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Krátce
STRAKONICE

Za telefon zaplatil,
zásilky se však nedočkal
Mobil za 6 400 korun si v interneto-
vém bazaru objednal muž ze Stra-
konic. Požadovanou částku ode-
slal na bankovní účet, objednaný
telefon však neobdržel a prodejce
přestal komunikovat. Případ už
proto řeší policisté. (iDNES.cz)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vítězné obce
dostanou odměnu
Úspěšné obce z krajského kola Ves-
nice roku 2010 se mohou těšit na fi-
nanční přilepšení od Jihočeského
kraje. Radní doporučili zastupite-
lům, aby z krajské kasy rozdělili
mezi 11 nejlepších celkem 350 tisíc
korun. Vítěz soutěže – Čížová na Pí-
secku – dostane 90 tisíc, druhý
městys Borotín na Táborsku 60 tisíc
a třetí Řepice na Strakonicku a Moj-
né na Krumlovsku po 30 tisících ko-
runách. Dalších sedm obcí dostane
po 20 tisících korunách. (lim)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Silnice okolo Temelína
vylepší energetici
Do nových silnic a obchvatů obcí
okolo Temelína nalije ČEZ v příš-
tích letech zhruba 1,6 miliardy ko-
run. Jihočeský kraj připravuje
s energetickou společností smlou-
vu o spolupráci na vybudování
těchto silnic jako náhradu za do-
stavbu dalších dvou bloků elektrár-
ny. Představenstvo ČEZ už schváli-
lo uvolnění asi 150 milionů korun
na přípravu těchto staveb. (lim)

PÍSEK

Policisté a hasiči se
představí na výstavišti
Vyzkoušet si, jaké je to být policis-
tou či hasičem, mohou dnes ná-
vštěvníci píseckého výstaviště. Od
12 do 17 hodin zde začíná akce s ná-
zvem Odpoledne s Integrovaným
záchranným systémem. Účastnit
se jí budou také záchranáři České-
ho červeného kříže a pojišťovna Ge-
nerali se simulátorem nárazu, kde
si budou moci zájemci vyzkoušet,
jak fungují bezpečnostní pásy v pří-
padě dopravní nehody. Připraveny
jsou také ukázky práce policejních
psovodů, hasičské techniky a drob-
né soutěže pro děti. (obr)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Sára Saudková vystaví
fotografie U Schelů
Fotografie Sáry Saudkové si může-
te ode dneška až do 16. října pro-
hlédnout v budějovické Galerii
U Schelů v Panské ulici. Fotograf-
ka bude prezentovat snímky, které
tvoří průřez její tvorbou za posled-
ních pět let. Vernisáž v 18 hodin za-
hájí ředitelka Jihočeské centrály
cestovního ruchu Pavla Konopo-
vá. (obr)

ČESKÉ BUDĚJOVICE Rychlý roz-
mach automatů, které nabízejí li-
dem čerstvé mléko přímo od far-
mářů, se na jihu Čech zastavil. Pro-
ducenti mléka nemají zájem o do-
tace na pořízení nových mlékoma-
tů, jejich počet se v posledních mě-
sících dokonce mírně snížil. Při-
tom mléčné automaty i chovy doj-
nic, které je zásobují, jsou praktic-
ky pod nepřetržitou kontrolou od-
borníků.

„Na podporu mléčných automa-
tů jsme měli nyní 300 tisíc korun,
rozdělili jsme pouze 258 tisíc třem
žadatelům. Je pravdou, že rozvoj
mlékomatů nepokračuje tak, jak
jsme předpokládali. A budeme dis-
kutovat, zda je účelné v tomto
grantu pokračovat, když o něj není
zájem,“ uvedl vicehejtman Martin
Kuba.

První mlékomat začal sloužit
obyvatelům Českých Budějovic
vloni v listopadu a brzy následova-
ly další, a to nejen v krajském měs-
tě, ale také v Jindřichově Hradci,
Milevsku a Soběslavi a od letoška
také v ostatních městech.

Jihočeská agrární komora požá-
dala kraj, aby podpořil rozmach
mléčných automatů, a krajští za-
stupitelé na to reagovali schvále-
ním dotace ve výši 1,5 milionu ko-
run na jejich rozšíření. Zemědělci
z ní však nakonec ve dvou výzvách
vyčerpali pouze třetinu.

Zájem o čerstvé mléko zmrazila
únorová kampaň hlavního hygieni-

ka Michaela Víta, který varoval
před konzumací tepelně neuprave-
ného mléka.

„Vozili jsme mléko do automatu
u budějovického multikina. Začí-
nali jsme na 300 až 350 litrech, ale
po vystoupení hlavního hygienika
spadl odběr pod 100 litrů. A to už
se nám nevyplatilo,“ řekl předseda
Zemědělského družstva Hosín Jiří
Severa.

Tento mlékomat dnes zásobují
farmáři z družstva Podkleťan
Křemže, kteří vozí mléko do všech
tří automatů v Budějovicích. Ho-
sínští musejí zase celou produkci

svého mléka prodávat zpracovatel-
ské firmě – výkupní cena za litr je
nyní 7,50, zatímco v mléčném au-
tomatu dostávali za litr 15 korun.

Na jihu Čech v současnosti fun-
guje 15 mléčných automatů, ještě
v květnu jich bylo 17. Přitom cílem
kraje bylo pokrytí celého území
30 mlékomaty. Ambiciózní plány
tak zůstaly na půl cesty.

