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Živitelka bude jiná
České Budějovice – Jako
přelomový vnímají organi-
zátoři 44. ročník meziná-
rodní agro výstavy Země ži-
vitelka, který se bude konat
od čtvrtka 24. do úterý 29.
srpna na českobudějovic-
kém výstavišti. Jeho ob-
chodní ředitel Václav Polan
uvedl: „Chtěli jsme prezen-
tovat co nejvíce oborů.“ Ná-
vštěvníky čeká program
včel, ryb, krmiv, zeměděl-
ských technologií a další
zajímavé zážitky.
Výstaviště díky demolici

či rekonstrukci některých
prostorů, jako v případě ob-
noveného amfiteátru, zís-
kalo oproti minulému roku
o 10 tisíc m více výstavního
prostoru. Letos se přihlásilo
747 vystavovatelů, tj. o 50
více než v loňském roce.
Prezentovat se budou zá-
stupci z 22 zemí, například
z Estonska, Dánska či Bělo-
ruska. Pro veřejnost je při-
pravené velké množství no-
vinek. Kromě nejmoderněj-
šího kombajnu na světě

uvidí návštěvníci i něco z
historie, a to unikátní pěta-
dvacetitunovou parní orač-
ku z roku 1906.
V sobotu 26. srpna se

uskuteční národní dožínky,
jichž se zúčastní i premiér
Bohuslav Sobotka. Václav
Polan je přesvědčen: „Oče-
káváme jednu z nejatrak-
tivnějších Živitelek
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ročníků.“ (kam)

Letos poprvé
t prezentace oslů a nutrií
t přehlídka jihočeského
zemědělského školství

t zábavná zóna pro děti
zvaná Dětský
zemědělský svět

t zlevněné vstupné,
možnost koupit
vstupenky v předprodeji

t parkování v areálu
Výstaviště a na náplavce
u Dlouhého mostu

t televizní studio
v pavilonu Z

Křižovatku chystají na větší provoz
Jírovcovou ulicí mají jezdit
i auta od budoucí dálnice.
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České Budějovice – Zhruba
dvanáct milionů korun je
v rozpočtu Českých Budějo-
vic připraveno na proměnu
křižovatky Pekárenské a Jí-
rovcovy ulice. Dopravu by
tady měly řídit semafory.
Podle některých obyvatel
čtvrti je nejvyšší čas.
Už dvakrát letos skončily

nehody na křižovatce tak, že
automobily se ocitly zcela
mimo vozovku na chodníku.
Jen shodou okolností při
nich nebyl zraněn žádný
chodec. Při jednom karam-
bolu se dokonce dodávka
napasovala přímo do vcho-
du pekařství. Naštěstí byly
prázdniny a obvyklá fronta
mladých nakupujících při
velké přestávce se nekona-
la...

Policie tady za poslední
dva roky řešila šest nehod.
Obešly se bez větší újmy na
zdraví, ale počet karambolů
je možná ještě vyšší, protože
některé menší bouračky ři-
diči ani nehlásí.
Podle policejního mluvčí-

ho Milana Bajcury záleží na
řidičích, jak respektují pra-
vidla silničního provozu.
Většinou je totiž příčinou
nehod v tomto místě nedá-
ní přednosti v jízdě. Poli-
cejní mluvčí ale dodává, že
situaci v křižovatce hodně
ovlivňují i horší rozhledové
poměry kvůli autům parku-
jícím při okrajích Pekáren-
ské ulice. Ani semafory sice
nebudou stoprocentní zá-
rukou bezpečí, ale určitě by
měly situaci zlepšit. „Po-
chopitelně se nedá zcela
vyloučit, že by k dopravní
nehodě nedošlo, ale zcela
jistě dojde k jejich snížení,“
říká k plánům radnice Milan
Bajcura.

