
Ozimy dopadly dobře,
úroda jařin je v propadu
Ještě několik hektarů žita
zbývá sklidit v okrese Český
Krumlov a pak už budou
skutečně letošní žně
u konce.

ZUZANA KYSELOVÁ

Českokrumlovsko – Dost
dobře dopadla letošní úroda
obilovin na Českokrumlov-

dopadla
Českokrumlov-

dopadla

sku ve srovnání s ostatními
okresy Jihočeského kraje.
Nejlépe vyšel průměrný vý-
nos na Českobudějovicku

vyšel
Českobudějovicku
vyšel průměrný
Českobudějovicku

průměrný vý-
Českobudějovicku

vý-
ve

výši 6,2 tuny z hektaru.
Hned za ním je ale česko-

krumlovský region, kde prů-
měrný výnos dosáhl 5,4 tuny
z hektaru. Okresy Tábor,
Prachatice a Jindřichův Hra-
dec mají po pěti tunách, Pí-
sek 4,8 tuny a Strakonicko
4,7 tuny z hektaru.
„Na Českokrumlovsku
tuny
Českokrumlovsku

tuny
byl

výnos ozimých obilovin
průměrný, avšak ozimého
ječmene nadprůměrný,“ shr-
nul předseda Okresní agrární
komory Václav Jungwirth.
„Propad byl v jarních obilo-
vinách. To přesně odpovídá
průběhu počasí.“ Strana 3

KRUMLOVSKO
VČERA

KRUMLOVSKO
DNES

U království lesa
vypukne požár

Zítřejší zábavné odpoledne
Lipno dětem aneb Den
v Království lesa je určeno
pouze pro pozvané hosty,
ne pro veřejnost. Podle vče-
rejší informace bude veřej-
nosti patřit sobota, tedy
Den s Integrovaným zá-
chranným systémem. (zuky)

Mléko bude i pro
gymnazisty

Českokrumlovské gymnázi-
um se přihlásilo do projektu
Mléko do škol. Pro studenty
školy to znamená svačinku
zdarma navíc. V září a říjnu
děti mohou dostat jednou
za dva týdny neochucené
mléko, od listopadu už si
budou moci vybírat z celé
škály mléčných výrobků.(kri)

Silnice do Budějovic
bude bezpečnější
Problematická silnice se
rozšíří ze dvou na tři pruhy.

Písek – Zhruba dvanáct tisíc
aut projede denně po ko-
munikaci I/20 spojující Pí-
sek s Č. Budějovicemi. Více
než 37 kilometrů dlouhý
úsek z Písku k obci Pištín
však patří k velmi proble-
matickým. Nepříznivý stav
bude řešit Ředitelství

Nepříznivý
Ředitelství
Nepříznivý

silnic
a dálnic (ŘSD) a do příprav
se nyní vložil Jihočeský kraj.
S dokončením se počítá do
pěti let. „Ve stejné době by
měla být hotová dálnice D4

vedoucí z Prahy do Budějo-
vic přes Příbram. Je tedy
důležité, aby v Písku nava-
zovala již upravená silnice
I/20, jinak zde vznikne
špatně průjezdný úsek,“ řekl
zástupce hejtmanky a mís-
tostarosta Písku Josef Knot.
Pro trasu Písek – Pištín je

již hotová technická doku-
mentace. „Počítáme s rozší-
řením silnice ze dvou na tři
jízdní pruhy,“ uvedla Vladi-
míra Hrušková, ředitelka
českobudějovické správy
ŘSD
českobudějovické
ŘSD
českobudějovické

ČR.
českobudějovické

ČR.
českobudějovické

(kol)

Teploty půjdou
pod dvacet
Jižní Čechy – Sedmé září
nás příliš neohřeje. Za stu-
denou frontou k nám bude
totiž proudit od severozá-
padu chladnější vzduch. Po
úvodním polojasnu se přes
den objeví oblačná obloha,
místy přinese přeháňky, a
to zejména na horách. Nej-
vyšší teploty zůstanou pod
dvacítkou: 16 až 19 °C, na
horách bude ještě chladněji
– kolem 11 °C. Zítra na Na-
rození Panny Marie už má
být optimističtěji, většinou
polojasno, jen ráno se vy-
skytnou ojediněle mlhy.
Nejvyšší teploty povylezou
až na 22 °C. (boš)

To byla jízda, dámy!
Včera v podvečer skončil 4. ročník 
dobročinného Kabelkového veletrhu 
Deníku v českobudějovickém IGY 
Centru. A byl opět velmi úspěšný. 
Výtěžek dosáhl úctyhodné výše 191 980 
korun, které dostanou talentované 
děti. K částce dnes přibudou další 
peníze z kasiček od dobrovolných dárců. 
Od 10 hodin zaplnila 5. patro IGY masa 
nakupujících, hlavně žen. Na stolech 
bylo více než 4 tisíce kabelek, na dračku 
šla bižuterie, mizely dětské knihy. Deník 
děkuje všem, kteří z veletrhu udělali 
mimořádnou událost.
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Malí peciválové. 
Děti z měst jsou zdatnější než ty vesnické
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VYDÁNI
Poslanci
schválili
trestní stíhání
šéfůANO
strana6

INZERCE
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OD ČTVRTKA
7. ZÁŘÍ

Nabídka zboží platí do 10. 9. 2017
nebo do vyprodání zásob.

BÍLÉ HROZNY 
STOLNÍ 

BEZPECKOVÉ 
1 kg = 39,80 Kč

ČTVRTEK  7. ZÁŘÍ 2017 - ČÍSLO 208 CENA 19 KČ
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