
↑ HRA KRÁLOVSKÁ o Lannův pohár
v šachu zná svého vítěze. Třetí ročník
klání, které se koná v Kavárně Lanna
v Českých Budějovicích, ovládl
Vladimír Adigamov (vpravo). Získal
ručně vyrobený dřevěný putovní
pohár. Cílem Lannova šachu je založit
kulturní tradici s odkazem na
českobudějovického rodáka Vojtěcha
Adalberta Lannu, který se významně
podílel na rozkvětu města. Na snímku
jsou také hlavní organizátor Michal
Borovka a Markéta Kubešová za
Kavárnu Lanna. Zde už se zájemci
mohou hlásit do dalšího ročníku
šachových klání, která se uskuteční
na podzim tohoto roku.
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Ukradli peníze i školní učebnice
Českobudějovicko – V Kosově mezi středeční 19.40
a 14 h ve čtvrtek vnikl poberta na pozemek domku,
rozbil okénko Toyoty RAV4, ukradl pánskou tašku
s doklady a penězi. V Kamenném Újezdu v noci ze
středy na čtvrtek kdosi v přízemí domku sebral
školní brašnu s učebnicemi, sportovní tašku s de-
tektorem kovu, dámskou kabelku, klíče od osobní-
ho vozidla a ovladače od garážových vrat. Z jiné
místnosti zcizil fotoaparát, osobní doklady, mobilní
telefon a peníze. Celková škoda obou případů pře-
výšila 44 000 Kč. Svědkové mohou volat na 158.(zz)
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David servis skončí za Pískem
České Budějovice – Ve druholigové skupině Střed
jako by po posledním postupovém místě do play
off nikdo netoužil. Devátý David servis nenavázal
na výhru v Pelhřimově. A osmý Písek? Interní pro-
blémy a prohra 0:7 v Kolíně hovoří vý-
mluvně. „Písek je rozklížený, má své
problémy. Nějaké hráče vyřadil, pak
zase vzal zpět,“ registruje třenice
útočník David servisu Lukáš Sume-
rauer. Jeho tým nestačil na Nymburk
(2:10) a ví, že konec je na dohled. „Ce-
lou sezonu máme smůlu. Puky se k nám
neodrážejí, nejde to,“ přiznává hráč. Na nepřesvěd-
čivé výkony gólmanů neúspěchy nesvádí: „Máme
teď jednoho – a ten aby se v bráně zbláznil!“ (mka)
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Junioři Motoru míří k dohrávce
České Budějovice – Juniorka Motoru nastoupí dnes
od 15 hodin k dohrávce na ledě Chomutova. Duel
týmy odložily kvůli budějovické marodce. Poslední

dva nezdary Motoru byly výstrahou:
v Plzni inkasoval sedm, v Litvínově
dokonce devět gólů! „Bylo to divoké,
výhra 3:0 v Karlových Varech jako by
nás uspokojila. S hráči jsme zápasy
probírali, snad si to vezmou k srdci.

Musíme se vrátit k poctivé obraně,“
burcuje kouč Luboš Rob (na snímku),

kterého krátce vyřadila z tréninkového procesu
chřipka, ale už je fit. Junioři si vezou do Chomutova
střelce Tomáše Gumana. Ondřej Šulek dostal volno
a brankář Jiří Patera se po návratu z reprezentační
akce ČR „18“ připojí k týmu až na místě. (mka)

Týrá zvířata? Rozhodne státní zastupitelství
„Zvířata se nemají čeho
napít, místo vody mají led.
A bez vody nemohou ani
žrát!“ opakovaně poukazuje
Alena Kuková na situaci
v chovu u Lišova.

JANA ZUZIAKOVÁ

Lišov – Těsně za městem
chová Viktor Bartl ve ven-
kovním výběhu pět prasat,
dvě telata, nyní se tam ob-
jevila i drůbež. Všímavá že-
na, která tudy pravidelně
jezdí, situaci dlouhodobě
sleduje a podnikla mnohé
kroky, aby došlo k nápravě.
„Opakovaně jsem upozor-
ňovala krajskou veterinární
správu (KVS) na týrání.
V zákonu na ochranu zvířat
proti týrání jednoznačně
stojí, že za týrání se pova-
žuje omezování výživy zví-
řete včetně jeho napájení –
a to se tu děje celou zimu!
Když přes plot spouštím
kýbl s teplou vodou, telata
lačně pijí, ale pro prasata je
vysoký. Pes je zavřený
v kotci, kde chodí po vysoké
vrstvě svých výkalů ani sníh
si nemůže nalízat,“ je roz-
hořčena občanka, která
majiteli k plotu již dříve
přivezla balík sena a menší
telátko opakovaně napájela
z lahve.
Na policii podala trestní

oznámení o týrání. „Lišovští
kolegové provedli šetření,
zda nedošlo ke spáchání
přestupku či trestného činu,
a neshledali žádné závady.
Chovatel uvedl, že dává vo-
du dvakrát denně,“ konsta-
toval jihočeský policejní
mluvčí Milan Bajcura s tím,
že šetření provede i KVS.
Chovatel tvrdí, že zvířa-

tům dvakrát denně vozí dva
25litrové kanystry s teplou
vodu. „Jo, minulý týden
jsem tu měl policajty,“ po-
tvrdil po prvním letošním

