
Návrh občana změnit
rozpočet neprošel
Zastupitelé schválili
původní verzi plánu
financování na příští rok.

Milevsko – Pozměňovací
návrh k návrhu rozpočtu
města pro příští rok, který
předložil za ANO Václav
Málek prostřednictvím Mi-
roslava Doubka (Svobodní),
zastupitelé neschválili. Vác-
lav Málek požadoval do
rozpočtu zařadit investiční
akce za pět milionů korun.
A to například vybudování
parkovišť před II. ZŠ

vybudování
ZŠ

vybudování
a v uli-

cích B. Němcové a Sažinově.
Oproti tomu navrhoval, aby

se z rozpočtu vypustily in-
vestice na rekonstrukci
radnice, snížení rozpočtu
městské policie a aby pří-
jezdovou cestu do připravo-
vané průmyslové zóny vy-
budovaly Služby města Mi-
levska na vlastní náklady.
Pro návrh zvedl ruku pouze
Miroslav Doubek. Bude se
jím ale zabývat rada. Pro
příští rok je schválený roz-
počet s příjmy 178,3 milio-
nu, výdaji 182,63 milionu
a schodkem 4,33 milionu
korun, který bude pokryt
z úspor minulých let. (kob)

PÍSECKO
VČERA

PÍSECKO
DNES

Betlémské světlo
Mirovice – Včera si přišli
lidé pro Betlémské světlo
do mirovického husitského
kostela. Sváteční atmosféru
navodilo vystoupení dětí
z místní mateřské školy.
Akci pořádaly společně
Husitská farnost Mirovice,
Římskokatolická farnost
Mirovice, město a SDH. (kob)

Pocta folkařům
Milevsko – Včera si ná-
vštěvníci domu kultury užili
tradiční Vánoční muzicíro-
vání 2. ZŠ Milevsko, které
bylo tentokrát laděné jako
pocta folkařům a písničká-
řům. Název byl Takové fol-
kové Vánoce aneb Zas na-
rodil se Kristus Pán. (kob)

Swingové Vánoce
Písek – Dnes si mohou pří-
znivci swingu užít předvá-
noční koncert, na kterém
vystoupí Jan Smigmator,
Dasha a Big Band Felixe
Slováčka. Koncert Swingové
Vánoce, který loni zazna-
menal mimořádný úspěch,
začíná dnes v Divadle Fráni
Šrámka v 19 hodin. (kob)

Pro seniory
Milevsko – Základní umě-
lecká škola Milevsko dnes
pořádá od 14 hodin v Klubu
důchodců v ulici Gen. Svo-
body tradiční Vánoční kon-
cert pro seniory. Vystoupí
na něm žáci základní umě-
lecké školy a dechový sou-
bor LEGO. (kob)

DŮLEŽITÁ JE PREVENCE

Desetina mužů
má podezření na
rakovinu strana 2

SMUTNÉ VÝROČÍ

Otec nezapomene,
jak nacházel
synovy dárky strana 3

JIHOČESKÝ KVÍZ

Jak se žije
u nás, 5. díl
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Řidič zemřel dřív,
než auto narazilo

Trhové Sviny – Vyšetřování
včerejší ranní nehody v Tr-
hových Svinech na Česko-

nehody
Česko-

nehody

budějovicku ukázalo, že ři-
dič auta, které najelo do
sloupu veřejného osvětlení,
zemřel ještě před nárazem.
Policejní mluvčí Jiří Matzner
upřesnil, že podle dosavad-
ních závěrů vyšetřování ři-
diče za volantem favoritu
postihla pravděpodobně sr-
deční příhoda. Neřízené vo-
zidlo následně nacouvalo do
sloupu veřejného osvětlení.
Řidiči
sloupu
Řidiči
sloupu

poskytla první pomoc
svědkyně, která nehodu vi-
děla. Resuscitaci pak pře-
vzali záchranáři, muži už ale
nebylo pomoci. (mat)

Ohrožují zařízení
v Olešné potíže?

Olešná – Společnost Domi-
cil aktivních seniorů
v Olešné na Písecku se mezi
lidmi dlouhodobě netěší
dobré pověsti. Tento týden
stav vygradoval převezením
několika klientů do jiných
zařízení. Někteří zde dál zů-
stávají, mimo jiné tři ne-
svéprávní obyvatelé Olešné,
které má obec v opatrov-
nictví. Starostce obce Milo-
slavě Brožkové to potvrdila
jejich ošetřující lékařka.
„Slyšela jsem, že domov má
nedostatek zdravotnického
personálu. Z oficiálních
zdrojů ale zprávy zatím ne-
mám,“ uvedla starostka.

Více přineseme zítrazítra

Na Kvildě-Perle
rekordně mrzlo

Jižní Čechy – Hodně mra-
zivé probuzení na nás če-
kalo už včera ráno a teploty
pod nulou uvidíme na tep-
loměrech i dnes. Včerejší
mráz ustanovil nový rekord
na šumavské stanici Kvilda-
Perla neboli na Jezerní slati.
Rtuť tam klesla na –27,9 °C,
čímž byl překonán rekord
z roku 2009 (–24 °C). Úplně
nejchladněji bylo na Rokyt-
ské slati, kde přístroj ukázal
o dvě desetiny více. V noci
na dnešek přibylo oblač-
nosti, a proto jsou středeční
mrazy slabší. Teploty zů-
stanou mírně pod nulou i
přes den. Zítra mají přijít
déšť a ledovka. Strana 3

PAVUČINA PETRA SHÝBALA

Splnili jsme přání
v Domově pro seniory
Hvízdal strana 9

LEDNÍ HOKEJ

Jestřábi dobyli
jako první tvrz
Motoru strana 16

MEZINÁRODNÍ VOLEJBAL

Jihostroj nastoupí
proti týmu
z Izraele strana 14

DEN S JIŘÍM
DRAHOŠEM
Lidé simají být
před zákonemrovni.
Bez výjimek
strany 12 a 13

více uvnitř

Fotky 
prvňáčků  
z našeho 
regionu
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