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Na přípravě muzea se podílejí
ve svém volnu i žáci

GLOSA:

Včera vrchol techniky,
dnes exponát v muzeu
VÁCLAV VOTRUBA

VÁCLAV VOTRUBA

Hlavně pro školy
Muzeum budou využívat v první
řadě studenti školy. Zpřístupněné
bude ale i pro ostatní školy, a to
hlavně pro ty základní.
Pro veřejnost expozice prozatím
přístupná nebude. Na návštěvě se
ale dá s vedením školy domluvit.
„Pokud se nám ozve nějaká skupinka, že by muzeum ráda navštívila, nebude to problém,“ ujistila zástupkyně ředitele školy
Lenka Šípková.
„Prozatím nemáme ani kapacity
na to, abychom muzeem běžného
člověka provázeli,“ dodal správce
Jaromír Adámek.

Při včerejší návštěvě nové expozice velešínské střední odborné
školy jsem si uvědomil, jestli už náhodou také nepatřím někam do
muzea. Hrdě jsem se totiž hlásil k jedné postarší konzoli, na které
jsem jako dítě mastil všechny možné videohry. Tehdy to pro mě
byl největší výkřik techniky a něco naprosto neuvěřitelného. A
dnes je tento stroj v muzeu, aby dnešní pařani všech Playstationů
či Xboxů viděli, jak vypadal hluboký pravěk všech her. Je vážně
neuvěřitelné, jak rychle se svět počítačů vyvíjí. Včera špička, zítra zastaralý krám. Jsem skutečně zvědavý, jaké hry budeme hrát
za dalších dvacet let. Mám se těšit? Nebo se spíše bát? Každopádně,
při návštěvě muzea mě jímala příjemná nostalgie. Měl jsem chuť
chytnout joystick a zapařit si Super Mario Bros, aneb největší
klasiku mých dětských let. Pamatujete si tu euforii, když jste poprvé zachránili princeznu? Já dodnes! Uááá, už vím, co budu dělat
celý večer. Vždyť se dnes dá Mario hrát kdekoliv na internetu. A
pořád je to sakra borec! Ale pozor, milovníci starých pořádků
upozorňují, že i po těch takřka třiceti letech je to pořád maximálně návyková záležitost.
vaclav.votruba@denik.cz

Lednové dávky měli
všichni dostat včas
PRVNÍ MÍSTNOST. V této místnosti jsou k vidění jak počítače, tak i notebooky, herní konzole či různé
komponenty. Zleva ředitel školy Milan Timko, správce muzea a kantor Jaromír Adámek a student, který
se na instalaci expozice podílí, Vlastimil Opekar. Foto: Deník/Václav Votruba
zmínil správce expozice.
Muzeum se nachází ve dvou
místnostech. Další exponáty
návštěvníci už nyní mohou vidět ve vitrínách v aule školy.
„Právě v aule jsme s expozicí
už před delší dobou začínali.
Zde vlastně myšlenka muzea
vznikla,“ řekl ředitel školy
Milan Timko.
Na tvorbě muzea se podíleli
i sami žáci. Jedním z nich je
Vlastimil Opekar z Borové u
Chvalšin. Student druhého
ročníku oboru elektrotechnika – počítačové systémy s
úsměvem prohlašuje, že je počítač snad vůbec první věc,
kterou vzal do ruky. „Počítače

jsou můj koníček. Používám
ho stejně jako ostatní lidé, zajímám se ale i o programovací
jazyky,“ řekl Opekar. Na instalaci muzea pracuje ve svém
volném čase. Je to jeho vášeň,
stejně jako celkové studium
jeho oboru. „Jsem tady na-

Otevření
Muzeum bude poprvé otevřeno
během dnů otevřených dveří
Střední odborné školy elektrotechnické a Středního odborného
učiliště Velešín, které se uskuteční 8. až 10. února od 14 do 16 hodin.

