé může být adventní období, když
spojíme své síly a nápady. Každý může přispět svým námětem, návrhem či připomínkou
k vytvoření pestré nabídky radostných zážitků, k přípravě laskavé a lákavé atmosféry
předvánočního období, které pomohou přilákat místní i turisty k návštěvě jejich zařízení
a provozoven. Pište na mailovou adresu alena.marvanova@mu.ckrumlov.cz. Podnikatelé v historickém centru města budou oslovení konkrétním návrhem na spolupráci −
zejména bychom uvítali prodloužení otevírací doby, hlavně o adventních nedělích, na
které Město Č. Krumlov, Městské divadlo Č. Krumlov a Destinační managemenet
ČKRF připravují zajímavý program včetně vánočních jarmarků.
Protože vše budeme mít vždycky jen takové, jaké si to sami uděláme, věříme, že ke
slavnostní náladě pomohou podnikatelé i občané města rovněž vkusnou vánoční výzdobou svých provozoven, domů a přilehlých prostorů.

V rámci týdenního kurzu na téma Migrace a život v multikulturní společnosti − výzva pro evropské školy
dneška, konaného tento týden v Č. Budějovicích, zavítalo v úterý 30 pedagogů z 12 zemí do Č. Krumlova,
věhlasného i sociálními specifiky korespondujícími s tématem kurzu. Navštívili Centrum pro pomoc
dětem a mládeži a večer strávili v Cikánské jizbě. Našemu městu patří i jejich zítřejší celodenní výlet.
Snímek je z radnice, kde k nim promluvil místostarosta Miloš Michálek a odkud si nadšeně odnesli
propagační materiály o Krumlově.
Foto Jana Zuziaková

Komunitní plánování sociálních
služeb se přibližuje ke startu

Cenu města Český Krumlov 30. ročníku festivalu Ekofilm získal rakouský režisér Michael Schlamberger
za film Plitvice − země padajících jezer, kterou za něj od starosty JUDr. Františka Mikeše převzala
producentka televizní stanice ORF (na snímku). Velká cena Ekofilmu patří českému snímku Viliama
Poltikoviče V kruhu znovuzrození. Mezinárodní porota, v níž letos zasedl také českokrumlovský zastupitel
a pedagog Mgr. Václav Dolanský, rozdělila 15 ocenění.
Foto Jana Zuziaková

Na říjnové schůzce realizátorů a členů pracovních skupin projektu Komunitní plánování
sociálních služeb Č. Krumlov s Centrem komunitní práce Ústí nad Labem v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Bouda na Špičákubyl stanoven termín prvního dvoudenního
vzdělávacího modulu (uskuteční se dva), na
němž členové jednotlivých pracovních skupin
a realizátoři budou mít možnost získat podrobné informace o komunitním plánování.
Toto vzdělávání povedou opět pracovníci
Centra komunitní práce Ústí nad Labem − odborníci, kteří jako první v ČR s komunitním
plánováním začali. Více najdou zájemci na
www.cekape.cz. Vzdělávání se uskuteční ve
dnech 25. a 26. října v prostorách Domů s

Přibudou prahy k regulaci rychlosti
Odbor dopravy a silničního hospodářství
městského úřadu eviduje v současné době požadavky na instalaci zpomalovacích prahů U
sv. Ducha, v ulici Nad Nemocnicí a u ZŠ na
Plešivci II. Tato zařízení vytvářejí umělou nerovnost na vozovce, která má přimět řidiče ke
snížení nežádoucí rychlosti, nebo k dodržování dovolené rychlosti jízdy. Podle vedoucího
odboru Miroslava Hály by měl být retardér v
ulici Nad Nemocnicí instalován kvůli zvýšenému pohybu chodců po vozovce, protože
tam chybí chodník. U sv. Ducha bude zpomalovací prah umístěn v období zvýšeného silničního provozu, zejména s ohledem na kemp

v Novém Spolí, tedy v od začátku května do
konce září počínaje příštím rokem. V případě
prahu u ZŠ Plešivec II není podle odboru a
policie tato lokalita vhodná, nebo se jedná o
poměrně prudké stoupání, navíc na trase linkových autobusů, a došlo by k nárůstu negativních vlivů provozu na okolí. "Ke zvýšení
pozornosti řidičů před přechodem pro chodce
jsme nechali zvýraznit dopravní značení retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním
podkladem," uvedl vedoucí odboru Miroslav
Hála.
Dosud bylo na místních komunikacích ve

městě vybudováno celkem 12 zpomalovacích
prahů − tři na sídlišti Mír, dva na sídlišti Nádraží, po jednom na sídlišti Vyšný, v ul. T. G.
Masaryka, U Poráků, Kaplická, Tavírna a dva
v Linecké ulici.
Instalace zpomalovacích prahů se povoluje
formou stanovení dopravního značení a zařízení podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, po vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Okresního ředitelství Policie ČR, Služby dopravní policie Č.
Krumlov a dle Technických podmínek Ministerstva dopravy ČR.

pečovatelskou službou, o. p. s., Vyšehrad 260.
Poté se zhruba do čtrnácti dnech rozjede práce
v pěti ustanovených skupinách:
1) skupina pro preveci sociálně−patologických
jevů (především děti a mládež)
2) skupina pro péči o starší občany
3) skupina pro prevenci etnických konfliktů
4) skupina pro zdravotně postižené občany
5) skupina pro řešení krizových situací
V případě zájmu o účast na komunitním
plánování (nebo na tomto vzdělávání) lze kontaktovat
pracovníky
ICOSu
(e−mail:
icos@krumlov.cz, tel. 380 712 202) nebo Marka Neruda, MÚ Č.Krumlov (marek.nerud@mu.ckrumlov.cz, tel. 380 766 401).

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny
a firmy ve městě zajišuje Česká pošta,
s. p. Pokud nenaleznete Zpravodaj ve
své poštovní schránce vždy v pátek před
posledním čtvrtkem v měsíci (příští 10.
vyjde 19. listopadu), obracejte se prosím na pí Jarešovou, telefon
380 709 219. Zpravodaj můžete také
získat na radnici na nám. Svornosti za
dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na email jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.
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