
Opravy krumlovských chodníků
    Výdaje na opravy chodníků představují v
rozpočtu Města Č. Krumlov nemalou položku.
Nejinak tomu bylo vloni i letos.
    V loňském roce pracovníci Služeb města
Český Krumlov, s. r. o., opravili tyto chodníky:
na třídě Míru (2 etapy)   1,3 mil. Kč
u MŠ na Plešivci I  13 tis. Kč
u zahrádek v Dobrkovicích  77 tis. Kč
za kolejemi ve Vyšném  80 tis. Kč
u ZŠ Za Nádražím 122 tis. Kč
Za Nádražím 82 tis. Kč
v Železniční ul. 60 tis. Kč
na Benešově mostě 25 tis. Kč
u tenisových kurtů 1,135 mil. Kč
u Agipu 48 tis. Kč
V letošním roce se uskutečnily opravy těchto
chodníků:
u Mototechny  30 tis. Kč
Plešivec č.p. 287 195 tis. Kč

Špičák 50 tis. Kč
Objíž�ková (včetně vodovodu) 4,47 mil. Kč
Za nádražím č.p. 205−206 264 tis. Kč
Za nádražím č.p. 201−202 231 tis. Kč
Za Nádražím č.p. 207−209 410 tis. Kč
Za Nádražím č.p. 203−204 172 tis. Kč
Za Nádražím č.p. 210−211 96 tis. Kč
Za Nádražím č.p. 216 91 tis. Kč
    Město nechalo letos opravit ještě chodník
ve Vyšném (234 tis. Kč) a v České ulici (258
tis. Kč), udělat bezbariérové nájezdy na Špi-
čáku, u nemocnice, úřadu a KB, hřbitova a ve
Vyšném za celkem 56 tis. Kč.
    V příštím roce by měly Služby města Č.
Krumlov dát do pořádku další chodníky na
Objíž�kové silnici (další etapa), Na Svahu,
další část u ZŠ Za Nádražím, na Vyšehradě,
Plešivci, v Nových Domovech, na třídě Míru
(III. etapa), Horní Bráně.

Japonci stráví sobotní večer
u přímého přenosu z Krumlova
    Český Krumlov se představí v přímém pře-
nosu televizním divákům japonské státní te-
levize NHK příští sobotu 4. prosince. Půjde o
vůbec první živé vysílání z České republiky
do Země vycházejícího slunce. Navíc bude Č.
Krumlov protagonistou hlavního večerního vy-
sílacího bloku (u nás bude poledne). Japonská
průvodkyně městem by měla přijet Lineckou
ulicí na náměstí. Jedna z kamer by měla zabí-
rat město také ze zámecké věže. Přenosová
technika dorazí na náměstí Svornosti v pátek
navečer, naostro se pojede v sobotu od 11.45
do 12.30 h.

    Naše město budou obyvatelé Japonska ob-
divovat v rámci přenosového seriálu nazvané-
ho Po stopách historických památek Evropy,
v němž se v dalších dílech objeví také Buda-
peš�, Vídeň, Salcburk. Z ČR si filmaři vybrali
ještě Holašovice a Prahu. "Příprava natáčení
přinese možná některá menší omezení, jsem
si ale jistý, že výsledný přínos pro město bude
veliký," předesílá vedoucí přenosu NHK Ladi-
slav Štěpán, který má s natáčením s japon-
skými filmaři letité zkušenosti. Ujiš�uje, že
Smetanova Vltava je jednou z prvních skladeb,
jež se učí hrát japonské děti.

Vánoční výzdoba ve městě
    Nedílnou součástí předvánoční nálady je i
výzdoba města. Český Krumlov chce v letoš-
ním roce charakter výzdoby upravit a pokusit
se navodit atmosféru staročeských Vánoc. K
výzdobě stromků rozmístěných v ulicích, na
závěsné ozdoby na lampách veřejného osvět-
lení v historickém centru města a podobně
budou proto použity pouze přírodní materiály.
    "Jedním z našich cílů je také zapojit do
výzdoby města jeho obyvatele − z tohoto dů-
vodu spolupracujeme se základními školami
ve městě, které se na výrobě ozdob podílejí,"
popisuje vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství MÚ ing. Vlasta Horáková. "V
rámci snahy o sjednocení výzdoby v centru
města jsme oslovili podnikatelské subjekty s
nabídkou vánočních stromků k výzdobě ulic
u vstupu do jednotlivých provozoven. Tato

nabídka se setkala s nečekaně vysokým zá-
jmem − věříme tedy, že naše společná snaha
bude úspěšná a obyvatelé i návštěvníci budou
mít z procházky vánočním Krumlovem pří-
jemný zážitek."
    Kromě tří tradičních vánočních stromů (na
náměstí Svornosti, na Míru a Plešivci) ozdobilo
město nově stromy naproti Jelence, na Ostro-
vě, naproti Hotelu Růže, u Benešova mostu,
malý ještě na Prelatuře.
    Město Č. Krumlov děkuje všem, kteří se na
zajištění výzdoby podíleli, především pak dě-
tem a pedagogům ZŠ Plešivec, ZŠ Za Nádražím
a ZŠ Linecká za výraznou pomoc při krášlení
města. Děkujeme rovněž všem ostatním, kteří
vkusnou vánoční výzdobou svých provozo-
ven, domů a přilehlých prostorů zpříjemní
všem život či pobyt v našem městě.