Kontejnery v Hradební
ulici: pořád žádná změna
Smrad a hluk by mohla asi vyřešit rekonstrukce bývalé čistírny
ZDENĚK ZAJÍČEK

Český Krumlov – Dvacet pět
kontejnerů na odpad v českokrumlovské Hradební ulici už
několik let sice slouží svému
účelu, ovšem na straně druhé
znepříjemňuje život těm několika málo místním obyvatelům, kteří zde zůstali bydlet. Naposledy před rokem na
tento problém upozorňoval i
Českokrumlovský
deník.
Podle tehdejšího vyjádření
radnice se mělo náhradní řešení hledat. Jaká je situace
dnes?
„Je tady neustálý hluk a
smrad,“ okomentovala situaci Jaroslava Kalkušová, jejíž
rodině patří dům v těsném
sousedství kontejnerů. Podle
ní i dalších obyvatel není výjimkou, že sem přijíždějí odkládat odpad lidé třeba i ve tři
hodiny ráno, po uzavření některých barů. Rachot skla vyhazovaného do kontejnerů na
tříděný odpad pak takřka bez
výjimky lidi vzbudí. Navíc,
odpad se sem vyváží zpravidla
auty, což také není zrovna v tichosti. „Brzy ráno se pak kontejnery vyváží, a to se zase neobejde bez hluku,“ doplnila
Jaroslava Kalkušová.
Faktem je, že toto zákoutí
nepřináší ani nic příjemného
turistům. Odpadiště je soustředěno vedle prestižní galerie Egon Schiele Art Centrum,
kterou navštěvují desítky tisíc lidí. Nemálo z nich pak vychází zadním traktem kolem
kontejnerů.
Zatímco vedení Českého
Krumlova už v posledních letech několikrát avizovalo sna-

HRADEBNÍ ULICE. Podle některých občanů nebyl svoz odpadu do
centra Krumlova šťastným nápadem. Na snímku Jaroslava Kalkušová
v Hradební ulici. Foto: Deník/ Zdeněk Zajíček
hu řešit změnu k lepšímu například zabudováním podzemních kontejnerů nebo
změnou systému svozu odpadu, situace zůstává z různých
důvodů stále stejná.
„Mě osobně by se líbily podzemní kontejnery, jaké mají
například v Kutné Hoře,“ dodal včera starosta Dalibor
Carda (ČSSD). „Byl jsem se
tam na ně podívat, je to naprosto nerušivý prvek. Ale
problém u nás prý může být se
spodní vodou. Všichni mi říkají, že instalovat tam tento
kontejner nejde, ale já bych
chtěl vědět, proč to nejde.
Vždyť spodní voda se dá technologicky vyřešit. Pravdou ale
je, že jeden velkoobjemový
kontejner tohoto typu stojí jeden milion korun,. Je to drahé, ale na druhou stranu, historické jádro města by mělo
také nějak vypadat,“ shrnul
starosta Dalibor Carda. Se za-

tím pravděpodobně posledním nápadem, jak věc řešit,
přišel opoziční zastupitel Jan
Vozábal (ODS). Řešení by se
podle něj mohlo najít při chystané rekonstrukci nedalekého
objektu bývalé čistírny dnes
už dávno neexistujících Komunálních služeb. Tam by se
totiž kontejnery mohly umístit i do uzamykatelného prostoru, kam by měli přístup jen
ti, kdo si odvoz odpadu z města opravdu platí.
„Opravujeme ve městě domy a poté je pronajímáme na
různé činnosti. Já bych ale
chtěl, když už máme něco ve
svém majetku, aby to také
sloužilo k řešení problémů,
které ve městě jsou. A toto je
přesně ten případ,“ sdělil včera pro Deník Jan Vozábal.
Rekonstrukci bývalé čistírny má ve svém podnikatelském plánu Českokrumlovský rozvojový fond.

prosto spokojený, náš obor mě
baví,“ zmínil Vlastimil Opekar, jehož rodiče taktéž Střední odbornou školu elektrotechnickou a Střední odborné
učiliště Velešín navštěvovali.
Většina exponátů, které návštěvníci v muzeu uvidí, pochází ze soukromých sbírek.
„Škola přispěla v první řadě
prostory,“ dodal Jaromír
Adámek.
Provozovatelé muzea expozici neustále doplňují. Zástupkyně ředitele školy Lenka Šípková uvedla, že škola
ocení, pokud se najde někdo,
kdo by expozici chtěl rozšířit o
svůj exponát.

Českokrumlovsko – Všichni
lidé z regionu, kteří měli v lednu nárok na vyplacení dávek
v hmotné nouzi či dávek pro
osoby se zdravotním postižením, by měli mít v tuto chvíli
své peníze k dispozici.
Jak ale včera připustil Ivan
Loukota, ředitel českobudějovické krajské pobočky Úřadu
práce ČR, nemusí to platit ve
všech případech. „Kontaktní
pracoviště našeho úřadu působící na Českokrumlovsku
ještě v lednu zpracovala
všechny žádosti, u kterých byla vydána kladná rozhodnutí o
nároku, a zaslala dávky v dostatečném předstihu do jednotného výplatního místa, z
něhož dávky vyplácíme,“ uvedl. „Mohlo však dojít k situaci, kdy klient v žádosti nesprávně uvedl svoji adresu,

