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Zprávy z měst

Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí
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Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice, N. Bystřice

Čtvrtek: Č. Budějovice,
Týn nad Vlt., Hluboká nad Vlt.

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

V Hradci mizí
kontejnery
na tříděný odpad

Lidé od nás

Centrum města
prokouklo,
ale to osvětlení...
Václav
Bis
kastelán zámku
v Jindřichově Hradci

J

indřichův Hradec považuji za
jedno z nejkrásnějších měst jižních Čech. Bohužel, má tu
smůlu, že se nenachází na ose Praha – Budějovice, což negativně
ovlivňuje turistický ruch. Je tu ale
úžasná historická atmosféra, kterou bych s klidem přirovnal ke
Krumlovu. V posledních letech
dalo město do pořádku centrum,
což strašně pomohlo. Radikálně
bych ale postupoval v případě
městského mobiliáře. Veřejné
osvětlení v Panské ulici je necitlivé až vulgární. Vůbec považuji
celý ten architektonický projekt
spíše za exhibici – za každou cenu
stvořit něco originálního bez kontextu k okolním budovám. Naprosto to potlačuje historický ráz.

Modrá je dobrá, říká si zřejmě zloděj, který řádí poslední týdny v Jindřichově
Hradci. Od ledna někdo odcizil z města celkem 14 popelnic, nejvíc bral právě
ty určené na papír. Strážníci se proto více zaměří na hlídání rizikových míst.
JINDŘICHŮV HRADEC V tomhle státě je možné všechno, už se kradou
i popelnice, rozčiluje se seniorka
Dagmar Vonková z Jindřichova
Hradce. V okolí jejího bydliště se
za poslední týdny ztratilo několik
plastových kontejnerů na tříděný
odpad.
Nárůst kuriózních krádeží potvrzuje i mluvčí hradecké policie
Hana Millerová. „Je to novinka,
předtím jsme podobné případy neřešili. Nemáme ani zprávy, že by
k takovým krádežím docházelo v jiných městech.“
První 240litrový kontejner se
ztratil 20. ledna, ten poslední
3. března. Celkem jich zatím zmizelo 14. Každý z nich má hodnotu přibližně tisíc korun. Policie zatím nikoho nedopadla ani netuší, zda se
jedná o jednoho pachatele, nebo
nějakou skupinu.
„Nádoby teď zřejmě někomu
slouží jako kompostéry nebo je
v nich uskladněno obilí,“ spekuluje mluvčí města Jindřichův Hradec
Karolína Průšová.

Policii ztěžuje vyšetřování fakt,
že ke krádežím dochází v odlehlejších lokalitách a převážně v noci.
Žádní svědci lupiče popelnic nezahlédli.
„Ničeho jsem si nevšimla ani nevím, že k něčemu takovému došlo,“ říká Hana Grochelová bydlící
v ulici Ruských legií.
Kousek od jejího domu se přitom ztratily dva kontejnery. A další
zmizely hned ve vedlejší ulici U Nemocnice. Dále řádil „popelnicový
fantom“ na sídlišti Pod Kasárny,
v ulicích Na Piketě, Sládkův kopec
a na Jiráskově předměstí.

Ani řetěz nepomůže
Ještě podivnější na celé věci je, že
se nejvíc kradou modré popelnice,
které jsou určené na papír. „Zřejmě proto, že jsou nejméně poškozené a nejsnadněji se vyčistí,“ domnívá se policejní mluvčí Millerová.
Nejvíc kontejnerů zloději ukradli v březnu. „Zmizelo osm modrých nádob na papír, jedna žlutá

