4 B

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

Lidé od nás

Nutně musíme
postavit zeď
pod silnicí u řeky
Vladimír
Macoun

starosta
obce Nerestce

N

ejvětší akcí letošního roku
by měla být stavba opěrné zdi pod silnicí u slepého ramene řeky Skalice. Je to důležitá komunikace, která prochází
přímo obcí. Stát by to mělo asi tři
a půl milionu, což je mnohem víc,
než je náš rozpočet na celý rok.
Máme slíbenou dotaci dva miliony, zbytek někde musíme sehnat.
Je to ale nutnost, silnice je ve špatném stavu a hrozí, že bychom ji
museli zjednosměrnit, kdyby se to
letos nepovedlo. Musíme opravit
i některé další komunikace, v jednom místě nám totiž voda teče po
jiné straně, než kudy vede kanalizace. Chceme udělat i dětské hřiště pro menší a větší děti. Podali
jsme žádost na ministerstvo pro
místní rozvoj. Měl by tam být stůl
na ping-pong, prolézačky, houpačky, kolotoč i prvky na posilování.
Každá věková kategorie by si tam
něco měla najít.

Koncerty
Depeche Mode
i Judas Priest v Písku
České Budějovice
HIGHWAY CLUB 61
U Tří lvů

T. Rogers Blues Band

21.00

KABARET U VÁŇŮ
Pabláskova ul.

The Giant Mountains Band - bluegrassový
večer
19.36
MC FABRIKA

Jeronýmova ul.

Torr + Anarchuz + Miloš Dodo Doležal
20.00
CAFÉ KLUB SLAVIE
Jirsíkova ul.

Šarvanci

20.00

Jindřichův Hradec
Husova ul.

Jen tak tak, Pavel Pokorný

19.30

DIVADLO POD ČAROU

Judas Priest Revival

20.30

KULTURNÍ DŮM
nábř. 1. Máje

Depeche Mode Revival

20.00

PAPÍRÁK

U Vodárny

Hastrmani

20.00

Strakonice
MUSIC BAR KŘEMELKA
Na Křemelce

Isacaarum, Mater monstifera, Chrochtátor,
Macheta
20.00

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

Písek letos dokončí
obnovu dětských
hřišť a koutků
Poslední tři až čtyři koutky zbývají v Písku dodělat v několikaletém projektu
za 12 milionů korun, který si dal za cíl modernizovat všechny dětské plochy
ve městě. Příští rok by se radnice začala zabývat prostory pro mládež od 19 let.
PÍSEK Několik dětských koutků plánuje letos obnovit na sídlištích Jih
a Logry radnice v Písku. Završí se
tak několikaletá práce na úpravě
hřišť, do kterých město investovalo více než 12 milionů korun. Letošní poslední etapa by měla vyjít na
necelé dva miliony.
O tom, co na sídlištích Jih a Logry vznikne, rozhodnou opět sami
obyvatelé, kteří to tam znají nejlépe. V Písku již několik let funguje
pracovní skupina maminek Za hřiště, která sbírá názory místních.
„Postupně jsme obnovili hřiště
a koutky, o něž byl mezi lidmi zájem a které nevyhovovaly evropským směrnicím,“ uvedla místostarostka Hana Rambousová, která
má projekt na starosti.
Staré železné a nebezpečné prvky byly postupně odstraněny a nahrazeny moderními. V současné
domě má Písek celkem 28 dětských hřišť.
Na letošek se plánuje více menších akcí – zbývají totiž už tři až čtyři koutky, které oproti dětským

hřištím obsahují jen pár herních
prvků a není v nich pískoviště.
Veřejné projednání svolala radnice na pondělí 26. března do budovy městského úřadu v Budovcově ulici. Zde si obyvatelé sami řeknou, pro jak staré děti by koutky
měly být. Z požadavků lidí se pak
vytvoří zadání výběrového řízení.

Město hodlá letos
vytvořit pro turisty
i cestu po Písku
pro rodiny s dětmi
po jednotlivých hřištích.
„Dodavatelům řekneme, že to
má být třeba hřiště pro děti do deseti let. Vlastní provedení bude záviset na nich. Samozřejmě budou
mít přednost ty se zajímavým nápadem,“ poukázala Rambousová.
Vzniknout by tak mohlo další netradiční hřiště jako na Jiráskově nábřeží, které je celé vytvořené z vr-

bového proutí a symbolizuje řeku
s korábem a velrybou.
Město totiž chce, aby každé hřiště bylo jiné. Vzniká tak další tahák
cestovního ruchu. Radnice hodlá
letos vytvořit pro turisty i cestu po
Písku pro rodiny s dětmi po jednotlivých hřištích.
„Nejsou to unifikovaná hřiště,
každé je výjimečné tématem nebo
materiály,“ řekla Rambousová.
Letos tak skončí etapa obnovy
hřišť pro děti do 15 let. Od příštího
roku se radnice začne zabývat tím,
co udělat pro mládež starší 19 let.
Tedy například hřiště na míčové
hry, lezecká centra a místa, která
by teenagery víc zabavila. Město
bude nejdříve vytipovávat lokality,
kde by takové areály mohly být.
„Musíme vzít v potaz, že i školní
hřiště jsou dnes veřejnosti přístupná, takže dostupnost není špatná,“ dodala místostarostka. Lidé si
mohou v letošním roce pronajímat hřiště u základních škol J. K.
Tyla, E. Beneše, J. Husa a T. G. Masaryka.
Martin Beneš

Radnice se diví nízké ceně za úklid

PÍSEK (mbe) Na písecké radnici se
šetří. Po mobilních operátorech to
teď „odnese“ i firma, která uklízí
budovy městského úřadu. Úspora
je tak velká, že to překvapilo samotné vedení Písku. Dosud totiž radnice platila úklidové firmě 91 tisíc korun měsíčně. V elektronické aukci
se však podařilo vysoutěžit 27 tisíc
měsíčně. Je to takový rozdíl, že se
město bojí, zda je to vůbec reálné.

