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

Lidé od nás

Jordán dělá Tábor
Táborem, těším
se, až ho odbahní
Jan
Hubička
člen vedení Rotary
klubu Tábor, architekt

Táboře jsem se narodil
a nežil jsem zde pouze
v době, kdy jsem studoval
vysokou školu v Praze, kde jsem
pak i v letech 1972 až 1982 pracoval. Přesto jsem se do Tábora vrátil, protože je to pro mě optimální
město pro dobrý život. Nyní se těším, až bude vyčištěný a odbahněn Jordán, protože to je nádrž,
která dělá Tábor Táborem. Věřím,
že vše se zdárně podaří. Jsem na
celou akci zvědavý i pracovně kvůli svému povolání architekta.

V

Krátce z Táborska
VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Půjčila expříteli
auto. Už se nevrátil
Mladá žena z Veselí nad Lužnicí půjčila v polovině července svému bývalému příteli Volkswagen Passat.
Muž slíbil, že auto vrátí do týdne,
ale už se neozval. Telefon nezvedá,
na Veselsku se nezdržuje. Ani policisté jej zatím nevypátrali.
(vj)
SOBĚSLAV

Rolnička si při výlovu
vydělala 13 tisíc korun
Rybářství Třeboň pozvalo klienty
soběslavského stacionáře Rolnička
na výlov rybníka. Na hrázi prodávali výrobky z chráněné dílny a vydělali si 13 tisíc korun. Část lidé zaplatili
za výrobky, další peníze vhodili do
kasičky na pomoc stacionáři, který
se stará o handicapované.
(vj)

Studenti píší noviny

Jen vzhůru,
jen výš aneb
Chce to čas!
Třída plná dětí, jež dychtí po poznání a mají radost z každého dne stráveného na škole. Tak to je snad sen
všech profesorů. Dnešní realita je
ale bohužel jiná. Ve třídě mnohdy
vládne ponurá nálada, která může
vyvrcholit až v agresivitu.
Proč tomu tak je? Vždyť právě škola by měla představovat náš druhý
domov, poskytovat nám bezpečí a
usnadnit nám cestu životem, který
není zrovna nejlehčí.
Tak kde se zrodila chyba? Žáci už
nejsou k sobě tak ohleduplní, uzavírají se do svého světa, v němž hlavní
roli přebírají nejmodernější technologie. Víceméně už se spolu nedokážou ani normálně bavit. Jakmile přijdou domů, zapnou počítač, u kterého sedí několik hodin, místo toho,
aby šli s kamarády ven.
Proto si myslím, že by se škola neměla až tolik snažit držet tempo se
současností, ba naopak. Mnohem
více bychom se měli snažit pracovat
společně, sdělovat si mezi sebou
své nápady a pomáhat si je navzájem zrealizovat. Učit se spolupráci,
ochotě a vzájemné komunikaci, která dnes už začíná pomalu mizet.
Měli bychom si uvědomit, že kdysi
takové technologie, jež jsou dnes,
nebyly a lidé se bez nich obešli. Tak
proč se nevrátit alespoň o malý krůček zpět?
Lucie Tyemnyáková
Gymnázium, Třeboň
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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

Při opravě náměstí
v Bechyni posunuli
kašnu víc do středu
Rekonstrukce centra vyšla na 25 milionů korun. Nové jsou povrchy, lavičky,
stojany na kola. Navíc zde přibyla parkovací místa. Lidé zde mohou nahlédnout
do sklem zakryté středověké studny, která se při opravě našla.
BECHYNĚ Rekonstrukce náměstí T.
G. Masaryka v Bechyni pozvolna
končí. Ty tam jsou výmoly, propadlá dlažba a parkování nadivoko.
Oprava patřila mezi jednu z největších investicí radnice za poslední
roky. Do konce října budou hotové
veškeré povrchy, v listopadu pak
zahradníci vysadí nové stromy.
Nové je nebo do konce měsíce
bude v centru města snad vše – povrchy, parkovací místa, kterých přibylo, lavičky, stojany na kola, lampy veřejného osvětlení. Kašna se
posunula více do středu náměstí.
„Novinkou je i objevená středověká studna, která bude přikryta
sklem a lidé se do ní budou moci
dívat. Při rekonstrukci archeologové objevili základy keltských sídel
a středověkých domů. Ty budou v
dlažbě naznačeny jinou barvou,
aby byly vidět například z věže kostela svatého Matěje,“ popsal starosta města Jaroslav Matějka.
Oprava náměstí měla vyjít na
zhruba dvacet milionů korun. Nakonec to bude 25 milionů korun i
proto, že město si při rekonstrukci
nadiktovalo ještě nové požadavky,
například přeložení některých kabelů, nasvícení klasicistní žulové

kašny nebo nové dopravní značky.
Opravu prodražil také archeologický průzkum.
Na náměstí měly růst lípy, radnice ale nakonec rozhodla o jasanech. „Rekonstrukce skončí do
konce října, jasany ale vysadí zahradníci až v listopadu, kdy je pro
to vhodná doba,“ dodal Matějka.