na plasty a dvě zelené na sklo,“ vypočítává Millerová.
Celkem jsou v Jindřichově Hradci asi dvě stovky nádob na tříděný
odpad. Radnice, které patří, již požádala městské strážníky, aby věnovali rizikovým místům větší pozornost. Uhlídat však všechny kontejnery nejde. Město ani neplánuje posílit kamerový systém nebo
popelnice přidělávat řetězy. Ani to
totiž zloděje neodradí.
„Poslední odcizená nádoba byla
řetězem připoutána ke stromu –
zloděj ale řetěz přestříhl pravděpodobně pákovými nůžkami,“ podotýká mluvčí hradecké radnice Průšová. „Zabránit krádežím nejde, to
bychom je museli zalívat do betonu,“ dodává ironicky.
Město zatím ukradené nádoby
nenahrazuje. Zařídí to zřejmě až
na konci března.
Martin Beneš,
Zdeněk Soukup
Máte zajímavý tip
z vaší obce na Jindřichohradecku?
Pište na martin.benes@mfdnes.cz

Krátce z Hradecka
NOVÁ BYSTŘICE

Město prodává pět
stavebních pozemků

Vydrží na místě? Kontejnery na tříděný odpad jsou v poslední době
v Jindřichově Hradci hitem mezi zloději.

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Ochotnický maraton v Dačicích určil čtyři vítěze
DAČICE (aum) Na přehlídku Divadelní Děčín, která je letos naplánována coby výběr toho nejlepšího
z celostátního amatérského činoherního a hudebního divadla na
květen, byl o uplynulém víkendu
z Dačic doporučen čtyřlístek kandidátů. Odborné porotě 11. ročníku
Kejklování ve složení Milan Schejbal, Vladimír Zajíc a Marie Kotisová se nejvíce líbily inscenace Vše
o ženách, Lásky hra osudná, Popel
a pálenka či Smíšené dvouhry.

FAKTA

Doporučení poroty
na Divadelní Děčín 2011
DS J. K. Tyl České Budějovice
Vše o ženách
Šumavský OS Prachatice
Lásky hra osudná: The Best Of
DK Českokrumlovská scéna
Popel a pálenka
DS Amadis Brno
Smíšené dvouhry

Jarní prázdniny
ve volarském domečku

„Porota tyto hry doporučila bez
uvedení pořadí. Velmi zajímavá
byla inscenace souboru J. K. Tyl
České Budějovice. Každá ze tří hereček musela vytvořit pět postav.
Šumavský ochotnický spolek z Prachatic upoutal skvělou moderní režisérskou prací a hudebními nápady Jaromíra Hrušky. S divadelním
klubem Českokrumlovská scéna
jsme se porovnávali, neboť titul Popel a pálenka měl místní divadelní
spolek Tyl rovněž na repertoáru.

Brněnský Amadis se představil tak,
že dva herci umí ztvárnit několik
typů a charakterů,“ vysvětluje Oldřich Svoboda, ředitel dačického
kulturního střediska, možné důvody, které v hodnocení převážily.
Organizátoři postupové přehlídky byli letos spokojení s kvalitní
účastí devíti souborů, ale i s návštěvností. „Kromě stovky ochotníků sledovalo hry průměrně okolo
70 diváků. To znamená, že v hledišti bylo vždy takřka plno,“ pochvalu-

Ve čtvrtek se děti dozvěděly,
jak se dělá obřadní pečivo.

listy. Během hledání odpovědí na
jednotlivé otázky se děti seznámily
s celou expozicí stožeckého pracoviště a našly i losa, který je dominantou expozice. Putování končilo
v Černém Kříži, odkud nás vlak
opět odvezl domů do Volar.
Ve středu proběhla tvořivá dílna
Encaustika – malování horkým voskem. Děti si vyrobily jednotlivé obrázky, které potom sestavily do koláží a jimi obdarovaly rodiče či prarodiče. Odpoledne jsme se vrhli do
plaveckého bazénu. Děkujeme
paní Mileně, Bořkovi a Markovi za
příjemné odpoledne.
Ve čtvrtek se 19 dětí vydalo do
Prachatic do Centra ekologické výchovy Dřípatka, kde se pod vedením paní Růženky dozvěděly, co je
to obřadní pečivo. Proč se peklo,
a hlavně si vše vyzkoušely, co do
těsta patří, jak se mísí a jak se jednotlivé figurky – ježek, želva, rak
a ještěrka – vyrábějí. Bylo to velmi
zajímavé a pečivo velmi chutné.
Odpoledne jsme navštívili muzeum cirkusu a loutek, zde nás nejvíce zaujala expozice evropského
pexesa. Celé jarní prázdninové putování jsme zakončili ve volarském domečku při odpočinkovém
sledování filmu.
Vlaďka Laschová
pedagog volného času
DDM Volary

