jižní čechy

4 B

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

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Martinu Benešovi
(martin.benes@mfdnes.cz),
tel.: 388 909 218.
» Inzertní poradce pro Hradecko
je Drahomíra Fajtlová (drahomira.
fajtlova@mafra.cz), tel.: 602 534 943

Lidé od nás

Miroslav
Konfehr
Předseda Aeroklubu
Jindřichův Hradec

ydlím v Hradci celý svůj život a musím říct, že jsem
patriot. Rozhodně se odsud nehodlám stěhovat. Vždyť
jsme vyhráli v anketě o nejlepší
město k životu!
Hradec je velmi krásný, má bohatou historii a doufám, že i budoucnost. Obdivuji zde mnoho
míst, nejraději mám zámecký komplex, je tam neodolatelné kouzlo,
konají se tam různé kulturní akce,
takže je to místo, kde se setkávají
lidé. Máme tu Folkovou růži, opery, koncerty, adventní akce na Vánoce. Kultura je to jak v létě, tak v
zimě, což je dobře.
Přál bych si, aby se dál rozvíjelo
naše letiště. Regionu by to určitě
pomohlo. Je to ale otázka peněz. Z
naší klubové pokladny je to samozřejmě nemožné, sháníme různé
dotace a granty. Doufám, že se
něco povede realizovat.

B

Koncerty
Taneční podvečer
s Evou a Vaškem

Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice

Čtvrtek: Č. Budějovice,
Týn nad Vlt., Hluboká nad Vlt.

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Jedete na kole? Na stezce
pro cyklisty nemáte co dělat!
TŘEBOŇ Cyklostezka z Třeboně do
městské části Holičky zatím dokončená zřejmě nebude.
Radnice se dosud nedokázala
dohodnout s majiteli pozemků a
navíc je na začátku cesty umístěna
značka stezky pro chodce. Znamená to, že na ní formálně nemají
cyklisté co dělat.
Opozice vedení radnice kritizuje, že soukromníkům za pozemky
nabídla málo peněz a místo toho
investuje do zbytečných projektů.
„Zatím jsme se nedohodli s vlastníky na trase, kterou preferujeme.
Já ale věřím, že majitelé pochopí,
že stezka bude znamenat zpřístupnění i jejich pozemku,“ uvedl starosta Jiří Houdek (KDU-ČSL).
Město tak vybudovalo zatím jen
I. část stezky, která vede od kapličky svatého Petra a Pavla až po konec souvislé městské zástavby.
Druhá etapa zatím není možná.
Vedení radnice počítá s tím, že
pokud se s vlastníky pozemků nedomluví, bude hledat jinou trasu,
zřejmě přechodem přes silnici a
dál po území Lesů České republiky
po druhé straně silnice.

Měli dát majitelům víc peněz
Opozice postup ale kritizuje. Tvrdí, že si radnice měla zajistit pozemky, než se do akce pustila.
„Vedení města mělo dost měsíců na to, aby akci uskutečnilo.

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Chodník, nebo cyklostezka? Nová stezka v Třeboni byla původně určená pro cyklisty, využívají ji ale chodci.
Mělo nabídnout majitelům rozumnou cenu za stavební parcely. Na
výkup pozemků by se dala použít
řada položek v rozpočtu. Například půl milionu na naprosto postradatelný stroj na úpravu lyžařských stop, což je vzhledem k zdejší sněhové situaci zcela zbytečná
investice,“ upozorňuje zastupitel
ODS Jiří Masojídek.
Podle exstarosty Váni je jasné,
že pokud si někdo koupil parcelu
za cenu 700 korun za metr čtvereční, neprodá ji pod cenou.
Stezku město plánuje dlouho

kvůli velkému provozu na silnici
směr Halámky, po níž dosud chodili pěší, což je při nižší viditelnosti velmi nebezpečné. Pro část chodců se situace díky stezce zlepšila,
jenže cyklisté na stezku oficiálně
nesmějí. Starosta ale tvrdí, že tam
cyklisty pokutovat nikdo nebude.
Původně se záměrem cyklostezky do Holiček přišla radnice za exstarosty Váni. Užívat ji měli kolaři i
pěší a vést měla k oblíbeným cílům turistů. V budoucnu pak měla
pokračovat do lesa do atraktivní lokality směrem na Stříbřec.

