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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

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Hokejbalisty nahradí maminky

Lidé od nás

Atmosféra
ve Slavonicích
je báječná

Obyvatelé jindřichohradeckého sídliště Hvězdárna sepsali petici, v níž žádají přeměnu asfaltového hřiště na dětské. Radnice jim zřejmě vyhoví

Martina
Havlíčková
členka Slavonické
renesanční společnosti

o Slavonic jsem se přistěhovala před 13 lety ze Vsetína. Miluju to tady. Není
to jen krásná příroda a památky,
ale celková atmosféra města. Právě proto jsem se rozhodla aktivně
se zasazovat o zachování kouzla
Slavonic. Chci, aby město takové
zůstalo. Oproti Moravě tu ale lidé
tolik nedodržují zvyky a tradice,
což je škoda. Cítím se tu ale mnohem bezpečněji než ve Vsetíně.
Velký problém vidím v dopravě.
Chybí tu spoje. Kdo tu nemá auto,
nedostane se nikam. Pro starší lidi
je to velmi špatné. Vadí mi, že neexistuje pravidelný spoj s Rakouskem. Velmi by to pomohlo místním v hledání práce za hranicemi.

D

JINDŘICHŮV HRADEC Už bylo dost
rozbitých oken, řekli si obyvatelé
několika bytových domů jindřichohradeckého sídliště Hvězdárna.
Na tamním asfaltovém hřišti mladíci s oblibou hrají hokejbal, a protože plácek není řádně oplocen,
míčky vystřelené z hokejek se
mění v projektily, které pustoší fasády okolních domů a přidělávají
práci sklenářům.
„Hřiště je navíc ve špatném stavu. Jsou zde ulámané basketbalové koše a poškozené desky. Proto
se tam hraje hokejbal, ke kterému
není přizpůsobeno,“ upřesňuje tajemník města Karel Přibyl.
Lidem z okolních domů došla trpělivost a sepsali petici. V ní požadují přestavbu asfaltového hřiště
na dětské. Vadí jim totiž nejen po-

ničené domy, ale také hluk, který
sportovci způsobují. Pod petici se
podepsalo 213 obyvatel.
„Občas to tu bylo jako na zimním stadionu,“ říká autor petice
Marek Ševela. Během posledních
let měnil kvůli mladým hokejbalistům čtyři okna. „Od loňského podzimu máme na bytovce novou polystyrenovou fasádu. Za tu dobu je
již poseta důlky od míčků,“ popisuje další problém.
Místní k petici přistoupili po několika letech stížností, se kterými
radnice nic nedělala. Ani městští
strážníci si s problémem neuměli
poradit. „Řekli nám, že rozbité
okno je náše starost. Jenže chytit
kluka, který to udělal, je prakticky
nemožné,“ podotýká Ševela.
Situaci by tak podle něj mohlo

„Máme na bytovce
novou fasádu a ta je
poseta důlky od míčků.“
Marek Ševela
autor petice

vyřešit dětské hřiště, které by to
současné asfaltové nahradilo. „Nechceme klukům znemožňovat hraní, ale ať chodí tam, kde k tomu
mají hřiště. To je přitom nedaleko
odsud. Na Hvězdárně naopak chybí hřiště pro maminky s dětmi. Na
Vajgaru jich je spousta, tady je jen
jedno – je ovšem v lesíku, kde se
schází různé skupinky lidí. Policie
tam už několikrát našla injekční
jehly,“ dodává autor petice.

Třináctiletému Antonínovi, který chodí s kamarády na hřiště hrát
hokejbal třikrát týdně, se jinam nechce. „Jsou tu dvě hřiště, ale my
chodíme raději sem, protože na
tom druhém jsou louže, hrbolatý
povrch a bývá tam spousta střepů.
U školy je taky hřiště na hokejbal,
ale to je uzavřené a hrajou se tam
jen zápasy,“ vysvětluje.
Město se však k požadavkům naštvaných obyvatel staví kladně.
Podle všeho tak asfaltový plácek
pro mladíky nahradí prolézačky
a skluzavky pro nejmenší. „Zjistili
jsme, že stížnosti uvedené v petici
jsou opodstatněné, a tudíž by bylo
možné požadavkům vyplývajícím
z petice vyhovět,“ řekl místostarosta Bohumil Komínek.
Městská policie už také zvýšila

dohled nad místem. Především
kontroluje, zda nedochází k další
demolici hřiště samotného nebo
okolních domů. „Podle mého to
nemá moc efekt. Strážníci přijdou,
děti se rozutečou, a až policie odjede, zase se vrátí, a ještě se tomu zasmějí,“ popisuje Ševela.
V příštím týdnu budou navíc odstraněny poškozené a nefunkční
konstrukční prvky na hřišti.
Podle místostarosty Komínka
by mělo být zpracování projektové
dokumentace na vybudování nového dětského hřiště zadáno už v letošním roce.
Martin Beneš
s přispěním Ladislava Němce
Souhlasíte s odstraněním asfaltového
hřiště a vybudováním dětského?
Pište na martin.benes@mfdnes.cz

Dačice umí získat
peníze na zlepšení
městského úřadu
ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK) Dačice
jsou nejúspěšnějším jihočeským
městem při čerpání evropských dotací na informační technologie
a vzdělávání. Dačice uspěly se dvěma projekty, na něž získaly 9,2 milionu korun, což je nejvíc v celém
kraji. Druhé Milevsko dostane na
tři projekty 8,8 milionu korun.
V Dačicích chtějí zvýšit kvalitu
služeb poskytovaných občanům.
Díky evropské dotaci ve výši 7,8 milionu chce městský úřad zjistit nedostatky v nastavení řízení a procesů a zavést nová opatření, která
mají zvýšit výkonnost, kvalitu
a transparentnost služeb úřadu. Starosta Vlastimil Štěpán si od toho slibuje, že bude možné zlepšit například zadávání veřejných zakázek.
Čerpání evropských dotací pro
zlepšování kvality veřejné správy,
vzdělávání úředníků a modernizaci úřadů zajišťuje odbor strukturálních fondů ministerstva vnitra.

