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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

STŘEDA 14. BŘEZNA 2012
WWW.IDNES.CZ

Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

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

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

Zásobovala lokomotivy
vodou. Nyní je na prodej
Mezi nevyužitým
majetkem, který nabízejí
České dráhy na internetu,
je i vodárenská věž
ve Slavonicích.
Mohlo by tu vzniknout
třeba drážní muzeum.

Lidé od nás

Česká nás
druhá etapa
rovnání hřiště
Marián
Khandl

starosta Starého Města
pod Landštejnem

V

letošním roce plánujeme
pokračovat v rekonstrukcích kanalizace a místních
komunikací. Chystáme také opravu drobných sakrálních památek
a hřbitovní zdi. Čeká nás druhá
etapa rovnání sklonu povrchu hřiště TJ Sokol, kde byl rozdíl až 2,5
metru. Hlavně formou brigády se
do něj zapojí členové Sokola za
podpory obce.
Loni se povedlo naší obci vydat
turistické informační letáčky, kde
jsme nastínili krásy našeho okolí
pod hradem Landštejn. Práce ale
pokračují, teď se bude tisknout asi
40stránková brožura s podrobnějšími informacemi. A pracuje se na
interaktivních stránkách, kde
bude vyznačeno v GPS asi 500 zajímavých míst Starého Města a jeho
okolí. Od kamenů, solitérů, hraničních kamenů, zaniklých budov
přes kaple, bunkry a samozřejmě
hrad Landštejn i různé služby.
Chceme nabídnout turistům nejenom přejezd naším krásným krajem, ale ukázat jim, že pod Landštejnem jsou desítky zajímavých
míst, která stojí za návštěvu.

Krátce
NOVÁ BYSTŘICE

Policie obvinila
dva muže z výtržnictví
Novobystřičtí policisté již obvinili
z výtržnictví dvojici mužů, kteří se
v lednu poprali před místní sportovní halou. Oba si navzájem
uštědřili několik ran pěstí a kopanců, obviněni byli z výtržnictví a z
pokusu ublížení na zdraví. (mbe)

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

SLAVONICE Dočká se zavřená vodárenská věž ve Slavonicích na Jindřichohradecku nového využití? Historická budova postavená na začátku 20. století pro zásobování parních lokomotiv je na prodej. České
dráhy ji nabízejí na seznamu svého nevyužívaného majetku na internetu.
Přes deset metrů vysoká věž s
podlahovou plochou 46,04 metru
čtverečního je podle nabídky v
dobrém stavu a stojí na pronajatém drážním pozemku, který si
může budoucí vlastník přikoupit.
Cenu nemovitosti se ale nedoví.
„Stanovíme ji podle znaleckého
posudku. Ale necháme ho vypracovat, až když budeme mít vážného
zájemce o koupi. Je to proto, abychom vycházeli z aktuálního odborného posudku,“ uvedla mluvčí
Českých drah Radka Pistoriusová.

Historická stavba Vodárenská věž je už řadu desetiletí zamčená. Její
horní dřevěná část nebyla natřená 50 let.
Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Animovaný film
o historii Hradce
poputuje do škol
i na veletrhy

bírá velká železná nádrž. Do ní se
načerpala zásoba vody, která se
pak napouštěla pomocí širokého
potrubí a vodních jeřábů umístěných mezi kolejemi samospádem
přímo do parní lokomotivy.
„K původnímu účelu už vodárna nikdy sloužit nebude. Dovedu
si představit, že by v jejím přízemí
mohlo po rekonstrukci vzniknout
třeba drážní muzeum. Mohla by
tam být výstava historických fotek
a dobových předmětů z dráhy, které už se dnes nepoužívají, jako návěstidlo, kotel z lokomotivy a další,“ podotkl Fiala, který pracoval
na dráze téměř celý život.
Obává se ale, že České dráhy budou nového majitele slavonické vodárenské věže hledat velmi těžko.
Historická stavba je už řadu desetiletí zamčená a chátrá. Její horní
dřevěná část nebyla natřená nejméně 50 let, okna jsou zničená, nádrž na vodu prorezavělá, přízemní
část zcela pustá.
„Je to náročné na rekonstrukci i
na provoz. Proto do toho nikdo nechce jít a dávat do toho peníze. Je
to danajský dar, kterého by se mohla dráha zbavit tak, že ho převede
na někoho zadarmo. Když bude
muset nakonec vodárnu likvidovat, utratí za její demolici statisíce,“ přemítá Fiala.