„První boom z prodeje čerstvé-
ho mléka už opadl. Na propadu se
podepsalo kromě masáže odpůrců
mléčných automatů také chování
spotřebitelů, kteří si rádi zkusí
něco nového a pak se vrátí k navyk-

lému stereotypu,“ míní předseda
Zemědělského a obchodního druž-
stva Kolný Petr Pokorný. Jeho doj-
nice zásobují od jara mlékomat
v Lišově u Českých Budějovic, kde
si lidé denně natočí mezi 50 až 100
litry mléka.

„Se zásobováním dalších mléko-
matů zatím nepočítáme. Spíš by
nám pomohla podpora mléčné
produkce, tedy dotace na ustájení
pro krávy, a nejméně o korunu vyš-
ší výkupní ceny mléka, aby byla
jeho výroba rentabilní,“ dodal Po-
korný.

Ludmila Mlsová

Hasičská soutěž
Ve Strakonicích se o uplynulém
víkendu uskutečnily závody
dobrovolných hasičů O pohár
starosty Strakonic 2010.
Soutěž zachytil a na stránky
www.rajce.net umístil Karel
Berger. Vyfotografujte i vy
zajímavou akci a uložte ji na web
www.rajce.net, snímky se pak
mohou objevit i v MF DNES.
Foto: Karel Berger
(vidrholka.rajce.idnes.cz)

HUSINEC (vj) Obyvatelé Husince
na Prachaticku budou mít za mě-
síc při komunálních volbách nebý-
vale na výběr. Zatímco před čtyřmi
roky mohli vybírat do zastupitel-
stva z kandidátů šesti politických
stran a uskupení, letos mají dvoj-
násobný výběr. Kvůli kauze s re-
konstrukcí Husova rodného dom-
ku za 150 milionů korun vznikla
nová politická sdružení i strany.

Na 12 kandidátkách našlo místo
163 lidí, tedy zhruba každý šestý
občan Husince, který může být do
zastupitelstva volen. Tolik lidí jako

v Husinci se na radnici nehrne
v žádném jiném městě v okrese.
Bojovat se však bude jen o 15 kře-
sel, mnohdy se utká i několik lidí
z jedné rodiny.

„Tolik stran a sdružení kandidu-
je ze zoufalství a ve snaze něco
udělat s neschopnou nefungující
koalicí. S povodňovými škodami
se neudělalo nic, mladí odcházejí
z Husince pryč a nakonec přišla
kauza s rodným domkem mistra
Jana Husa. Bohužel, koalice se ale
bude po volbách kvůli rozdrobení
sil hledat velmi těžko,“ myslí si

opoziční zastupitel z ODS Petr Te-
sárek.

Poslední kapkou, kdy si spousta
obyvatel řekla, že bude kandidovat
do zastupitelstva, byla kauza Hu-
sův rodný dům. Radnice plánova-

la, že s pomocí soukromé firmy jej
zrekonstruuje za 150 milionů ko-
run a přestaví v badatelské cent-
rum. Po sporech v zastupitelstvu
i s firmou, která projekt připravova-
la, ale ze záměru sešlo. Husinec na-
konec domek, kde se narodil zná-
mý kazatel, pronajal na 50 let za ko-
runu ročně Církvi československé
husitské, která má sama sehnat pe-
níze na opravu.

Před čtyřmi lety zvítězila ve měs-
tě KDU-ČSL, která získala čtyři
mandáty a na post starosty dosadi-
la lídra Roberta Klesnera. Ten je

však nyní až na třetím místě kandi-
dátky.

„Je to moje rozhodnutí. Sestavit
koalici po volbách bude velmi ob-
tížné. Politický systém u nás nahrá-
vá tomu, že kdokoliv, kdo osloví ur-
čitý počet lidí a sežene podpisy,
může sestavit kandidátku. Asi pro-
to lidé do voleb jdou,“ komentoval
situaci Klesner.

Při posledních komunálních vol-
bách v roce 2006 mohlo v Husinci
volit do zastupitelstva 1 042 voličů.
K urnám přišlo 640 z nich, což od-
povídá účasti 61,42 procenta.

Kraj chtěl pokrýt celý
region 30 mlékomaty,
a proto schválil dotaci
1,5 milionu korun. Zájem
lidí o mléko však opadl
a zemědělci z grantu
vyčerpali jen třetinu.
Automatů je v kraji 15.

FAKTA

Mléčné bary v kraji
České Budějovice: J. Boreckého
(OD Tesco), Suchomelská (Terno),
M. Horákové. Třeboň: Palackého
nám. Lišov: třída 5. května.
Strakonice: Volyňská ul. J. Hradec:
Jáchymova ul., Schwaigrova ul.
Hospříz: Hospříz 62. Trhové Sviny:
Budovatelská. Soběslav: Nerudova
(Pekárna PETA). Milevsko: nám.
E. Beneše. Český Krumlov: Tovární
(Terno). Tábor: Světlogorská.
Veselí n. Luž.: nám. T. G. Masaryka.

Přímý prodej Automatů na čerstvě nadojené mléko je v Jihočeském kraji patnáct. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

„Koalice se bude po
volbách kvůli rozdrobení
sil hledat velmi těžko.“

Petr Tesárek
současný zastupitel za ODS

INZERCE

Jihočeši ztrácejí zájem o mléko
z automatů, zemědělci o dotace

Vaším objektivem Soutěž hasičů ve Strakonicích, jak ji vyfotografoval Karel Berger a umístil na rajce.net

V Husinci kandiduje do zastupitelstva každý šestý volič


