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České Budějovice
ARTIGY
Pražská ul.
Asonance - koncert 20.00

DK METROPOL, společenský sál
Senovážné nám.
Čechomor - koncert 19.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Cuentacuentos & Disco Espaňola - koncert

20.30

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.
Poutníci - koncert 17.30

Jindřichův Hradec
KC JITKA
Vánoční koncert Evy Pilarové 19.00

Písek
KONCERTNÍ SÍŇ SV. TROJICE
Benefiční vánoční koncert 18.00

Volyně
NA NOVÉ
Vánoční koncert ZUŠ 18.30

České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925
Bůh masakru 19.00

Český Krumlov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Horní Brána 2, tel. 380 711 775
Ostře sledované vlaky 19.30

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Alois Nebel 17.30
Půlnoc v Paříži 20.00
MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Hranaři (digital) 18.00, 20.15
Velká vánoční jízda (digital) 14.30, 15.45
Muži v naději (digital) 16.40
Věc: Počátek (digital) 19.10, 21.20
Kocour v botách (digital) 14.40, 16.50
Rumový deník (digital) 18.50, 21.15
Šťastný Nový rok (digital)

14.00, 16.30, 19.00
Válka Bohů (digital) 21.30
Moneyball (digital) 17.30, 20.30
Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část (digital)

15.00
Mission - Impossible 4 (digital)

15.30, 17.30, 18.20, 20.20, 21.10
Perfect Days - I ženy mají své dny (digital)

18.40, 21.00
Válka Bohů 3D - Dlouhé věky od dob, kdy
Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Ti-
tánům, se zjevuje nové zlo zmítající svě-
tem. Šílený touhou po moci, započal král
Hyperion (Mickey Rourke) válku proti lid-
skosti. Hledá bájný luk Epirus, zbraň ne-
představitelné moci, kterou ukoval bůh
Áres. Aby luk našel, shromažďuje krvežízni-
vou armádu vojáků znetvořených jeho
vlastní rukou a začíná válečné běsnění a
kruté drancování starého Řecka. Jen ten,
kdo vlastní tento luk, je schopen vysvobo-
dit Titány lačnící po pomstě, od úsvitu
věků uvězněné hluboko v kameni hory Tart-
aros. V rukou krále Hyperiona znamená luk
zkázu lidstva a pokoření moci bohů - ti to-
tiž dle prastarého zákona nesmějí zasaho-
vat do sporů smrtelníků. Jsou tedy bezmoc-
ní, ale jen do chvíle, kdy se objevuje jejich
jediná naděje, venkovan Theseus (Henry
Cavill). 16.20
Velká vánoční jízda 3D 14.10
Kocour v botách 3D 15.30

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Johnny English se vrací 18.00

Nákaza 20.00

Milevsko
KINO
ul. 5. května 724, tel. 382 521 216
Micimutr 17.30
Markéta Lazarová 20.00

Písek
KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Mission: Impossible - Ghost Protocol

17.30, 20.00

Soběslav
KINO
Nerudova 424, tel. 381 524 648
Mission: Impossible - Ghost Protocol 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Velká vánoční jízda 3D 17.30
Poupata 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 17.30
Milovaní 20.00

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

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Spy Kids 4: Stroj času 3D 17.00
Alois Nebel 20.00

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

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Rodina je základ státu 19.30

TÁBOR Tábor vymyslel, jak lze vyu-
žít štěrk, který sype v zimě na na-
mrzlé a zasněžené silnice a chodní-
ky, aby neklouzaly. Na jaře, kdy jej
z ulic zametou cestářská auta, je
chce používat na opravy cesty, uli-
ček či přístupových cest, které jsou
méně využívané.

Táborská radnice už pro zamete-
ný inertní materiál vymyslela i
vlastní výraz – říká mu smetky. Až
dosud je vozila na skládku, kde
zbytečně zabíraly místo, a hlavně
město stálo skládkování samozřej-
mě další peníze.