Radnice se nyní místo toho soustředí na cyklostezku, která by
měla spojit Třeboň s Novou a Starou Hlínou. Radní již projednali nákup tří pozemků, po nichž by měla
vést.

Přes pohádkový most
Město nejprve jedná se soukromými vlastníky, už ale oslovilo také
státní instituce, jako pozemkový
fond nebo Lesy ČR.
„Nejdříve dořešíme privátní
vlastníky. Pozemky chceme kupovat nebo měnit za městské. Postup-

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

ně chceme, aby celá trasa stezky
byla v našem vlastnictví.
Radnice zatím počítá, že stavět
by se mělo začít v druhé polovině
příštího roku. První fáze bude probíhat na území, které Třeboň vlastní již nyní, ostatní dvě nebo tři
fáze budou poté následovat.
Stezka povede od nového mostu z Vodárenské ulice směrem na
Starou Hlínu. V rámci trasy je i přejezd přes pohádkový most, který je
na rybníku Vítek. Předpokládaná
cena je mezi šesti až osmi miliony
korun.
Martin Beneš

20.30

Písek
KULTURNÍ DŮM
nábř. 1. Máje

Taneční podvečer
s Evou a Vaškem

17.00

Divadla
O Bábě chřipce
v Sezimově Ústí
České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO
Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

Muž sedmi sester

19.00

DK METROPOL
Senovážné nám.

Sen noci svatojánské

19.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM
náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805

O Bábě chřipce

Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Stavba cyklostezky mezi
Třeboní a Holičkami stojí.
Radnice nestačila včas
vykoupit pozemky, přes
které má vést. Opozice ji
za to kritizuje.

Odstěhovat
se z nejlepšího
města? Nikdy!

Another Fake Heroes,
No Citizen, Marina - koncert

STŘEDA 11. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ

16.30

Nejpalčivějším problémem Slavonic je vylidňování
SLAVONICE (mbe) Zjistit hlavní
problémy Slavonic a navrhnout jejich řešení. To byl hlavní cíl studie,
kterou představilo sdružení Jihočeská Silva Nortica. Zprávu společnost předala radnici, měla by se
stát prvním krokem při zpracování
komplexní Strategie rozvoje města
Slavonice.
Studie zjistila, že ve městě a přilehlém regionu se rodí málo dětí,
mladí lidé odcházejí do větších
měst. Přitažlivost regionu pro potenciální přicházející obyvatele je
velmi nízká, případně se snižuje,
přičemž se region pozvolna stává
okrajovou turistickou destinací,

kam lidé jezdí odpočívat pouze na
několik dnů v roce.
„Nejpalčivějším problémem Slavonic je postupný odchod lidí. Venkov se vylidňuje, obyvatelstvo se
stahuje do velkých měst,“ vysvětluje Pavel Hložek ze sdružení Jihočeská Silva Nortica.
Slavonice trpí tím, že v jejich
okolí není větší město. Místo rozvoje a nárůstu obyvatel, jako třeba v
případě Hluboké nad Vltavou
nebo Lišova, tak město zažívá vylidňování. Mladí odcházejí studovat a už se nevrací, protože by se
zpátky ve Slavonicích neuplatnili.
Ve městě navíc chybí řada věcí,

Vaším objektivem Vyfotografujte zajímavou akci a snímky umístěte na rajce.net. Vybraná fota uveřejňujeme

Málo obchodů Ve Slavonicích
chybí například dostatečná síť
obchodů.
Foto: MF DNES