šetření policie Viktor Bartl.
„Telata jsou z kravína. Ří-
kali, že jsou podvyživená a
chcípla by. Tak jsem si je
vzal na vykrmení. Psa jsem
přivezl z Chorvatska, chtěli
ho zabít,“ říká chovatel. Od
zveřejnění kauzy očekává,
že „snad už ta baba dá po-
koj“. Podobný postoj zaují-
má i lišovský starosta Jiří
Švec, podle něhož stěžova-
telka neví, o čem mluví.

OPAKOVANÉ POKUTY
„Majitel dostal již několik
pokut, ale zakázat chov
nelze, i když podmínky jsou
problematické. Dá to do
pořádku, ale prohřešky se
znovu opakují,“ komentoval
v lednu ředitel KVS Franti-
šek Kouba. „Je pravda, že li-
dé si zvířata polidšťují
a nahlašují týrání tam, kde
se neděje. Tele pobývající
v zimě venku je v pořádku,
pokud tam má přístřešek.
Když se přemístí do stáje, za
tři dny uhyne, protože nemá
čerstvý vzduch. Po důklad-
ném prošetření odkládáme
70 % podnětů jako neopod-

statněných,“ dodal.
„Po dotazu k šetření mi

na veterinární správě řekli,
že nedostatek pití a žrádla
řešen nebude, jen nepovo-
lená porážka telat,“ diví se
Alena Kuková.
Tak podala podnět i na

odbor životního prostředí
budějovického magistrátu,
jako obce s rozšířenou pů-
sobností. „Pracovnice KVS
zhodnotí situaci a případně
dá podnět odboru životního
prostředí, jehož pracovníci
pak konají – odebírají zví-
řata do náhradní péče, do
městského útulku či útulku
Animal Rescue, nejde-li
o psy a kočky. Provinilý
majitel musí uhradit vyčís-
lené náhrady – veterinární
ošetření, očkování, žrádlo,“
vysvětlil postup vedoucí
Svatopluk Míka.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Protože se podle Aleny Ku-
kové nic neděje, přikročila
k další akci. „Na státním za-
stupitelství jsem podala
trestní oznámení na chova-
tele Viktora Bartla a zároveň

trestní oznámení na KVS,
protože ta tím, že nekoná,
přebrala zodpovědnost za
toto týrání. Státní zástupce
mě ujistil, že dohlédne na
to, aby orgány konaly,“
uvedla stěžovatelka.

SVĚDKOVÉ TO DOSVĚDČÍ
„Když jsem dala na plot
maso pro psa a dva dny tam
viselo, je zřejmé, že u zvířat
majitel nebyl. Takže lže a
dvakrát denně nenapájí.
Vždycky jezdím kolem se
synem či přítelem, takže
mám svědky, jak to tam
průběžně vypadá,“ hněvá se
žena, jak to prý chovatel na
všechny hraje. „Už v létě
před dvěma roky jsem po-
dala na veterinární správu
podnět k prošetření, neboť
tehdy v obrovských vedrech
byla prasata stále bez vody.
Ani mi neodpověděli. A toto
týrání se děje dál.“
„Z hlediska lišovské poli-

cie zvířata ani při druhé
návštěvě nevykazovala
známky týrání. Po šetření
krajské veterinární správy
jejich zprávu přiloží a spis
odešlou státnímu zastupi-
telství,“ uzavřel mluvčí po-
licie. „Policii poskytneme
stanovisko dle zákona, ne-
mohu říci nic jiného,“ dodal
koncem týdne František
Kouba.

PROBLEMATICKÝ CHOV. Viktor Bartl se brání svědectvím, že zví-
řata bývají bez vody a krmení. Foto: Deník/Jana Zuziaková

Co je týrání zvířat
g Omezování výživy zvířete

včetně jeho napájení.
g Chování zvířat

v nevhod. podmínkách.
g Zacházení se zvířetem,

které vyvolává
nepřiměřenou bolest,
utrpení nebo poškození
zdraví anebo vede k jeho
neúměrnému fyzickému
vyčerpání.

Plánovaný most budí rozruch
Doprava se opět stala té-
matem jednání českobudě-
jovických zastupitelů.

