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České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Kocour v botách 3D 15.30
Perfect Days - I ženy mají své dny 17.30
Pina 3D 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Velká vánoční jízda (digital) 15.30
Šťastný Nový rok (digital) 17.45, 20.00
Věc: Počátek (digital) 20.15
Kocour v botách (digital) - ve filmu zastihne-
te titulního hrdinu v době, která časově
předchází setkání se zeleným zlobrem. Je
to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali
bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské
černé oči dokázaly podvádět a krást?

14.40, 16.50
Hranaři (digital) 18.50, 21.15
Alvin a Chipmunkové 3 (digital)

14.00, 16.00, 18.00
Přizdis*áči (digital)

14.50, 17.00, 19.10, 21.20
Černá hodina 3D 15.20, 17.20, 19.30, 21.30
Moneyball (digital) 20.50
Mission - Impossible 4 (digital)

17.30, 18.10, 20.20
Twilight Sága: Rozbřesk - 1. část (digital)

15.40
Perfect Days - I ženy mají své dny (digital)

18.50
Rumový deník (digital) 16.20, 21.20
Velká vánoční jízda 3D 14.10
Kocour v botách 3D 15.30

Český Krumlov

KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Vyměřený čas 19.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Černá hodina 3D 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Rodina je základ státu 17.30
Muži v naději 20.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Dům 19.30

České Budějovice
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
U Černé věže 22
Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...
- výstava obrazů a kreseb 9.00 - 18.00

CAFÉ GALERIE
Jírovcova 10
Dobrin Stojčev: Jeruzalém - výstava foto-
grafií 9.00 - 21.00

GALERIE MĚSÍC VE DNE
Nová ul.
Oldřich Smutný: Monotypy - výstava

12.00 - 18.00

Český Krumlov
MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL
Linecká ul.

Výstava skleněných desek a negativů, pů-
vodní techniky a nábytku slavných fotogra-
fů 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Dačice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Pantočkova ul.
Barbie ... opravdová od Mattela - výstava

12.00 - 17.00

Hluboká nad Vltavou
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
zámecká jízdárna
Stálá expozice:
Gotické umění/Malířství a sochařství 13. - 18.
stol. 9.00 - 16.00

ZOO OHRADA
u loveckého zámku Ohrada
Původní česká fauna 8.30 - 16.00

Písek
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Alšovo nám.
Naše duše promlouvají - výstava ručních, vý-
tvarných a literárních prací klientů sdružení
Fokus Písek 9.00 - 17.00

Prachatice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Husova ul.
Hvězdárna a planetárium České Budějovice
s pobočkou na Kleti - výstava

12.00 - 16.00

Tábor
GALERIE U RADNICE
M. Húsky 54
Marie Valterová: Podmalby na sklo - výsta-
va 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.30

BECHYNĚ V Bechyni vznikne nový
domov pro seniory s kapacitou
122 míst. Jeho stavba začne v břez-
nu, dokončena má být v roce 2013.
Současný domov seniorů ve městě
je v nevyhovujícím stavu.

Celkové náklady na vybudování
nového domova zatím vedení Jiho-
českého kraje nezveřejnilo, zastu-
pitelé na něj však v letošním roz-
počtu vyčlenili 30 milionů korun.

Nový domov pro důchodce
vznikne v objektu bývalého výuko-
vého střediska Jihočeské univerzi-
ty. Areál patří zřizovateli domova
pro seniory. Jihočeskému kraji.
V současné době provozuje na Tá-
borsku hned tři dosluhující domo-
vy pro seniory.

„Kromě Bechyně máme ještě
technicky nevyhovující domovy
v Budislavi a v Tučapech. Rekon-
strukce historických budov s metro-
vými zdmi a příliš velkými nebo na-
opak malými pokoji i spoustou ba-
riér by byla vyhazováním peněz,“
potvrdil vedoucí krajského odboru
zdravotnictví Petr Studenovský.

Proto chce kraj postavit v Bechy-
ni nový moderní domov, který na-
bídne svým uživatelům důstojné
podmínky i potřebnou kapacitu
na Táborsku.

„Samozřejmě to vítáme, jelikož
se zlepší podmínky pro život dů-
chodců a v porovnání se součas-
ným domovem se zdvojnásobí ka-
pacita míst,“ řekl bechyňský staros-
ta Jaroslav Matějka.

Současný domov pro seniory
v Bechyni se nachází ve třech sta-
rých budovách přímo na náměstí.
Matějka uvedl, že jen v jednom
z nich je výtah. Navíc prý jsou pod-

laží v jednotlivých objektech v jiné
výšce, takže lidé při přecházení
musejí zdolávat hodně schodů.

Jihočeský kraj počítá v letošním
roce také s investicí 130 milionů
korun do rekonstrukce domova
pro seniory v Dobré Vodě u Čes-
kých Budějovic. Opravy začaly už
minulý rok. Největší zařízení své-
ho druhu na jihu Čech s kapacitou
284 lůžek za svou téměř padesátile-
tou historii neprodělalo žádnou zá-
sadní rekonstrukci. Klienti tam
sice žijí v jedno a dvoulůžkových
pokojích, ale zhruba třicítka jich
má k dispozici jen dvě společné to-
alety a koupelny.

V Jihočeském kraji je téměř tři ti-
síce míst v domovech pro seniory.
Jihočeský kraj jich zřizuje 18 s více
než 1 500 lůžky, ostatní spravují
obce, církve a další instituce. V ně-
kterých místech je poptávka na
umístění do domovů velká a lidé
musejí na volné místo čekat, jinde
lze zájemcům vyhovět hned.