Blatná

KINO STŘELNICE

KINO

Nevěstinec

Moje krásná učitelka

19.00

Ocelová pěst

Lidická 235, tel. 386 355 800

20.00

MULTIKINO CINESTAR

Velká vánoční jízda
15.15
Šťastný Nový rok
17.30, 20.00
Hranaři
20.00
Poupata - 35 mm
18.20
Mission - Impossible 4
15.30, 20.30
Alvin a Chipmunkové 3 14.00, 16.00, 18.00
Přizdis*áči
14.50, 17.00, 19.10, 21.20
Kocour v botách
14.50, 17.00
Černá hodina 3D
19.10, 21.15
Moneyball
20.45
Perfect Days - I ženy mají své dny
15.45
Rumový deník
18.15
Sherlock Holmes: Hra stínů
14.30, 15.15, 17.20, 18.10, 20.10, 21.00

Český Krumlov
Mistrovský plán

19.00

Hluboká nad Vltavou

Foto: Markéta Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

KINO OKO

20.00

Moneyball

Lišov

Tábor

MĚSTSKÉ KINO SVĚT

KINO SVĚT

5. května 1/175, tel. 387 994 231

Moje krásná učitelka

19.00

Třeboň

KINO

KINO SVĚTOZOR

17.30, 20.00

20.00

Prachatice
20.00

KINO SPEKTRUM

Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.00

Rodina je základ státu

Jindřichův Hradec

Soběslav

19.30

KINO
Družstevní 596, tel. 380 331 003

18.00

Vimperk

Mírová 299, tel. 382 251 996

Masarykova 974, tel. 387 966 170

Poupata

Černá hodina 3D

KINO

KINO PANORAMA

Tyršova ul.

Velešín

KINO NÁRODKA

Sezimovo Ústí

20.00

3D KINO SOKOLOVNA

KINO PORTYČ

Mistrovský plán

Muži v naději

Týn nad Vltavou

Písek

Mistrovský plán

17.30
20.00

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Sherlock Holmes: Hra stínů

17.30, 20.00

Dům
Dluh

Milevsko
Poupata

20.00

Strakonice

Protivín

KINO J & K

Nerudova 424, tel. 381 524 648

Černá hodina 3D

Kaplice
Linecká 434, tel. 380 311 388

KINO KOTVA

Dvojí život Veroniky

KINO

19.00

KINO

České Budějovice

Celkem 12 dětí ve věku od pěti do 12 let vyrazilo v sobotu
v Příbrazi na koledu tří králů. Ta se tu konala již potřetí.

vzniknout obecní byty, na které by
se senioři přilákali, což by znamenalo nemalé investice radnice.
Tento systém funguje například v
rakouském Waldkirchenu. Stát
tam podporuje venkov jako místo,
které je pro seniory přívětivější
než město.
„Slavonice mají také zatím nevyužitý velký potenciál v cestovním
ruchu. Velmi pěkné historické centrum láká turisty, jenže sezona je
tu jen dva až tři měsíce v roce. Město i místní podnikatelé musejí nabízet širší nabídku služeb a snažit
se turisty udržet zde déle,“ poukazuje Hložek ze Silva Nortica.

Kina Muže v naději můžete zhlédnout v Třeboni
Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535

Koleda tří králů

které by zlepšily jeho atraktivitu.
Například zde není dostatečná obchodní síť. Radnice by měla vytvořit podmínky pro to, aby zde nějaký větší obchod vznikl. Nejpalčivější je ale malá nabídka atraktivních
pracovních pozic.
„Jedním z řešení by mohlo být
nabízení bytů pro seniory z velkých měst, kteří by tam trávili klidné stáří. Starala by se o ně rozsáhlá
síť sociálních služeb, což by byly
pracovní příležitosti pro mladé.
Slavonice by pro tento systém byly
atraktivní, protože je tu klid a hezké prostředí,“ uvádí Hložek.
Samozřejmě by ale musely

18.00

KINO ŠUMAVA
Johnova 226, tel. 388 413 800

Bastardi 2

20.00

Vodňany
19.30

KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

Ocelová pěst

19.30