Stavební uzávěra na deset let
Lidé, kteří si do domu neudělali novou přípojku plynu, telefonu nebo
elektřiny, mají teď minimálně na
deset let smůlu. Tak dlouho bude
platit stavební uzávěra.
Obyvatelé Bechyně většinou rekonstrukci chválí. Náměstí podle
většiny z nich bylo jednou z nejzanedbanějších částí města. „Náměstí samo o sobě je krásné, ale hlavně povrchy byly už zničené, auta
parkovala, téměř kde se jim zachtělo. Rozhodně to nebylo místo, které by lákalo k odpočinku. Dnes je
opravené a krásně,“ říká například
obyvatelka Jana Lukášová.
Rekonstrukce začala na jaře.
Město ji platí celou ze svého rozpočtu a úvěru. S žádostmi o dotace Bechyně neuspěla. Opravu plánovala patnáct let.

Centrum města často kritizovali
turisté, kteří sem přijíždějí proto,
aby si prohlédli slavný železobetonový most přes Lužnici, po kterém
vede silnice i železnice, nebo zámek.
Investiční odbor bechyňské radnice už na příští rok plánuje rekonstrukce ulic Široká, Klášterní, Kašpara Malého a Waltrova. V dalším
roce se pak chce pustit do oprav
ulic Dlouhá, Soukenická a Masokránská. Otázkou bude, na kolik z
těchto rekonstrukcí bude mít město peníze.
Václav Janouš

Pracují i v neděli
Rozsáhlá oprava náměstí
v Bechyni se chýlí ke konci.
Kladívka dlaždičů se tu
ozývala i včera dopoledne.
Jasany zahradníci vysadí
až v listopadu.
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Keramika Keltů
Při vykopávkách
na bechyňském náměstí
archeologové objevili
keltské chaty a v nich
keramiku.
Foto: Lucie Kándlová, MF DNES

Chcete koupit školu v Horusicích?
Pošlete v obálce nabídku s cenou
HORUSICE (dav) Zchátralá bývalá
škola v Horusicích z roku 1897 je
opět k prodeji i s pozemky. Město
Veselí nad Lužnicí, kterému budova patří, se jí už třikrát snažilo zbavit. Ale neúspěšně.
Ve škole, kde byla jednotřídka asi
pro dvacet dětí, naposledy zazvonilo v roce 1975. Pak se školáci postupně přesouvali do Základní školy ve Veselí nad Lužnicí. Budovu začal využívat občanský výbor a svaz
žen. Sídlil zde i místní rozhlas, klubovna pro mládež a do roku 2007
knihovna.
„Mládež ale už nečte knížky a
lidé si je přestali půjčovat. Pak sem
dospěláci chodili na stolní tenis.
Rozhlas se před třemi lety nahradil
bezdrátovým a poté zanikla i klubovna, dospívající tam dělali neplechu,“ vzpomíná Stanislav Rešl,
předseda horusického osadního výboru. Od té doby je ale budova ne-

využitá, a proto se město Veselí snažilo i v minulých letech vymyslet,
jak ji využít.
V roce 2009 Rešl prosazoval, aby
se ze školy stal bytový dům. To se
ale starostovi města Veselí nepodařilo realizovat. Přestavba na tři byty
by vyšla na osm milionů. Dotace ale
město nezískalo. „Máme projekt, je
to však nákladná záležitost, kterou
jsme zavrhli. Museli bychom vyměnit nejen kanalizaci a vedení. Za
osm milionů postavíme celý bytový
dům o osmi až deseti bytech,“ míní
starosta Veselí Jaromír Novák.
Avšak k bývalé základní škole patří i pozemky. Součástí je hasičská
zbrojnice, která využívá elektřinu
z budovy. U školy je i denně navštěvované dětské hřiště. Právě pozemky nechtělo město prodat kupci,
který měl zájem o horusickou školu. Před šesti lety totiž ještě nebyla
škola s pozemky k prodeji. Když je