Nová Bystřice nabízí pět pozemků
na stavbu rodinných domů v lokalitě Za Mládkem. Cenu za metr čtvereční stanovila radnice na 550 korun. Pokud kupující do pěti let postaví rodinný dům, dostane zpět
50 tisíc korun. Město se zavázalo
vybudovat inženýrské sítě. (mbe)
VLČETÍNEC

je si zvýšený zájem o Kejklování
Svoboda. Přehlídce podle něj pomohla Jindřichohradecká televize.
„V nabitém programu – 14 hodin
na scéně a 9 hodin rozborů – se ti,
co něco nestihli, mohli podívat na
záznam. Každý soubor dostal jako
dárek a památku na Dačice nahrávku své inscenace. Nám zůstává natočený archiv,“ připojuje Svoboda.
Čtyři vítězné soubory však nyní
musí čekat na nominace do Děčína od další speciální komise.

Zloděj popil pivo, spálil
uhlí a ukradl mačetu
Nezvanou návštěvu měli majitelé
chalupy v obci Vlčetínec. Jejich objekt vykradl zloděj. Nejdříve chalupu pečlivě prohledal, vypil čtyři
lahvová piva a zatopil si v kamnech. Byla mu zřejmě velká zima,
protože spálil 25 kilogramů uhlí
a 30 kilogramů dřeva. Pak ukradl
zimní bundu, hygienické potřeby,
mačetu, a dokonce i krajinku od
neznámého malíře. Celkem udělal
škodu za 3,5 tisíce korun. (mbe)

Vaším objektivem Víkend plný masopustů zachytilo hned několik fotografů. Své snímky pak uložili na internetovou stránku rajce.net
Kladruby
Průvod masek
v Kladrubech
u Strakonic zachytil
Václav Pavlovič.

» Čtenáři píší noviny: Jak vypadal týden dětí ve Volarech
V pondělí 28. února dopoledne se
sešlo 17 dětí při klání v deskových
a virtuálních hrách. Odpoledne při
mrazivé, avšak sluncem prozářené
procházce, poznávaly děti okolí
Volar na Prachaticku – Staré Volary, menhiry, cestu na Jedlovou
horu nebo na Bobík a podobně.
V úterý následovala velká Výprava za losem. Cesta vlakem do Nového údolí a pak pěšky do Stožce.
Cesta rychle utekla při plnění různých úkolů: například postavit co
nejvyšší stavbu z přírodních materiálů. V infocentru ve Stožci nás přivítalo teplo a slečna Veronika, která si pro děti připravila pracovní

Sobota: Prachatice, Vimperk,
Volary, Netolice a Šumava

Foto: Václav Pavlovič
(pavlovic.rajce.idnes.cz)

Lipno nad Vltavou
Také u Lipenské
přehrady se sešli
místní, aby oslavili
masopust.
Foto: Tomáš Macák
(hackies.rajce.idnes.cz)

Příbraz Masopust byl v sobotu
i v obci na Jindřichohradecku.
Foto: Markéta Blažková
(pribraz.rajce.idnes.cz)

Štěchovice
V sobotu mohli lidé navštívit masopustní
zábavu ve Štěchovicích na Strakonicku.
Foto: Karel Berger (vidrholka.rajce.idnes.cz)

