
Kdy jít o Vánocích
na městský úřad
    Od pátku 23. do pátku 30. prosince
budou vykonávat činnost v omezeném roz-
sahu tato pracoviště městského úřadu −
evidence vozidel, občanských průkazů a
cestovních dokladů, registr podnikatelů
živnostenského úřadu:
                23. 12.  8.00 - 12.00            
                27. − 29. 12. 8.00 − 15.30            
                30. 12. 8.00 − 12.00            
    Ve stejnou dobu bude pro veřejnost ote-
vřena podatelna městského úřadu.
Matrika na nám. Svornosti bude otevřená
                28. 12.  7.30 - 17.00            
    Ostatní pracoviště městského úřadu bu-
dou v těchto dnech pro veřejnost uzavře-
na. Případná jednání je nutno domluvit
telefonicky předem.

Plakety jako ocenění
pomoci člověka člověku
    Ocenění bezplatných dárců krve z Česko-
krumlovska se uskutečnilo 25. listopadu na
společenském večeru v Jízdárně, pořádaném
Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Český Krumlov. Bronzové, stříbrné a zlaté
medaile prof. MUDr. Jana Jánského se udílejí
za 10., 20. a 40. odběr, za město je předával
místostarosta Miloš Michálek.
    V našem městě žije řada občanů, kteří do-
sáhli kulatého počtu odběrů. Desetkrát daro-
vali nejcennějí tekutinu Radka Jozová, Andrea
Alexandrová, ing. Karel Bednařík, Ivan Fošum,
Jindřiška H¨uttnerová, David Kedra, ing. Lu-
boš Kopta, Jaroslava Kovářová, Milan Kříž,
Stanislava Loudová, Miloslav Musil, Květosla-
va Ryšavá, Klára Suchá, Miroslav Suk, Petr
Šipon. Dvacet odběrů mají za sebou Jaromír
Beran, Bohumil Foist, Linhart Hůrka, Marie
Prokopcová, Stanislav Pučálka, Libor Řebík,
Radek Šrot, Marta Šuleková, Michal Thon. Tři-
cetkrát zažili odběr Roman Hron, Vincent Ja-
kab, Miroslav Kopecký, Jaroslav Šimeček,
Študlarová Zdeňka, Pavel Stropek, čtyřicátý
Pavel Benda a Josef Šandera, padesátý Miro-
slav Pártl, Pavel Jungwirth a osmdesátý Mi-
chal Sobolčák.

Pondělní Čertovské hry s andělskou asistencí na náměstí vnímaly děti odlišně − například Agátka s čerty nekamarádila. Starší a odvážnější si to s nimi chtěli
leckdy rozdat. Adventní a vánoční program slibuje ještě hodně zážitků. Foto Jana Zuziaková

Starosta dnes veze
dárky do domova
    Dárky dětem hornoplánského dětského domova
předá dnes starosta JUDr. Mikeš s pracovníky od-
dělení sociálních dávek, kteří sehrají roli Mikuláše
a anděla. Každoroční nadílku z Č. Krumlova, se-
stávající letos z aktovek, hraček a sladkostí, na-
leznou chovanci i pod vánočním stromečkem.
    V domově se zástupci Krumlova opět setkají se
seniory z partnerského Hauzenberku, kteří rovněž
potěší děti dárky, a se zástupci krumlovské spo-
lečnosti Zambelli-technik, jež předají finanční pří-
spěvek. Odměnou všem dárcům bude program,
který si děti připravily jako poděkování.

Pro elektronický podpis na poštu
    Pro vyřizování záležitostí s českokrumlov-
ským úřadem prostřednictvím rok fungující
tzv. elektronické podatelny je nutné používat
elektronický podpis. Od 1. prosince ho vydává
pobočka České pošty v Č. Krumlově na Latrá-
nu (1. patro). S jeho pomocí lze zprávy elekt-
ronicky podepisovat, popř. šifrovat. Užití služ-
by elektronické podatelny je jednoduché. Po-

mocí elektronického podpisu je možné zakó-
dovat jakýkoli dokument a na městský úřad
ho poslat mailem na adresu pavel.boh-
dal@mu.ckrumlov.cz. Jde o bezpečnou ko-
munikaci, neboI díky osobnímu klíči může
dokument rozkódovat jen určený příjemce.
Podrobnosti naleznete na www.mu.ckrumlov
v odkazu E-podatelna.

Uzavírka komunikace
pod Pláš/ákem
    Do 23. prosince bude uzavřena komunikace
pro pěší a vozidla integrovaného záchranného
systému pod PlášIovým mostem − mezi Jelení
zahradou a Rybářskou ulicí. Městu se podařilo
zajistit dokončení opravy této lokality, jejíž
první etapa se uskutečnila po povodních před
třemi lety.
    Českokrumlovská společnost Sixl bude do
konce ledna, a to už za průchodu pod mostem,
pracovat na inženýrských sítích. Představuje
to propojení vodovodu v Rybářské ulici do
vodovodní šachty u lávky přes Polečnici v
Jelení zahradě v délce 60 m a prodloužení
kanalizace z Rybářské pod PlášIový most na
začátek Hradní ulice v délce asi 45 m. Náklady
této investiční akce jsou 762 820 Kč. Místo
stavby se obchází přes lávku přes Polečnici a
přes 1. zámecké nádvoří.