pak město zpětně nabídlo, mělo
už smůlu.
Na velké prostory jsou ale Horusičtí pyšní a nechtějí o budovu přijít. „Když neseženeme kupce, tak o
školu přijdeme. Zbourá se to a postaví se asi nové byty. V případě, že
se kupec objeví, doporučil bych přestavbu na penzion, hospodu, nebo
byt. Vždyť má budova krásný sklep,
z něhož by mohla být hospoda,“
skleslým hlasem dodává Rešl.
A jakou že má budova cenu?
„Částka je za nabídku, kterou nám
navrhne zájemce. Pak o té ceně budeme hovořit. Víceméně mu to
dáme za symbolickou cenu,“ upřesňuje Novák.
Nabídky s cenou v obálce nadepsané Škola – neotvírat mohou zájemci posílat na Městský úřad ve Veselí nad Lužncí do 15.listopadu. Prohlídku zajistí předseda místního
osadního výboru Stanislav Rešl.

Kina Kung Fu Panda ve Světu
České Budějovice

Strakonice

KINO KOTVA

KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867

Lidická 235, tel. 386 355 800

Muži v naději
Generace singles

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Dream House
15.15, 21.30
Půlnoc v Paříži
17.15, 19.20
Saxána a Lexikon kouzel (digital)
15.45
Elitní zabijáci (digital)
17.45, 20.15
Alois Nebel
14.40, 16.50, 19.00, 21.00
Rodina je základ státu
17.30, 20.00
Šmoulové
15.15
Kamarád taky rád
18.15, 20.40
Jeden den (digital)
16.00
Johnny English se vrací (digital) - kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu,
když agent 007 James Bond zrovna leží u
ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je
na něj spolehnutí a že raději britské ostrovy
zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Po poslední
takové „nehodě“ se více méně dobrovolně
uchýlil do tibetského kláštera, kde kromě
vnitřního míru hledá esprit pravého bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské tajné služby, které se právě řítí do kolosálního průšvihu.
14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Muži v naději
20.00
Nezvratný osud 5 3D
18.00
Šmoulové 3D
15.45
Muži v naději (digital)
16.15, 18.45, 21.15

Český Krumlov
19.00

Milevsko

Kung Fu Panda
Juha

2 17.30
20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710, tel. 386 322 930

Kamarád taky rád

19.30

Třeboň
Lidice
Nebojte se tmy

17.00
20.00

3D KINO SOKOLOVNA

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Tyršova ul.

20.00

Písek

Muži v naději

19.30

Vodňany

KINO PORTYČ

KINO

Čechova 406, tel. 382 271 277

Pina 3D

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Týn nad Vltavou

KINO

Pina 3D

KINO SVĚT

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Špičák 134, tel. 380 711 892

Vaším objektivem Helena Kovářová nafotila mistrovství Česka v rodeu a snímky uložila na rajce.idnes.cz

Tábor

KINO SVĚTOZOR

KINO J & K

Viditelný svět

Rodina je základ státu - když vám hoří půda
pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor
(Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který
dosáhl vysokého manažerského postu ve
významném finančním ústavu, si řadu let
spokojeně žije společně se svou rodinou v
luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů týkající
se celého vedení banky. Libor se následně
ocitá pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty.
Snaží se uniknout před hrozícím vězením a
oddálit osvětlení celé situace své nic netušící manželce (Eva Vrbková). Rozhodne se
tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou
společné dovolené odveze celou rodinu na
jižní Moravu. Prchání před spravedlností se
stane cestou plnou hledání ztracených vztahů nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich
spolužáky z vysoké školy.
17.30, 20.00

Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

17.30, 20.00

Muži v naději

19.30

Koncerty
Divadla
Oblíbené zpěvačky
Ostře sledované vlaky
vystoupí na jihu Čech přijedou do Tábora

Mistři rodea
Na hoslovický ranč
U Starého kance
se sjeli nejlepší rodeoví jezdci, aby se
utkali o titul mistra Česka v rodeu.
Foto: Helena Kovářová
(heli78.rajce.idnes.cz)

Strakonice

České Budějovice

DŮM KULTURY

JIHOČESKÉ DIVADLO

Mírová 831, tel. 383 311 530

Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

Hana Zagorová
Populární zpěvačku doplní Petr Rezek. Doprovodí je skupina Jiřího Dvořáka.
19.30

Kdo je tady ředitel?

Oběť

BERTINY LÁZNĚ

19.00

19.30

Tábor
DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál

LÁZNĚ AURORA

Divadelní 218

Lázeňská ul.

Eva Pilarová

MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána 2, tel. 380 711 775

Třeboň
Kvintet swingového orchestru

17.00

Český Krumlov

19.00

Ostře sledované vlaky

19.00

