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Zprávy z měst

Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Václavu Janoušovi
(vaclav.janous@mfdnes.cz),
tel.: 602 618 965.
» Inzertní poradce pro Strakonicko
je Iveta Šturmová (iveta.sturmova@
mafra.cz), tel.: 725 840 664

Lidé od nás

Vadí mi chaos
v architektuře
kolem sv. Markéty
Miroslav Špecián
ředitel
Muzeum
středního Pootaví

e Strakonicích se mi žije
a pracuje dobře. Líbí se mi,
kolik lidí, profesionálů, ale
hlavně dobrovolníků, tu vytvořilo
a vytváří bohatou sportovní i kulturní nabídku. Naopak mi chybí,
že vedení města neklade od roku
1990 větší důraz na zlepšení prostoru kolem kostela sv. Markéty, jehož charakter změnily negativní
zásahy ze 70. let minulého století.
Například tržnice se vzrostlými
stromy nahradila domy na Palackého náměstí, zadní části domů
za poštou a v Bavorově ulici zůstaly odkryté a demolované domy nahradila jen parkovišti. Chybí mi
zkrátka snaha vrátit do centra Strakonic architekturu a odstranit chaotický vzhled.
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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

Občane, máte slovo! Zastupitelé
už neumlčí lidi při jednáních
Strakoničtí obyvatelé už nemusí písemně žádat
o udělení slova při jednáních zastupitelstva. Nyní
dostanou prostor automaticky, jako je to běžné
i jinde. Odpovědi se však stejně dočkat nemusí.
STRAKONICE Obyvatelé Strakonic
mohou konečně říct svým zastupitelům při jejich jednání, co si myslí,
aniž by museli žádat o udělení slova. Zastupitelé minulý týden změnili jednací řád poté, co jej jeden
z nich – Radek Chvosta (ODS) – poslal na ministerstvo vnitra a to usoudilo, že je v rozporu se zákonem.
Nově se tedy občan ve Strakonicích může přihlásit a rovnou diskutovat. Dosud musel písemně žá-

dat, zda mu zastupitelé udělí slovo. Strakoničtí zastupitelé tak měli
jako jediní z okresních měst kraje
možnost umlčet obyvatele.
Starosta na středečním jednání
chybu v bývalém jednacím řádu
zlehčoval. Změnily se prý jen drobnosti. „Jsem přesvědčen, že snad
vždy zastupitelé schválili, že lidé
mohou vystoupit v diskusi,“ řekl
Pavel Vondrys (Slušnost a jistoty
pro Strakonice).

Podle nejfavorizovanějšího soupeře současného starosty v podzimních komunálních volbách
Chvosty ale o žádnou maličkost nešlo. „Nejsou to drobné věci, ale zásadní. Je dobře, že v novém řádu
konečně mají lidé možnost se vyjadřovat a nikdo nemůže ukončit
rozpravu k jednotlivým bodům,“
oponoval Chvosta.
Zároveň už podruhé navrhl, aby
jednání zastupitelů začínala
v 16 hodin, tedy o hodinu později
než nyní. „Občané od 15 hodin nemohou, protože často pracují
a musí si brát dovolenou nebo neplacené volno,“ přidal se další opoziční zastupitel Břetislav Hrdlička
(Strakonická veřejnost). Návrh

však neprošel, pro byli jen čtyři
z 18 přítomných zastupitelů.
Naopak nový jednací řád zastupitelé schválili. I po těchto úpravách však zůstává Strakonicím jedna rarita. Schůze začínají ve středu
a zastupitelé mohou jednat pouze
do 19 hodin. Když naplánovaný
program nestihnou, pokračují následující den. Dvoudenní jednání
jiné město v kraji nemá. Radnice
tvrdí, že je to proto, aby se zastupitelé lépe soustředili. V okolních
městech – jako je například mnohonásobně menší Vimperk na Prachaticku, je běžné, že zastupitelé
jednají s přestávkami třeba šest hodin.
„Na zastupitelstva příliš lidí ne-

Na kolech
se snaží varovat
děti před drogami
Těsně před polednem odstartovala včera ve Strakonicích další
etapa devátého ročníku Cykloběhu za Českou republiku bez
drog. Nadšenci na kolech objíždějí zemi, setkávají se se starosty
a debatují se žáky škol o nebezpečnosti drog. Včera ráno vyrazili z Písku do Strakonic a odsud
dále do Klatov a Domažlic. „Denně ujedeme zhruba 120 kilometrů. Pojedeme 10 dnů. Je to super
akce, jak dětem ukázat, že je lepší sportovat, než fetovat,“ řekl
64letý Miroslav Šobáň z Vysokého Mýta (na snímku vlevo).
K akci se dostal náhodou, když
při jednom z ročníků zavítali závodníci do Vysokého Mýta, kde
byl zastupitelem. „Nadchlo mě
to, tak jsem se zeptal, jestli bych
mohl jet s nimi. A šlo to,“ dodal
Šobáň, bývalý triatlonista. Cíl závodu napříč zemí je v pátek
v Praze, tam končí protidrogový
cyklovýlet každoročně.
(vj)

BLATNÁ

Radnice opravila
dlažbu v centru města
Blatenská radnice se pustila do
opravy dlažby na třídě J. P. Koubka
a na náměstí Míru. Obě komunikace zasypala jemným kamením,
aby kostky znovu lépe držely. Na
několik dnů se však v centru zvýšila prašnost.
(vj)
RADOMYŠL

