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Milevsko
KULTURNÍ DŮM
Nádražní ul.
Rychlé šipky 19.30

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní 218
Světáci 19.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady
Televarieté 2011 19.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Ošetřovatel 17.30
Jana Eyrová 20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Kovbojové a vetřelci 18.30, 21.15
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. část, da-
bing 15.30
Super 8 15.15, 17.45, 20.15
Auta 2 14.30
Zrození Planety opic 16.45, 19.00, 21.20
Muži v naději 18.15, 20.45
Šmoulové 16.00
Nezvratný osud 5 3D 16.30, 18.30, 20.30
Šmoulové 3D 14.15
Ošetřovatel 19.15, 21.30
Šmoulové (digital) 14.45, 17.00
Muži v naději (digital) 14.00, 15.00,

16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Muži v naději 19.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Harry Potter a Rel. smrti – 2. část 3D 17.30

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Zvuk hluku 17.30, 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Lidice 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Zkažená úča 17.30
Smlouva s vrahem 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930
Lidice 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Super 8 17.00
Lidice 20.00

Týn nad Vltavou
3D KINO SOKOLOVNA
Tyršova ul.
Lidice 19.30

Písek
DĚKANSKÝ KOSTEL
Irena Chřibková - varhany 19.30

Lidé od nás
Okouzlily mě
nížiny a blata
u Veselí

N emám moc ráda velká
města a Veselí nad Lužni-
cí mi svou velikostí vyho-

vuje. Pracuji zde čtyři roky a přistě-
hovala jsem se z východních
Čech. Líbí se mi, že se snadno do-
stanu do Českých Budějovic, Tábo-
ra, Třeboně nebo Jindřichova
Hradce. Ráda jezdím na kole, pro
to jsou tady ideální podmínky.
Okouzlily mě nížiny a blata. Také
obdivuji okolní přírodu, pískovny,
lesy a jihočeské vesnice. Když si
chci ale něco užitečného a pěkné-
ho koupit, musím kus popojet.
Město je totiž zaplněné vietnam-
skými obchody. Turistům bych do-
poručila procházku na blatech
nebo bych jim ukázala pískovny.

Krátce z Táborska
VLASTIBOŘ

V obci funguje
nové infocentrum
Ve Vlastiboři poblíž Soběslavi
je nově otevřené infocentrum. Od
července do října vítá návštěvníky
v pracovní dny od 9 do 15 hodin.
V přízemí budovy obecního úřadu
se lidé dozvědí informace o památ-
kách, historii, současnosti, ubyto-
vání i výletech po okolí. (dav)

Zábava v Budějovicích Miloslav Kusbach zachytil Vodní
hry na Malši v centru Českých Budějovic.
Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

VESELÍ NAD LUŽNICÍ Kulturní dům
ve Veselí nad Lužnicí se po 30 le-
tech dočká zateplení. Vůbec první
větší rekonstrukce objektu začne
tento týden a podle plánu potrvá
80 dní.

„Kulturní dům už má věk, fasá-
da se odlupuje. Chceme snížit
únik tepla,“ poznamenal veselský
místostarosta Václav Matějů.

Dvoupatrová budova před zi-
mou obleče pořádný kabát – dělní-
ci zateplí střechu, udělají novou fa-
sádu a vymění okna. „Vybrali jsme
hliníková okna, protože jsou bytel-
nější, více vydrží a nepodléhají tep-
lotním vlivům,“ doplnil Matějů.
Osmiúhelníkový tvar oken zůsta-
ne zachován.

Rekonstrukce nezmění ani este-
tický vzhled budovy stojící mezi
Lužnicí a Nežárkou. „Kulturní
dům je unikát města, proto zacho-
váme jeho ráz,“ upřesnil místosta-
rosta.

Proto ani nová barva fasády ne-
bude nijak výrazná. Odstín zůsta-
ne blízký dnešní hnědé barvě.

Provoz nijak neohrozí
V Kulturním domě ve Veselí nad
Lužnicí si přijdou na své všichni,
kdo mají rádi výstavy, taneční zá-
bavy, jazykové kurzy, přednášky, fi-
remní večírky a další společenské
akce. Pořádají se v malém i velkém
sále, k dispozici je také klubovna.

Součástí objektu je i vinárna, kde
se konají diskotéky.

Na úpravy kulturního domu je
zvědavá i místní obyvatelka Marké-
ta Chlaňová. „Je dobře, že kulturák
nově natřou, alespoň nebudeme
muset koukat na posprejovanou
zeď. Určitě i zateplení budovy
bude prospěšné,“ říká Chlaňová,
bývalá členka taneční skupiny
Žába, která v prostorách trénovala.