Hřiště mezi domy Pokud jindřichohradecká radnice vyhoví obyvatelům sídliště Hvězdárna, budou muset děti jít sportovat na jiné hřiště.

Koncerty
Nezmaři zahrají
v Dačicích

Kina Jsem číslo čtyři v Týně

České Budějovice

Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.30

Prachatice

MIGHTY BAR VELBLOUD

České Budějovice

KINO NÁRODKA

Blatná
KINO
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535

U Tří lvů

Cataract + Bethrayer

20.30

Dačice
Palackého nám.

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, malý sál
Divadelní ul.

Karel Plíhal

Černá labuť

Lidická 235, tel. 386 355 800

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

19.00

19.00

Třeboň
LÁZNĚ AURORA
Lázeňská ul.

Třeboňský lázeňský symfonický orchestr
19.30

Zdrojový kód
14.00, 16.20, 18.30, 20.40
Rango
15.30
Thor
19.00
Thor 3D
20.00
Hop
14.20
Jsem číslo čtyři
16.30
Sucker Punch
18.50, 21.20
Zkus mě rozesmát
15.30, 18.00, 20.30
Rio
15.45, 18.00
Útěk ze Sibiře
20.15
Rio 3D
14.30, 16.45, 19.00
Všemocný
21.15
Vřískot 4 2D
14.00, 16.30, 19.00, 21.20

Divadla
Lov na lose dnes
v Malém divadle
Bechyně

KINO

Protivín
KINO

Černá labuť

KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648

Obřad

KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867

Světová invaze

17.30, 20.00

Američan

Sanctum 3D

19.30

Tábor
19.00

KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Kaplice

Všemocný
Občanský průkaz

17.30
20.00

Linecká 434, tel. 380 311 388

Gnomeo & Julie

18.00

Třeboň

České Budějovice

Odcházení
Všemocný

JIHOČESKÉ DIVADLO

Tři dny ke svobodě

19.00

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

5. května 1/175, tel. 387 994 231

19.00

Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

19.00

Milevsko

19.30

Máma mezi Marťany

Jsem číslo čtyři
17.30

Nové Hrady

DIVADLO U KAPLIČKY
Husova 45

19.00

KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805

16.30

Družstevní 596, tel. 380 331 003

Zkus mě rozesmát

Česká 79, tel. 386 362 195

20.00

20.00

Vodňany

Písek

KINO

KINO PORTYČ

Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

Čechova 406, tel. 382 271 277

19.30

Velešín
KINO

KINO ČESKÝ DŮM

Cizinec

Sezimovo Ústí

Týn nad Vltavou
Tyršova ul.

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Hradební 18, tel. 386 356 760

17.00
20.00

3D KINO SOKOLOVNA

KINO

MALÉ DIVADLO

z menší země někde ve středu Evropy. Jde o to, jaký opravdu je a jak
je vnímán. Malá postavička s obyčejnými kulatými tvary a kalhotkami. Možná díky tomu vyhrál.
I když je tak starý, v USA nový, je
jiný, obyčejný. Vždyť v dnešní
době je vše tak přeplácané, barevné, lesklé a dvojsmyslné.
Monika Davidová
Gymnázium E. Beneše, Soběslav

Vaším objektivem Vyfotografujte zajímavou akci a snímky uložte na internetový server rajce.net

KINO

KINO SVĚTOZOR

O nespokojeném kapříkovi

Někomu může náhlá publicita
českého krtka připadat divná, ale
i hollywoodská dcerka s vytříbeným vkusem a několikapatrovým
šatníkem, jako je Suri Cruise, si našeho českého krtka oblíbila.
Nejde tudíž o to, že je český,
a proto by neměl mít úspěch.
Nebo protože nepochází z dílny celosvětově známého autora, ale jen
„nějakého menšího umělce“

Suchdol nad Lužnicí

MĚSTSKÉ KINO SVĚT

Vše o ženách

Česko už několikrát dokázalo, že
dokáže držet krok se světem, ať už
mluvíme o hokeji, nebo pivu. Čeští
hokejisté jsou velmi žádaní a české
pivo možná ještě žádanější.
Každá reklama je v něčem přínosná. Pozitivní, ale i negativní.
Právě proto můžeme krtečkovu slávu chápat jako nevídaný úspěch
ve světě Walta Disneye nebo naopak potupu.

Strakonice

Lišov

Lov na losa

20.00

» Studenti píší noviny: Názory středoškoláků na téma Krteček ve vesmíru, Češi ve světě

Jiráskova 422, tel. 384 781 676

Špičák 134, tel. 380 711 892

U Nádraží 602

Bolero

18.00

Soběslav

Každá reklama je přínosná

KINO J & K

KULTURNÍ DŮM

Popel a pálenka

20.00

Mírová 299, tel. 382 251 996

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Český Krumlov

15.30
17.30
20.00

Národní ul.

KINO KOTVA

Králova řeč
Orel deváté legie

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Nezmaři

Kuťásek a Kutilka
Správci osudu
Vem si mou duši 3D

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Dilema

Vodnický den v Příbrazi Markéta Blažková v sobotu
nafotila zábavný den v Příbrazi na Jindřichohradecku.
19.30

3x Foto: Markéta Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