Darovat ji? To, bohužel, nejde

Jednotný císařský projekt

Slavonická vodárenská věž zůstala
na trati z Kostelce u Jihlavy do příhraničních Slavonic jako poslední.
Podle webových stránek přátel
této trati nejprve zanikla vodárenská věž v Třešti, a když daleko později ztratily svůj význam i vodárny
v Kostelci a Telči, byly zbořeny i v
těchto stanicích. Slavonická vodárna je z nich nejmladší.
„Všechny vodárenské věže na
této trati byly budované okolo
roku 1900 podle jednoho císařského projektu, takže byly všechny téměř stejné,“ řekl drážní nadšenec
Miloš Fiala ze Slavonic, který má
pronajatou zahradu okolo historické vodárny.
Její přízemí je prázdné, patro za-

Snímek z roku 1902 Všechny vodárenské věže na trati z Kostelce do
Slavonic byly budované okolo roku 1900.

Foto: Archiv Miloše Fialy

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Jenže České dráhy se nemohou
zbavit nevyužívaného majetku bezplatně. „Jako akciová společnost
nemůžeme svůj nepotřebný majetek nabízet darem. Legální je jen
pronájem nebo prodej,“ upřesnila
Pistoriusová.
Vloni se dráze podařilo prodat
vodárenskou věž na nádraží Opava-východ za částku přesahující
432 tisíc korun. Jenže tato stavba z
konce 19. století je mnohem větší
a má zajímavý technický interiér,
od roku 2004 je zapsaná do seznamu technických památek. Dráhy ji
prodávaly i s novou střechou.
Nový vlastník ji chce využít jako galerii uměleckých obrazů a fotografií.
Ludmila Mlsová

JINDŘICHŮV HRADEC (mbe) Město
nad Vajgarem má animovaný film
o své historii. Sedmapůlminutový
snímek ve zkratce připomíná s humorem nejdůležitější události v dějinách Hradce.
„Krátký animovaný film seznamuje svižnou a vtipnou formou se
zásadními historickými událostmi
našeho města,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka. Film byl prezentován na oficiálních stránkách města a bude distribuován do škol nejen v jihočeském regionu a rozšíří
nabídku propagačních předmětů
a suvenýrů v jindřichohradeckém
informačním centru.
„Tento film budeme celoročně
využívat na veletrzích, výstavách
cestovního ruchu, workshopech a
dalších prezentačních akcích a
bude také přihlášen do národních
filmových soutěží,“ dodala vedoucí oddělení cestovního ruchu Zuzana Bedrnová.
Snímek bude navíc součástí výuky pro žáky prvního stupně jindřichohradeckých základních škol v
rámci výuky dějepisu.

Na místě šéfa
Mihosu vystřídá
Prokopce Ježek
JINDŘICHŮV HRADEC (mbe) Novým jednatelem a ředitelem jindřichohradecké městské společnosti
Mihos se stane 41letý Ivo Ježek.
Toho ze 17 uchazečů vybrali radní.
Ve funkci nahradil Ondřeje Prokopce, který stál v čele společnosti
od jejího založení, tedy 10 let.
Ježka čeká transformace společnosti, protože Mihos pod svá křídla přibírá i další městskou společnost Sportrelax, která zajišťuje provoz sportovních areálů a je dlouhodobě ztrátová, zatímco Mihos je
ziskový.
Mihos zajišťuje opravy a údržbu
komunikací a dopravního značení, zabezpečení zimní údržby komunikací, úklid veřejných prostranství, opravy dětských hřišť,
údržbu veřejné zeleně nebo provozování veřejného osvětlení.

Vaším objektivem Snímky Markéty Blažkové umístěné na serveru rajce.idnes.cz. Vyfoťte také zajímavou akci a snímky pošlete na uvedený server. Vybrané fotografie pravidelně uveřejňujeme

Divadla
Pomstu á la netopýr
uvidíte v Táboře
České Budějovice
JIHOČESKÉ DIVADLO

Dr. Stejskala 19, tel. 386 356 925

Fuk

19.00

DK METROPOL

Senovážné nám.

Hello Dolly!