PODĚKOVÁNÍ
    Chtěla bych touto cestou poděkovat va-
šim občanům, manželskému páru, kteří
30. listopadu v 8 h pomohli mému man-
želovi. V ulici u Městského divadla upadl,
kolem jedoucí auto zastavilo a mého muže,
který si zlomil ruku, odvezli do nemocnice.
Nic si po pádu nepamatoval, ani v nemoc-
nici jsem nezjistila jména dvou zachránců.
Rádi bychom jim sdělili naši adresu, aby-
chom jim mohli poděkovat. Při dnešní lhos-
tejnosti a nezájmu, brutalitě mladistvých,
mohl můj muž dopadnout velice špatně!
Děkuji lidem, kteří mají srdce na pravém
místě!
                Ing. Otakar a Ludmila Máchovi
                Plzeňská 71
                370 04 České Budějovice
                tel. 721 186 339

Krumlovští badmintonoví
junioři opět zazářili
    Student českokrumlovského gymnázia Pa-
vel Florián je v současnosti nejlepším juni-
orem v republice v badmintonu a druhým v
evropském juniorském žebříčku.
    Své kvality potvrdil na mezinárodním mi-
strovství juniorů ČR v badmintonu v Orlové,
které se odehrávalo od 17. do 20. listopadu.
Pavel Florián si vybojoval titul mezinárodního
mistra juniorů ČR ve dvouhře a druhé místo
ve čtyřhře.
    Rovněž úspěšná byla na tomto mistrovství
další hráčka SK Badminton Č. Krumlov Lenka
Suchánková, jež si přivezla medaili za 3. místo
ve čtyřhře.

Začínají odvodňovací
práce ve Vyšném
    Od středy do dneška byla kvůli překopu
silnice při budování odvodňovacího rigolu
uzavřena komunikace U Kasáren ve Vyšném.
Práce za 914 321 Kč dokončí Služby města Č.
Krumlov během čtyř týdnů. Záměrem této
investiční akce je zachytit pod hájovnou Nový
Dvůr dešIovou vodu vytékající volně na terén
pod místní komunikací ve směru na Vyšný
vybudováním otevřeného odvodňovacího ri-
golu a propustku pod silnicí. Jde o první etapu
řešící letité problémy projevující se při příva-
lových deštích. Druhá část projektu bude po-
kračovat v příštím roce, kdy budou vytvořeny
podmínky pro svedení vody do Vltavy.
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Příspěvek na vkusné označení domů
a provozoven získalo 18 žadatelů
    Letos podruhé vyhlásilo město Český Krum-
lov grant, jehož cílem je posílení pozitivní re-
klamy na provozovnách a domech v městské
památkové rezervaci a zóně, a tím zlepšení
vzhledu historického města. K tomu má vést
podpora kvalitních uměleckých návrhů ozna-
čení provozoven či domů i vlastní zhotovení
firemních štítů. Druhé kolo projektu bylo
úspěšnější než loňské. V minulém roce došlo
na úřad 13 žádostí, z nichž 9 splnilo dané
podnímky. Rozděleno bylo 123 132 Kč. Ten-

tokrát z 20 žádostí vyhovělo podmínkám 18,
jejichž zasílatelé dostanou celkem 240 000
korun z letošního rozpočtu města. Pravidla
určují, že maximální výše příspěvku může být
až 70 procent nákladů na grafický návrh nebo
na výrobu označení vyhovující požadavkům
památkové péče. Maximálně to může být
40 000 Kč na provozovnu − této částky nedo-
sáhl žádný žadatel. Občané a podnikatelé bu-
dou mít další možnost v roce 2006.

N E N E C H T E  S I  U J Í T  V  M U Z E U
KOV, KÁMEN A ŠPERK je výstava prací
studentů a absolventů Střední umělecko-prů-
myslové školy v Turnově, kterou uvidíte v
Regionálním muzeu Č. Krumlov do 15. ledna
2006. Tato škola existuje od roku 1884 a patří
k nejstarším v Evropě.

VÁNOČNÍ POLAZ, tedy výroba tradičních
ozdob čeká v neděli 18. prosince od 16 h
všechny, kdož využijí volného vstupu k oži-
vení vánoční výzdoby vlastnoručními výrob-

ky. V muzeu dostanou materiál, pomůcky i
malé občerstvení.

VÁNOČNÍ PODVEČERNÍK v režii Jana Va-
něčka potěší návštěvníky v úterý 27. prosince
od 18 h v sále muzea. V hudebně poetickém
pořadu, finančně podpořeném městem Č.
Krumlov, vystoupí Swingtrio se sólistkou Ji-
hočeského divadla Romanou Strnadovou, dále
Bohumil Rangl, Zdeňka Tvrdíková a žáci
krumlovské ZUŠ.

Ve čtvrtek 19. ledna 2006 pořádá město Český Krumlov veřejnou prezentaci urbanisticko-architektonické
studie náměstí Svornosti. Výsledné řešení tohoto velmi důležitého městského prostoru představí občanům
autorka studie ing. akad. arch. Hana Zachová od 15 h v Gotickém sále Prelatury v Horní ulici, který
sousedí s Prokyšovým sálem.
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