případně nemá označenu poštovní schránku svým jménem
či nedisponuje platným dokladem totožnosti. Z praxe víme, že tyto případy nejsou ojedinělé,“ doplnil Ivan Loukota
s tím, že v obdobných případech se mohlo stát, že klient
své peníze buď neobdržel, anebo mu je pracovníci pošty nevydali.
Vyplácení sociálních dávek
začal od ledna zajišťovat Úřad
práce. Mnozí úředníci si však
stěžovali na to, že kvůli přechodu na nový počítačový systém nezvládají administraci
spojenou s vyplácením dávek.
Odboráři z úřadů práce proto
požadují odvolání ministra
Jaromíra Drábka. K výzvě se
připojili i krumlovští odboráři. Potvrdil to jejich předseda
Vlastimil Neuman.
(mat)

Lidi bedlivě sledují teploměry
MARTINSVÁČEK

Českokrumlovsko – „To je zima, co?“ říkají si teď často místo pozdravu lidé v regionu zachumlaní až po uši. Současné
silnémrazyjimdávajízabrat.
Například vyšebrodský hydrometeorolog Jiří Štěpán naměřil ve středu nejnižší teplotu
při zemi mezi 6.10 a 6.20 hodinami minus 16,8 °C. Ve dvou
metrech nad zemí bylo ve Vyšším Brodě nejchladněji v čase
od 7.30 do 7.50 hodin, kdy teploměr klesl na hodnotu –4,3 °C.
„Zatímco zmíněná teplota naměřená ve středu při zemi byla
letošní nejnižší, ve dvou metrech nad zemí bylo zatím
nejchladněji v pátek 27. ledna, a

to –4,4 stupně Celsia,“ doplnil
včeraJiříŠtěpán.
Na Kleti zavládly nejnižší
teploty v 9.25 hodin, a to minus
15 °C, na Kramolíně minus 14,3
°C, ve Vyšném -11,2 °C a na Lipně – 10,4 °C. Věra Maurerová
včera z Plešivce nahlásila – 10
°C. Jana Papšová z Větřní –14
°C a Kateřina Vávrová z Holubova–13.5°C.
Mrazivé počasí nedělá dobře
lidem se zdravotními problémy, kteří nyní musí být na
sebe zvlášť opatrní. Primář interního oddělení krumlovské
nemocnice Jindřich Florián
upozorňuje: „Největší zdravotní rizika hrozí především
dětem a seniorům, lidem s
chronickou poruchou srdce

nebo s dýchacímiproblémy.“
Pokud mráz klesne pod minus dvacet, mohou se začít potýkat s problémy třeba hasiči.
„Technikaje vybavenatak, aby
předešla problémům spojeným
s mrazy,“ uklidňuje Pavel Rožboud, ředitel českokrumlovského hasičského záchranného sboru. Při mrazech minus 20
°C hrozí u delších výjezdů zamrznutí zásob vody. Komplikace může způsobit i zamrzlá
voda z hadic, která poté znesnadňuje pohyb jednotek a
techniky.
Irena Marková z Velešína si
ale z mrazu příliš těžkou hlavu
nedělá. „Mrazy nesnáším. Ale
nevadí to tolik, když přitom
svítísluníčkojakoteď.“
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Slevy se nesčítají.
Cena po slevě vám bude sdělena u pokladny.
Slevu nelze uplatnit v outletech Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha.

... a uvidíte!
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Velešín – Muzeum počítačů ve
velešínské odborné škole nabídne jak osobní 8bitové počítače, které se používaly v 80.
letech, tak i velké sálové počítače a servery. Celou expozici doplňuje řada počítačových komponent, příslušenství i tiskovin.
„Návštěvníci mohou vidět,
jak za poměrně krátkou dobu
technologický vývoj v oblasti
počítačové techniky pokročil,“ uvedl zakladatel a správce muzea Jaromír Adámek.
„Pouhých několik let v oboru
představuje celé jedno období
a dnešní mladí lidé nemají
kupříkladu ponětí o používané technice 80. let.“
Adámek zároveň upozornil,
že si pozorný návštěvník musí
všimnout, že kvalita vždy nemusí rozhodovat o budoucnosti. „Muzeum ukazuje, jak
řada kvalitního hardware i
software musela ustoupit propracovaným obchodním strategiím zastupujícím mnohdy
méně kvalitní produkty,“