Zateplení kulturního domu vy-
jde na 14 milionů korun. Evropská
dotace pokryje 30 procent a zby-
tek uhradí radnice ze svého roz-
počtu.

Funkce kulturního domu bude
po dobu rekonstrukce omezena
jen minimálně – zasáhne vždy pou-
ze provoz v místnostech, kde se bu-
dou měnit okna. Lidé by však
v okolí kulturního domu měli dá-

vat větší pozor, na místě nebudou
chybět výstražné cedule.

Až skončí oprava kulturního
domu, chce se radnice pustit do
zkrášlení jeho okolí. V současné
době mají občané možnost zúčast-
nit se veřejného projednávání a na-
vrhovat různé úpravy. Počítá se
s obnovou parku, osvětlení, rybní-
ka za kulturním domem a parkova-
cí plochou. Jitka Davidová

Zateplení střechy, nová
fasáda, výměna oken.
Po 30 letech se Kulturní
dům ve Veselí nad
Lužnicí dočká první
velké rekonstrukce. Vyjde
na 14 milionů korun
a hotovo bude do zimy.

Divadla
Televarieté 2011
uvidíte ve Vodňanech

Kina Zkažená úča v Táboře

Kateřina Klečková
pracovnice sociálních
služeb TEP centrum
Veselí nad Lužnicí

Koncert
Irena Chřibková
zahraje v Písku

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 Táborsko je
František Klíma (frantisek.klima@
mafra.cz), tel.: 602 658 917

Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Otevřený dopis o Jižní
spojce v Budějovicích
Vážení zastupitelé Jihočeského
kraje, nevím, jestli víte, co vaše
souhlasné rozhodnutí s bodem
č. 8, takzvanou Jižní spojkou, zna-
mená pro občany města České Bu-
dějovice. Touto trasou se do klid-
ných rezidenčních i rekreačních
zón zavádí nejenom osobní auto-
mobilová doprava, ale i doprava
nákladní a kamionová – to vše
1 až 1,5 kilometru od centra měs-
ta. Pro vaši informaci: trasa Jižní
spojky prochází kolem ZŠ Grün-
waldova (650 dětí), a to přímo ko-
lem jejího venkovního hřiště pro
družinu a sportoviště pro celou

školu, dále trasa pokračuje kolem
Nemocnice České Budějovice pří-
mo pod okny dětského oddělení,
oddělení chirurgie, traumatologie,
ARO a léčebny dlouhodobě ne-
mocných. Dále vede Papírenskou
ulicí, kde se nachází jedna z největ-
ších mateřských školek v Českých
Budějovicích (192 dětí), tato trasa
je od školky oddělena pouze dvou-
metrovým chodníkem a za plotem
si již hrají děti. Pokračuje obydle-
nými klidnými částmi města, trasa
vede přes rekreační zónu Malý jez
(patří k nejoblíbenějším odpočin-
kovým a sportovním místům
v Českých Budějovicích s možnos-
tí přírodního koupání v řece Mal-
ši, je zde zbudováno velké dětské
hřiště s venkovním letním brouz-
dalištěm), pak do Mladého opět re-
zidenční a klidovou zónou, kde se

zatím bude napojovat na Zaná-
dražní komunikaci a v budoucnu
na dálnici D3.
Podle mého názoru tato trasa ne-
patří do centra města. V návrhu
jednoho z vašich kolegů, městské-
ho zastupitele ing. Rataje, je za-
kreslena jiná varianta trasy, a to za
Českými Budějovicemi, která vede
neobydleným územím.
Prosím, zvažte pečlivě svůj hlas.
Náš osud a osud Českých Budějo-
vic je ve vašich rukou. Přijdeme
vás v úterý ve vašem hlasování
podpořit a věříme, že se společně
postavíme bezpráví vedenému
proti obyvatelům ČB a zároveň
ekonomické lobby, neboť zámě-
rem této komunikace je spojit
město s pozemky, na kterých má
vyrůst velké obchodní centrum.
Barbora Kubatová

Fórum čtenářů

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

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

„Je dobře, že kulturák
nově natřou, alespoň
nebudeme muset koukat
na posprejovanou zeď.“

Markéta Chlaňová
obyvatelka Veselí nad Lužnicí

Zprávy z měst

výběr z dopisů, kráceno

Zateplení a pak park Až skončí rekonstrukce kulturního domu, chce se radnice ve Veselí vrhnout do úprav jeho okolí. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Vaším objektivem Vyfotografovali jste zajímavou akci? Pochlubte se svými snímky a uložte je na internetový server rajce.idnes.cz. Fotografie od čtenářů pravidelně otiskujeme v jihočeské příloze MF DNES

Kulturní dům v centru Veselí
se oblékne do zimního kabátu