Lidé přijdou s košíky,
aby vytvořili rekord

VODŇANY

Podvodníci připravili
ženu o sedm tisíc korun
Osmapadesátiletou ženu z Vodňan, která se stará o nemocnou
matku, navštívili minulý týden dva
muži. Oznámili jí, že dostane 20 tisíc korun jako odškodnění od státu – stačí jen vyplnit žádost. Žena
je pozvala do domu. Za uzavření
smlouvy si muž řekl o dva tisíce korun. Druhý z podvodníků pak vlezl
do skříně, odkud žena peníze brala, a ukradl dalších pět tisíc. (kal)
STRAKONICE

Pivovar skončil
loňský rok ve ztrátě
Měšťanský pivovar Strakonice
skončil loni ve ztrátě 916 tisíc korun. Hospodářský výsledek byl
ovlivněn investicemi do oprav budov a technologického vybavení či
přechodem na nový typ lahve. Pivovaru se meziročně snížil obrat
zhruba o tři miliony na 106 milionů korun. Vliv na to mělo zvýšení
daně z přidané hodnoty, nepříznivé počasí v hlavní sezoně a velký
nárůst objemu piva dováženého
ze zahraničí. Strakonický pivovar
loni dosáhl výstavu 66 590 hektolitrů, meziročně je to o 5,3 procenta
méně.
(ČTK)

chodí proto, že jsou znechuceni
tím, co se dělo ještě před volbami,
kdy jeden na druhého házel špínu.
A pak také člověk třeba vystoupí
na začátku jednání v půlhodině
pro občany, na něco se zeptá,
a stejně odpověď většinou nedostane,“ řekl obyvatel Jan Franěk.
To byl ve středu ve Strakonicích
i případ starší paní bydlící vedle
vznikající nové Základní školy Povážská na okraji města. Třesoucím
hlasem a se slzami v očích si přišla
stěžovat, že hluk ze stavby je neúnosný a s manželem kvůli tomu už
několikrát skončili v nemocnici. Zastupitelé si její kritiku vyslechli. Ani
jeden z nich však nereagoval a jednání pokračovalo.
Václav Janouš

Cykloběh ve Strakonicích

Krátce ze Strakonicka

V Radomyšli bude o víkendu tradiční pouť. Letos se ponese v duchu rekordů a kuriozit. Sami Radomyšlští se v neděli pokusí o vytvoření nového českého maxima v počtu lidí s košíkem na jednom místě. O rekord se pokusí v 10 hodin
na náměstí. Pak vystoupí rekordmané, jako je silák Železný Zekon,
člověk s obří rukou, nebo fotbalový žonglér Jan Skorkovský.
(vj)

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Strakonice
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Kina Ve strakonickém Oku můžete dnes zhlédnout film V peřině
České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
17.30
Lidice
20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Paul
16.15, 18.30
Čertova nevěsta
14.00
Rychle a zběsile 5
20.45
Pařba v Bangkoku (digital)
16.30
Lidice (digital)
18.50, 21.30
Kung Fu Panda 2
14.20
Pařba v Bangkoku 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - da-

bing
15.15, 18.15, 21.15
Kung Fu Panda 2 3D
15.10
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D - dabing
17.20, 20.20
V peřině
16.00, 18.15
X-Men: První třída
20.30
V peřině 3D
14.20, 16.40, 19.00, 21.20
Lidice
14.50, 17.30, 20.10

Český Krumlov

KINO

V peřině
20.00

Milevsko

17.30

Písek

Králova řeč
19.00

Strakonice

Tábor

Bechyně

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Medvídek Pú

17.30, 20.00

KINO SVĚT

KINO

Rio
Spalovač mrtvol

17.30
20.00

ZÁMEK, Vokův sál

Jihočeský festival Concertino Praga

Třeboň
KINO SVĚTOZOR

Školní akademie žáků ZŠ Libušina ul. 19.00

21.30

Odcházení

U Nádraží 602

17.00

Kanovnická ul.

KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800

Komenského 29, tel. 383 332 867

Profesionální manželka

České Budějovice
KONZERVATOŘ

Vimperk

KINO OKO

Koncert posluchačů
20.00

Vaším objektivem Vyfotografujte zajímavou událost a uložte snímky na internetový server rajce.idnes.cz. Fotografie se pak mohou objevit i v MF DNES
Na koupališti ve Volyni na Strakonicku
se v pátek a v sobotu usadil už třetí
ročník hudebního festivalu Koupák
Smack Fest. Snímky z akce uložil
na server rajce.idnes.cz Václav Král.
Foto: Václav Král (vkral.rajce.idnes.cz)

18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Osa Killers

Koupák Smack Fest III

17.00

KULTURNÍ DŮM, velký sál

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Na Výstavišti

Špičák 134, tel. 380 711 892

Kaplice

Londýnský gangster

LETNÍ KINO

KINO J & K

Thor

Linecká 434, tel. 380 311 388

Koncerty
Bolech a hosté
v táborském divadle

20.30

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, malý sál
Divadelní ul.

Bolech a jeho hosté

19.00

Divadla
Tajemné hrané
pověsti v Třeboni
Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
zámecký park

Jak se vám líbí - Shakespearova komedie
v režii významného českého režiséra Davida Radoka. Se souborem Jihočeského divadla nastudoval přes 400 let starou hru zcela
nově. Publikum nadchne pastorální kompozice s ovečkami, se svíčkami a pochodněmi.
Lyrické vyznění inscenace vyvažuje humor,
ale i hluboké úvahy, které zaznívají z úst
mnoha protagonistů. V titulní roli Rosalindy
uvidíte hostující herečku Zuzanu Stavnou.
21.30

Třeboň
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Tajemné hrané pověsti

21.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

Dlouhý, Široký a Krátkozraký

19.30