19.00

Sezimovo Ústí
KINO SPEKTRUM

náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805

O Koblížkovi

16.30

Strakonice
DŮM KULTURY

Mírová 831, tel. 383 311 530

Dámský krejčí

DIVADLO OSKARA NEDBALA, velký sál

Pomsta á la netopýr

na Jindřichohradecku tradiční karneval s řadou soutěží,
hudbou a tentokrát i s vystoupením skupiny historického
šermu Jindřich.
Foto: Markéta Blažková (pribraz.rajce.idnes.cz)

19.30

Tábor
Divadelní 218

Karneval v Plavsku V sobotu 10. března se konal v Plavsku

19.00

Kina Na Huga a jeho velký objev 3D můžete vyrazit do českobudějovické Kotvy
Blatná
KINO

Koncerty
Jaroslav Svěcený
vystoupí v Bechyni
Bechyně
KULTURNÍ DŮM, velký sál
U Nádraží 602

Jaroslav Svěcený - koncert

19.00

České Budějovice
HIGHWAY CLUB 61
U Černé věže

Crazy Hambones - koncert

20.00

KLUB HORKÁ VANA
Česká ul.

Benefiční festival pro Tibet 2012

18.00

MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů

Indie Night se skupinou Vees

20.30

Kalinovo nám. 580, tel. 383 422 535

Anonym

19.00

České Budějovice
KINO KOTVA

Lidická 235, tel. 386 355 800

Alvin a Chipmunkové 3
Hugo a jeho velký objev 3D
Čtyři slunce

15.30
17.30
20.00

MULTIKINO CINESTAR

M. Horákové 1498, tel. 385 799 998

Tohle je válka!
Kocour v botách
John Carter - Mezi dvěma světy

20.20
12.20

14.30, 17.30
Čtyři slunce
13.10, 15.30, 17.50, 20.10
Alvin a Chipmunkové 3
12.45
Železná lady
14.45, 17.00, 19.15
Ghost Rider 2
13.30, 21.30
Modrý tygr
12.00, 13.45, 14.40
John Carter 3D - Mezi dvěma světy
12.40, 15.30, 18.20, 21.10

Láska je láska
14.15
Mezi vlky
16.30, 19.00, 21.30
Signál
15.45, 18.15
Žena v černém
20.50
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
12.30
Miláček (dámská jízda)
17.30
Ďábel v těle
21.15

17.00
19.00

Hluboká nad Vltavou
KINO PANORAMA

Masarykova 974, tel. 387 966 170

Moje krásná učitelka

Lidice

KINO SPEKTRUM

Třeboň

Linecká 434, tel. 380 311 388

Rodina je základ státu

19.00

náměstí T. Bati 701, tel. 381 275 805

20.00

Dům

19.30

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Soběslav

Ghost Rider 2 3D

KINO SVĚT

KINO

Týn nad Vltavou

Nerudova 424, tel. 381 524 648

19.00

Stud

Milevsko

Strakonice

KINO

KINO OKO

ul. 5. května 724, tel. 382 521 216

Modrý tygr

Komenského 29, tel. 383 332 867

17.30

Ďábel v těle

Písek

Suchdol nad Lužnicí

KINO PORTYČ

KINO

Čechova 406, tel. 382 734 716

Jack a Jill

Jiráskova 422, tel. 384 781 676

20.00

Hugo a jeho velký objev 3D

20.00

Tyršova ul.

Jack a Jill

17.30, 20.00

KINO

Družstevní 596, tel. 380 331 003

John Carter: Mezi dvěma světy 3D
KINO ŠUMAVA

18.00

Johnova 226, tel. 388 413 800

Poupata

Vodňany

KINO STŘELNICE

KINO

KINO SVĚT

KINO

Nebe Peklo

19.00

Melancholia

18.00

Alvin a Chipmunkové 3

18.00

Vimperk

Tábor
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200

19.30

Velešín

Protivín
Mírová 299, tel. 382 251 996

20.30

3D KINO SOKOLOVNA

Jindřichův Hradec
nám. T. G. M. 107, tel. 384 351 219

20.00

KINO SVĚTOZOR

Lišov
Mistrovský plán

KINO J & K

Žraloci na s(o)uši 3D
Železná lady

Sezimovo Ústí

KINO

5. května 1/175, tel. 387 994 231

Český Krumlov
Špičák 134, tel. 380 711 892

Kaplice

17.30

Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

Poupata

20.00

19.30