„Teď chceme smetky využít
jako materiál na zpevnění účelo-
vých komunikací třeba v zahrád-
kářských koloniích. Už jsme si i ne-
chali udělat od hygieniků rozbory,
které potvrdily, že materiál lze pou-
žít na vyspravení cest, protože ne-
obsahuje žádné nevhodné látky,“
vysvětluje tajemník táborské radni-
ce Lubomír Šrámek.

Technické služby v Táboře sme-
tou z ulic po zimě stovky tun posy-
pového materiálu.

„Od března do listopadu je to
přes dva tisíce tun. První cesty se
již zkoušely s tímto materiálem le-
tos opravit, nejlepší je první smete-
ný posyp, protože ten není plný
bláta,“ vysvětlil Zdeněk Vrtiška,
který má na starosti u Technic-
kých služeb Tábor čištění a údržbu
města.

V Soběslavi se to neosvědčilo
Tábor teď spočítal, kolik ušetří na
skládkovném za posypový materi-
ál. Ročně to bude zhruba 450 tisíc
korun, protože odhaduje, že na
opravy využije zhruba 600 tun ma-
teriálu.

„Obyvatelům třeba na menší
opravy příjezdových cest k do-
mům bude nabízen i odfrézovaný
asfalt, kterým lze takto cesty také
vyspravit,“ dodal Šrámek.

Posudek, který si táborská rad-
nice nechala na kvalitu smetené-
ho štěrku vypracovat, je povinný.
Podle hygieniků ze Zdravotního
ústavu v Českých Budějovicích,
kteří jej vypracovávali, jej musí
každé město, které by takto chtělo
štěrk využívat, mít.

Aby mohl štěrk přijít do rozbi-
tých silnic, nesmí obsahovat těžké
kovy ani jiné škodliviny. Podle zá-
kona je totiž tento materiál odpa-
dem.

Soběslav, která je od Tábora
vzdálena jen dvacet kilometrů, už
před několika lety podobné využi-
tí štěrku zkoušela. Dnes jej však už
vozí na skládku.

„Neosvědčilo se nám to, proto-
že když jsme s tím silnice zavezli,
tak se to stejně propadalo a neby-
lo to zrovna dobré řešení. Byla to
jen zkouška,“ uzavřel šéf Technic-
kých služeb v Soběslavi Petr Bělo-
hlav. Václav Janouš

Lidé od nás
Při povodních
jsem byla
dvakrát vytopená Táborská radnice našla nové využití pro zametený inertní materiál, kterým v zimě

sype chodníky, aby neklouzaly. Dosud ho vozila na skládku, kde zabíral místo,
a město za to navíc muselo platit. Ročně tím ušetří zhruba 450 tisíc korun.

D o Veselí nad Lužnicí jsem
se přistěhovala před 25
lety z Českých Budějovic.

Ve městě jsem spokojená až na
vodu. Vzhledem k tomu, že jsem
byla dvakrát vytopená, v roce 2002
a 2006, dodnes jsem nepochopila,
jak státní organizace mohly povo-
lit výstavbu rodinných domů v zá-
plavové oblasti. Když jsem se při-
stěhovala, nemohla jsem o tom vě-
dět. Dnes je to přes devět let od po-
vodní a stále se nic reálného pro
záplavové území neudělalo.

Město je to celkem klidné díky
obchvatu. Líbí se mi okolí i aktivity
místního pana vikáře. Jak stavební
opravy kostelů, far a hřbitovů, tak
duchovně-kulturní činnost. Když
to shrnu, řekla bych, že Veselí je
příjemné město, které turistům na-
bídne cyklovyjížďky do přírody.