Podle náměstka primáto-
ra Petra Podholy je osazení
světelnou signalizací potře-
ba nejen pro zvýšení bez-
pečnosti samotné křižovat-
ky. „Po otevření dálnice D3
se dá očekávat zvýšení po-
čtu vozidel od severu Jírov-
covou ulicí,“ zmiňuje další
důvod Petr Podhola a při-
pojuje, že křižovatkou má
také v budoucnu projíždět

nová linka MHD, která má
spojit záchytné parkoviště
v Jírovcově ulici s centrem
města. Rada města nyní
musí rozhodnout o tom,
jestli vypíše nové výběrové
řízení na přestavbu křižo-
vatky. Samotná proměna
křižovatky by neměla trvat
podle náměstka primátora
Františka Konečného déle
než dva měsíce.

Nebezpečná Pekárenská
Přes časté policejní kontroly
rychlosti se v Pekárenské
stále bourá. Hrozivá havárie
se stala počátkem roku na
křižovatce Pekárenské a
Jírovcovy ulice (na snímku),
když dodávka narazila až do
domu za přechodem. Minulý
týden zase skončilo po
karambolu auto opřené
o dům u přechodu
v křižovatce Pekárenské
ulice a ulice J. Plachty.

Sklizeň jde do finále. Jihočeši slaví dožínky
Boršov nad Vltavou – Žně
vrcholí, na většině Jihočes-
kého kraje je už úroda pod
střechou. Výnosy sice netr-
hají rekordy, ale zemědělci
jsou spokojení. „Z pohledu
desetiletí je letos sklizeň
obilí lehce nadprůměrná.
Hůř jsou na tom jarní obi-
loviny, které utrpěly červ-
novým suchem. Nejhorší je
to s travními porosty a ku-
kuřicí, tam to vypadá ne-
slavně,“ shrnula situaci Ha-
na Šťastná z jihočeské
Agrární komory.

JIHOČEŠI DRŽÍ TRADICI
Boršovští baráčníci uspořá-
dali 21. dožínky opět na
statku Františka Čerkla,

opět
Čerkla,
opět

který místní tradici před
dvěma desítkami let obno-
vil. „Tu máte tetičko, tu
máte kytičku, my jsme vám
požali všechnu pšeničku,
muziko hrej,“ zavelela rych-
tářka Ludmila Marešová,
když byly slavnostně pře-
dány věnce z obilí. Připilo se

pivem, pojedly se koláče a
byl čas na dvoře Čerklovic
statku zatančit. Potom se
všichni přesunuli k další
zábavě na fotbalové hřiště.
„Až do rána se slavit ale

nebude. Tetičky baráčnice

už jsou přece jen trošku
v letech. Chybí nám mladší
generace, která by tradici
udržovala dál,“ posteskla si
v sobotu členka boršov-
ských baráčníků Jana Kou-
bová. (rad)

NEMOHLICHYBĚT.Kdožínkámpatří v Boršově koně. „František
Čerkl byl vášnivý koňák. Když před jedenadvaceti lety obnovoval
tradici dožínek, nemohli koně chybět. Dnesbyměl radost, přijelo
16 povozů,“ vysvětlil starosta Jan Zeman. Foto: Deník/Radka Doležalová

Odměnou byly
koláče i peníze
Chasa na středověkém
hoslovickém mlýně měla
o víkendu radost, protože
mlynáři byli s její prací při
sklizni spokojeni. Odmě-
nou jim byly nejen koláče,
ale také penízky na útratu
v hospodě. Dobrou úrodu
tedy náležitě oslavili tan-
cem a zpěvem. Celou
slavnost doprovodil svými
scénkami a zpěvem soubor
Kovářovan. (šram)

Trháme rekordy v bourání
České Budějovice – Poli-
cisté evidovali nárůst do-
pravních nehod. Za tři dny
minulého týdne jich napo-
čítali 43. Skóre nehod Jiho-
českého kraje bylo rekordní
už předtím, než víkendová
bouřka přispěla dalšími ka-
ramboly kvůli stromům

padlým na silnici. Nehod je
ve skutečnosti ještě více,
protože lehčí srážky vyřizují
řidiči sami prostřednictvím
euroformulářů. Kvůli re-
konstrukcím mnohých silnic
i zvýšenému prázdninové-
mu provozu vyšší riziko ne-
hod trvá. (rad)