Před včerejší kolaudací nového útulku pro psy, kočky a drobná zvířata navštívili v pondělí toto zařízení
radní. Na místě rekonstruovaného bývalého kravína poblíž skládky komunálního odpadu si prohlédli
všechny vzniklé prostory, tzn. dvacet kotců pro psy, po jednom pro drobná zvířata a kočky, pět karanténních
boxů, vyšetřovnu i zverimex. Foto Jana Zuziaková

Na veřejnou sbírku Pomáhat může každý,
pořádanou občanským sdružením ADRA
od 1. dubna do 23. listopadu v prodejně
zdravé výživy Pohanka − Kofroňová, při-
spěli občané částkou 3 865,50 Kč. Výtěžek
bude použit na pomoc obětem přírodních
katastrof, válek i sociálně, ekonomicky a
zdravotně ohroženým obyvatelům postiže-
ných zemí Evropy, Asie, Afriky.

Řidiči pozor!
Nová signalizace
překročení rychlosti
    Přesně po roce začalo fungovat v Českém
Krumlově druhé zařízení na měření rychlosti
vozidel. Město Č. Krumlov zaplatilo 160 000
Kč za indikátor signalizující překročení povo-
lené 40kilometrové rychlosti, umístěný na
Českobudějovické silnici mezi kruhovým ob-
jezdem a odbočkou na sídliště Mír. Jde o úsek
s autobusovými zastávkami, kde se tedy po-
hybuje mnoho chodců. Podle zkušeností s
vloni instalovanou signalizací na Objíž�kové
silnici, kde zařízení bliká při překročení 50
km v hodině, lze očekávat, že i zde budou
řidiči dodržovat sníženou rychlost a provoz
na Českobudějovické silnici bude bezpečnější.

N E N E C H T E  S I  U J Í T
BEZPŘÍSPĚVKOVÍ DÁRCI KRVE budou
oceněni dnes v 19 h v Zámecké jízdárně.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, tedy dětí narozených v
letošním roce, se uskuteční v pátek 3. prosince
ve 13 h v Prokyšově sále.

NÁVŠTĚVA CUKRÁRNY-KAVÁRNY v Domě
s pečovatelskou službou na Vyšehradě má
své stálé návštěvníky nejen mezi seniory to-
hoto zařízení. Na příjemné posezení se mohou
denně vydat i další obyvatelé Krumlova. Ve
středu a v pátek je otevřeno od 9 do 18 h, ve
zbývajících dnech od 13 do 18 h.

VÝSTAVA CYKLU OBRAZU Slunoběh krum-
lovské malířky Jany Holcové je k vidění do
konce prosince ve výstavbních prostorách
Českého rozhlasu Č. Budějovice (U Tří lvů).

VÝSLEDKY ŠESTI LET MONITORINGU
historického jádra Č. Krumlov a diskuze, je-li
Krumlov ohroženou památkou UNESCO, jsou
náplní setkání s veřejností v pondělí 20. pro-
since v 18 h v Internet café.

Distribuci Zpravodaje
města Český Krumlov do každé rodiny a
firmy ve městě zajiš�uje Česká pošta, s. p.
Pokud nenaleznete Zpravodaj ve své poš-
tovní schránce vždy v pátek před posled-
ním čtvrtkem v měsíci (příští 11. vyjde 17.
prosince), obracejte se prosím na pí Jare-
šovou, telefon 380 709 219. Zpravodaj mů-
žete také získat na radnici na nám. Svor-
nosti za dveřmi č. 15.
Náměty a připomínky posílejte na e-mail
jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz.

Stovku smrčků zdobili pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství MÚ pro adventní výzdobu Č.
Krumlova. Ozdoby z přírodnin vyráběly i děti základních škol (snímek ze ZŠ Za Nádražím). Od včerejška
můžete tyto jehličnany vidět u vstupů do provozoven a na dalších místech ve městě. Foto Jana Zuziaková

OSLAVILY DEVADESÁTKU:    Pět obyvatelek Č. Krumlova rozšířilo řady devadesátníků. V
říjnu slavily narozeniny Emilie Kovářová, Ludmila Schrenková a Kateřina Schneiderová a v
listopadu Alžběta Kabešová a Anna Zajícová. Srdečně blahopřejeme!
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Pacienti dětského oddělení nemocnice, kde se za rok vystřídá 950 dětí a s nimi 280 maminek, se
uzdravují ve veselejším prostředí. Krumlovský Kiwanis klub přispěl zhruba 100 000 tisíci korunami na
vkusné vymalování pokojů a chodby, jehož se ujali studenti SUŠ sv. Anežky České, kteří vytvořili jak
malby na stěnách, tak obrazy. Jejich vydařená díla nyní spojují děti se světem venku, který je jim na
chvíli odepřen. Foto Jana Zuziaková