Ludmila Mlsová
s využitím ČTK

Lidé od nás
Máme hezkou
obec. Ale mohla
by být ještě lepší Do dvou let se důchodci přestěhují z nevyhovujícího domova na náměstí

do nového zařízení v areálu bývalého výukového střediska Jihočeské univerzity.
Na Táborsku dosluhují také domovy pro seniory v Budislavi a Tučapech.

V e Svinech u Veselí nad Luž-
nicí žiji pět let. Vzhledem
k tomu, že jsem hodně pra-

covně vytížený a pracuji neustále
s lidmi, oceňuji klidné prostředí,
které malá obec nabízí. Přitom do
Veselí nad Lužnicí, kde jsou po-
třebné úřady a obchody, je to jen
pár kilometrů. Líbí se mi celkový
vzhled obce a to, jak je upravená.
Typicky jihočeská stavení, která
tady máme, se líbí každé návštěvě.
Na návsi je kaple a tenisový kurt,
kde se schází zejména mladí lidé.
Současné vedení se snaží o zlepše-
ní života obce udržováním pořád-
ku, podporuje třídění odpadů.
Pro malé děti je tu i školka. Kdy-
bych mohl v obci něco zlepšit, tak
bych si přál, aby si naši spoluobča-
né, kteří se méně starají o svá
obydlí, vzali příklad z ostatních
a zlepšili vzhled svých domovů.
V topném období by někteří nemě-
li tolik šetřit na topení a používat
jen kvalitní paliva, aby nezamořo-
vali jinak hezkou obec nepříjem-
ným dýmem.

Živý betlém Po dvou letech se v předvečer Štědrého dne
ve Vadkově u Lhenic na Prachaticku uskutečnil živý betlém.

Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Krátce z Táborska
DRAŽICE

Lidé vybrali peníze
na opravu kostela
Farníkům římskokatolické církve
v Dražicích se podařilo zachránit
místní kostelík svatého Jana Křtite-
le, který dlouhé roky chátral. Po-
mohli hlavně lidé, kteří přispěli do
veřejné sbírky. Podařilo se získat
téměř 70 tisíc korun. Peníze, které
byly vybrány spolu s příspěvky
obecních úřadů v Dražicích, Drho-
vicích a Meziříčí, pomohou dokon-
čit na kostele fasádu. (kal)

Kruh přátel hudby

Španělské flamenco ovládne Tábor
Bizetova Carmen s charakteristickým jihošpanělským flamenkem
láká do hlediště Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Kruh přátel hud-
by zve tentokrát na operu. Projekt pěvkyně Edity Adlerové a tanečni-
ce Jany Drdácké doprovodí v úterý 10. ledna od 19 hodin nejen kyta-
ra. Lístky stojí 120 a 150 korun. (aum)

Kina Strhující německý muzikál Pina v Kotvě

Koledy Babský soubor z Horního Poříčí vystoupil
27. prosince v kostele v Kladrubech na Strakonicku.

Foto: Karel Berger (katovickacharita.rajce.idnes.cz)

TÁBOR (ČTK) Tábor plánuje rekon-
strukci náměstí Františka Křižíka.
Úprava frekventované křižovatky,
na níž se bude kromě města podí-
let Jihočeský kraj i Vodárenská spo-
lečnost Táborsko, začne na přelo-
mu března a dubna a skončí v září.

Silnice a chodníky na náměstí
dostanou nový povrch, úpravy če-
kají i okolní zeleň. Navíc Vodáren-
ská společnost Táborsko opraví ka-
nalizaci.

„Jedná se prakticky o komplexní
úpravu prostoru náměstí,“ řekl sta-
rosta města Jiří Fišer.

Předpokládané náklady na akci
činí 42 milionů korun bez daně. Re-
konstrukce bude rozdělena do ně-
kolika etap a zkomplikuje dopravu
uvnitř města.

„Postupně budou některé ulice
uzavřeny a vytvoříme místo nich
objížďky,“ doplnil starosta.

Původní návrh rekonstrukce po-
čítal i s přestavbou světelné křižo-
vatky na kruhový objezd. Ten však
vzhledem k charakteru komunika-
ce odborníci na dopravu nakonec
zamítli.

„S ohledem na poloměry toho

kruhu by například autobusům
vznikaly problémy s projetím ob-
jezdu, proto tam zůstane světelná
křižovatka,“ vysvětlil Fišer.

Na úpravu náměstí Františka
Křižíka by v letech 2013 až 2014
měla navazovat rekonstrukce na-
pojující se Budějovické ulice, která
přivádí do centra auta z městské-
ho obchvatu.

„Tyto dvě akce nelze dělat sou-
běžně vzhledem k výrazným kom-
plikacím v dopravě, které by tím
vznikly,“ poznamenal táborský sta-
rosta.

Emil Šmejkal
vedoucí výroby
lan a provazů
ve Veselí nad Lužnicí

Výstavy Původní česká fauna v Zoo Ohrada

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

Betlémské světlo Dětský zvonkový průvod prošel Plavskem na
Jindřichohradecku 22. prosince. Foto: Šárka Zavadilová (pribraz.rajce.idnes.cz)

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

Tanečnice Jana Drdácká
Foto: Ondřej Littera, MF DNES

„Rekonstrukce
historických budov
s metrovými zdmi
i spoustou bariér by byla
vyhazováním peněz.“

Petr Studenovský
krajský odbor zdravotnictví

Zprávy z měst

V Bechyni začnou
stavět moderní
domov pro seniory

Tábor opraví Křižíkovo náměstí,
kruhový objezd zamítli experti

Vaším objektivem Vánoční atmosféru zachytili fotografové ve Vadkově, Plavsku i Kladrubech. Snímky pak uložili na internetový server rajce.idnes.cz