Ztratily se děti.
Našly je kamery

České Budějovice – Obslu-
ha městského kamerového
systému vypátrala v sobotu
pohřešované děti. Rodiče
čtyř malých dětí museli od-
jet do nemocnice kvůli mu-
žovu krvácejícímu zranění.
Děti svěřili téměř nezná-
mému mladíkovi, jenž je
slíbil doma ohlídat. Rodiče
se ale vrátili do prázdného
bytu a přivolali na pomoc
městskou policii. Strážníci
díky kamerám zjistili, že
podnapilý mladík se s dětmi
pohyboval poblíž obchod-
ního domu Mercury. (rad)
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↑ TRADICE. Voraři z Purkarce oslavili
115 let. V sobotu se tam sjeli členové
spolku Vltavan z Purkarce, ale i ze
Štěchovic, Davle a z Prahy. Na počest
výročí vysvětili kapličku svatého Jana
Nepomuckého, patrona vorařů. Jakou
úlohu měl Vltavan v historii a jakou má
nyní, vysvětlil jeho předseda Jan Pešl:
„Voraři se podporovali v nemoci,
případně i v úmrtí. Dnes se snažíme,
aby vorařské řemeslo neupadlo
v zapomenutí.“ Foto: Deník/Radka Doležalová

Noste nám kabelky, pomůžete
V plném proudu je sbírka
pro další ročník Kabelkové-
ho veletrhu Deníku, který se
v budějovickém IGY Centru
uskuteční 6. září. Noste nám
kabelky, dětské knihy i bižu-
terii. Vše prodáme za symbo-
lické ceny a výtěžek rozdělíme talentovaným dě-
tem z jižních Čech

výtěžek
Čech
výtěžek

na další rozvoj jejich nadání.
O všech oceněných se poté dočtete na stránkách
vašeho Deníku. A kam můžete věci nosit?
V Českých Budějovicích do redakce Deníku na
náměstí, do Českého

Budějovicích
Českého
Budějovicích

rozhlasu v ulici U Tří lvů, na
recepci rektorátu Jihočeské univerzity v Brani-
šovské ulici, do areálu Madety na Rudolfovské, do
DC Strom života ve Skuherského ulici, Baby cent-
ra Šikulka na Rudolfovské, prodejny OP prádlo
v Panské a firem Lumen na Nemanické nebo
Kuboušek na Lidické.
V Lišově do sokolovny po předchozí dohodě
s Marií Placatkovou na tel. 724 848 225.
V Týně nad Vltavou do infocentra na nám. Míru.
V Trhových Svinech do infocentra na náměstí.
V Borovanech do informačního centra na zámku.

Lávku uzavřou kvůli opravě
České Budějovice – Na téměř dva měsíce se ode
dneška zavírá lávka pro pěší v Suchém Vrbném
(u točny MHD). Důvodem je podle slov Petra Pod-
holy, náměstka primátora, špatný technický stav.

„Došlo ke korozi zábradlí v místě kotev-
ních desek, což způsobilo porušení
izolace a následné zatékání do žele-
zobetonové nosné konstrukce,“ vy-
světluje s tím, že stávající nosná kon-
strukce bude zachována a dojde k vý-
měně mostního svršku a zábradlí. „Nos-

ná konstrukce bude odhalena, provede se nový
spádový beton, sanace konstrukce a spodní stavby,“
doplnil postup prací. Celkové náklady na opravu
vyjdou na 743 tisíc korun. (der)
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Ochutnejte potraviny oceněné značkou
Regionální potravina Jihočeského kraje 

Kde? Stánky s výrobky, které získaly značku Regionální potravina,
na Vás čekají ve Strakonicích v neděli 27. 8., na „Slavnostech 
města Strakonice – 650 let“. Opravdové regionální potraviny                        
z Jihočeského kraje můžete nejen ochutnat, ale i nakoupit a také     
se dozvědět, jak je výrobci připravují a vyrábějí. 

Bližší informace naleznete na www.regionalnipotravina.cz.

Jiho eský kraj 
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