Farmářské adventní trhy
Druhý adventní víkend se v
Bavorově konal farmářský trh
zaměřený na předvánoční čas.
Zavítal sem i Mikuláš s čerty a
anděly. Foto: Pavel Jaroš

(trumpe.rajce.idnes.cz)

Koncerty
Eva Pilarová
v Jindřichově Hradci

Výstava v Blatském muzeu

Uvidíte betlémy keramické i zpívající
Zpívající betlém, betlémy mechanické, dřevěné, keramické nebo třeba
kašírované ploché šebířovské betlémové figurky z 1. poloviny 20. stole-
tí je možné zhlédnout na vánoční výstavě Půjdem spolu do Betléma v
Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí. „Máme tady 16 betlémů z růz-
ných materiálů, na které se chodí dívat školy i školky. Návštěvníci, kte-
ří výstavu viděli, se už ptají, jestli bude i příští rok,“ popisuje pokladní
Květuše Lovecká. Expozice je otevřena do 23. prosince a od 27. do 30.
prosince od 9 do 17 hodin. Základní vstupné činí 20 korun. (lan)

TÁBOR

Na sídliště chtějí
nové dětské hřiště
Táborská radnice požádá o dotaci
z nadace ČEZ na nové dětské hřiš-
tě v Mateřské škole v Petrohradské
ulici na Pražském sídlišti. To má
stát 1,3 milionu korun, radnice
žádá o dotaci milion korun. (vj)

SOBĚSLAV

Tři králové a velbloud
projdou městem
Tři králové s velbloudem a lamou
povedou v pátek tradiční vánoční
průvod v Soběslavi. Akce začne v 16
hodin na náměstí u vánočního
stromku, kde zazpívá sbor Anonym

Voice a dobrovolníci rozdají betlém-
ské světlo. Poté se půjde průvodem
kolem kostela sv. Víta do hradního
příkopu na promenádě. Tam na
účastníky čeká živý betlém s Marií,
Josefem a Ježíškem. (jaš)

TÁBOR

Zloděj rozřezal
plachty u dvou kamionů
Dva kamiony zaparkované na ob-
chvatu Tábora se staly terčem zlo-
děje. Ten rozřezal plachty návěsů,
a dostal se tak do nákladového
prostoru. Zboží ale neukradl, buď
se mu nehodilo, nebo ho někdo
při krádeži vyrušil. Majitelům ka-
mionů vznikla škoda za osm tisíc
korun. (kal)

Divadla
Bůh masakru
v Budějovicích

Krátce

Miroslava
Bůžková
ředitelka MŠ Sviny
na Táborsku

Kina Poupata ve Strakonicích

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

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

Šebířovské betlémové figurky z 1. poloviny 20. století
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Zprávy z měst

Po zimě štěrk
na ulicích zametou
a spraví s ním cesty

TÁBOR (ČTK) Tábor a Planou nad
Lužnicí by měla od příštího roku
spojovat nová cyklostezka.

Trasa bude měřit zhruba deset
kilometrů, povede z velké části po-
dél řeky Lužnice.

„Přípravu tohoto projektu delší
dobu komplikovaly různé záleži-
tosti, ale především se nám nyní
podařilo odkoupit pozemek v Pla-
né nad Lužnicí, po němž stezka po-
vede,“ uvedl tajemník táborského
městského úřadu Lubomír Šrá-
mek.

Zatím nedokázal přesně vyčíslit
náklady na realizaci stezky. V ně-

kterých místech bude mít asfalto-
vý povrch, jinde povede po polní
cestě. „Ale i ty horší úseky chceme
upravit a srovnat, aby se na nich
cyklistům dobře jezdilo,“ řekl Šrá-
mek.

První cyklisté by podle něj moh-
li na novou trasu vyrazit koncem
jara nebo v létě příštího roku.

Stezku budou patrně kromě tu-
ristů využívat také lidé z Plané nad
Lužnicí, kteří pracují v Táboře a
chtějí dojíždět na kole. Momentál-
ně by museli jet pouze po frekven-
tované silnici I/3, která spojuje Pra-
hu a České Budějovice.

Tábor a Planou nad Lužnicí
má spojit nová cyklostezka
Trasa bude dlouhá 10 kilometrů a povede kolem Lužnice

Vaším objektivem Vyfotografujte kdykoli zajímavou akci a snímek umístěte na server rajce.net