Uklízí se totiž každý den
a smlouva obnáší i konzervaci lakovaného nábytku. Jedná se přitom
o budovy úřadu na Velkém náměstí i v Budovcově ulici.
„Aukce se účastnilo 16 uchazečů, přihazovaly tři firmy. Původně
jsme počítali, že bychom mohli vysoutěžit 40 tisíc měsíčně, tohle nás
překvapilo,“ uvedl místostarosta
Vojtěch Bubník.

Zvítězila firma Čistící stroje Litvínovice. Nová smlouva má stejná
specifika jako předchozí. Zda se firmě podaří provádět stejnou práci
za třetinové náklady než předchozí firma, se uvidí.
„Budeme bedlivě sledovat, jaká
bude kvalita jejich práce,“ avizoval
mluvčí písecké radnice Roman Ondřich. Elektronické aukce chce
město využívat i v budoucnu.

Výstava ve Sladovně

Panu učiteli s láskou... se chýlí ke konci
Už jen týden bude v písecké Sladovně k vidění vzpomínková výstava
František Doubek – Stále s námi. Panu učiteli s láskou..., která připomíná milevského rodáka a významného grafika, malíře a ilustrátora
Františka Doubka. Ten vyučoval v celé řadě škol, v Písku zejména na
gymnáziu a na soukromé výtvarné škole. Doubek, který ve věku 71let
zemřel loni v prosinci, se zároveň věnoval umělecké tvorbě. Nejznámější jsou jeho kresby a ilustrace určené pro knihy, noviny a časopisy. Je autorem ilustrací mnoha básnických sbírek a almanachů. Výstava končí v neděli 4. března.
(mbe)
Písek, kresba Petr Vok z Rožmberka
Repro: MF DNES

Kina Strakonické Oko promítá Modrého tygra a Válečného koně
KINO

Písek
Tyršova ul.

Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Blatná

GYMNÁZIUM V. NOVÁKA

PÁTEK 24. ÚNORA 2012
WWW.IDNES.CZ

Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535

Můj týden s Marylin
Signál

17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

Jana Eyrová - 19. století. Jana Eyrová (M.
Wasikowska) uprchne z panství Thornfield
Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky
Adele Varensové, která zde žije v opatrovnictví hloubavého majitele Edwarda Rochestera (M. Fassbender). Impozantní rezidence
a neméně okouzlující povaha Rochestera
těžce zkoušely Janinu odolnost. Po útěku
nemá kam jít, proto přijme pomocnou ruku
duchovního otce Johna Riverse (J. Bell)
a jeho rodiny. S jejich pomocí se vzpamatovává z událostí poslední doby, které ji přinutily k útěku, a při pohledu na minulost přemýšlí, jestli to někdy mohla být pravda.
20.00

Tohle je válka!
16.20, 18.30, 20.45
Láska je láska
14.10, 19.00, 21.15
Žena v černém
14.40, 16.50, 19.00, 21.10
Nepřítel pod ochranou
17.45
Signál
14.00, 16.30, 19.00, 20.15, 21.30
Mupeti
15.30
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
14.40, 16.50, 18.15
Sherlock Holmes: Hra stínů
15.30
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D
20.30
Válečný kůň
17.10, 20.10
Jack a Jill
15.00, 20.00
Modrý tygr
14.00, 16.00, 18.00

České Budějovice

Jindřichův Hradec

KINO KOTVA

KINO STŘELNICE

Lidická 235, tel. 386 355 800

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

Signál

17.30, 20.00

Milevsko
KINO

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Tohle je válka!

Válečný kůň
KINO

17.30, 20.00

Jiráskova 422, tel. 384 781 676

Děti moje

Písek

Tábor

KINO PORTYČ

KINO SVĚT

Čechova 406, tel. 382 734 716

Modrý tygr
Signál

17.30
20.00

nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

Modrý tygr
Perfect Days - I ženy mají své dny

Soběslav

Trhové Sviny

KINO

KINO

Nerudova 424, tel. 381 524 648

Mupeti
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D

17.00
20.00

Strakonice
Modrý tygr

Sídliště 710, tel. 386 322 930

Jack a Jill

České Budějovice
19.30

17.30

Tohle je válka!
Labyrint

Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

19.00

DK METROPOL

17.30
20.00

Senovážné nám.

Komedianti

19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA

19.30

Třeboň
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

JIHOČESKÉ DIVADLO

Tramvaj do stanice Touha

Masarykova 974, tel. 387 966 170

Blbec k večeři

19.00

Tábor

KINO SVĚTOZOR

KINO OKO

Komenského 29, tel. 383 332 867

20.00

Suchdol nad Lužnicí

Divadla
Blbce k večeři
servírují v Hluboké

17.00
20.00

DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál
Divadelní 218

Křišťálová noc

19.00

Vaším objektivem Masopustní veselí skončilo. Nabízíme zde výběr fotografií, které jejich autoři uložili na internetový server rajce.idnes.cz
Kladruby

Medvěd na motocyklu jezdil v obci
na Strakonicku o víkendu.
Foto: Karel Berger (kladruby.rajce.idnes.cz)

Volary Město na Prachaticku a místní Český svaz žen Volary
uspořádaly v sobotu tradiční masopust.

2x Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

České Budějovice

V krajském městě se masopust slavil
v úterý i na náměstí Přemysla Otakara II.
Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