EDWIN OTTA

České Budějovice – „Chce-
me moderní město a větší
podíl pěších a cyklistů na
dopravě,“ tak by se dal shr-
nout hlavní apel občanů,
kteří včera přišli na jednání
českobudějovického zastu-
pitelstva. Obyvatelé lokality
kolem nemocnice, ale i ji-
ných částí města, nechtějí,
aby se uvažovaná lávka,
která je zatím v územním
plánu určena pro pěší a
cyklisty, proměnila v most
pro automobilovou dopravu.
Radnice ale případnou
změnu hájí s tím, že to po-
může dopravě.
Podle některých občanů

by však radnice měla spíše
posílit pozici pěších a cyk-
listů než automobilů. V de-
batě například Lukáš Vincík
uvedl, že Vídeň chce podíl
individuální automobilové
dopravy v blízkém výhledu
jen 20 %, v Českých Budě-
jovicích je to dnes 42 % a
nezdá se mu, že by se chys-
tala změna. Za občany za-
zněla i další kritika. Jiří
Sperger zpochybnil dopravní
navázání mostu na další
komunikace. „Nechce se mi
věřit, že tento návrh může
být myšlen vážně,“ konsta-

toval Jiří Sperger a dodal, že
ulice L. B. Schneidera,
B. Němcové a Lidická třída
jsou vzájemně vyosené a už
teď jsou tam špatné do-
pravní poměry.
Radnici z dlouhodobého

hlediska kritizoval Petr Kři-
váček a odmítl názor, že
doprava využívající nový
most bude mít zklidňující
vliv na město. Upozornil, že
po uvolnění Modrého mostu
pro automobilovou dopravu
se Havlíčkova kolonie stala
průjezdním místem. „Což
Havlíčkovu kolonii značně
zklidnilo, že,“ položil si řeč-
nickou otázku Petr Křiváček
a vzápětí připomněl vedení
města vznikající objekt Pia-
na u Mánesovy ulice. A na-
značil, že ten zase může
negativně ovlivnit parkovací
poměry v lokalitě.

Náměstek primátora
František Konečný ale výtky
vůči plánům radnice odmítl
a zopakoval, že nový most
pomůže Lidické třídě nebo
Mánesově ulici a sníží tam
dopravu. Slíbil také, že ná-
kladní doprava nebude za-
vedena dál než do papíren.
Do těch by od mostu měla
vést v proluce mezi firem-
ním areálem a nemocnicí
nová silnice. A kratší cesta
od Litvínovic do nemocnice
by podle Františka Koneč-
ného znamenala i lepší
spojení pro stovky jejích
zaměstnanců.
Změna územního plánu,

která se týká plánovaného
přemostění Vltavy u papí-
ren, je nyní v prvním kroku,
ještě nejméně dvakrát o ní
bude jednat zastupitelstvo
města.

Kromě pěších se přes řeku dostanou i auta

L. B. Schneidera

Areál nemocnice

Vlta
va

Vl
ta

va kruhový objezd 
v Litvínovicích

plánovaná komunikace 
s přemostěním
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Návštěvy už neodmítnou ani
v domově seniorů Hvízdal
České Budějovice – K normálnímu režimu se může
díky ustupující chřipkové hrozbě vrátit další domov
pro seniory. Jak včera informovala mluvčí radnice
Jitka Welzlová, po dohodě s Krajskou hygienickou
stanicí a ústavním lékařem bude od středy 15.
února zrušen zákaz návštěv z důvodu chřipkové
epidemie v Domově pro seniory Hvízdal. Řada za-
řízení pro seniory v regionu opatření odvolala už
minulý týden. (hst)

Po nehodě zůstal
s malou dcerou
sám a zadlužil se
Jindřichohradecko – Na
výzvu z facebookové strán-
ky Jindřichohradeckého de-
níku, která se týkala rodiny
z České Lípy, jež se kvůli
vážné dopravní nehodě před
10 lety dostala do svízelné
životní situace, neboť man-
žel – živitel rodiny má stále
vážné zdravotní problémy,
reagoval Vlastimil Suchý
z Mutišova. Napsal svůj pří-
běh, který je tomu z České
Lípy hodně podobný.
„Je to smutné. Taky mi

před osmi lety zemřela
partnerka. A zůstal jsem
s dvouapůlletou dcerkou
sám bez práce, bez nároku
na podporu. A když jsem šel
požádat alespoň o sociální
dávky, bylo mi sděleno, že
mám sirotčí důchod (5 200
Kč), a to je víc jak dvojná-
sobek životního minima,
takže nemám na nic nárok.
Na shledanou. A koho má
situace zajímala? Nikoho.
A kdo mi pomohl? Nikdo.
A ještě jsem se musel za-
dlužit kvůli soudům, abych
nepřišel o to jediné, co mě
tehdy drželo při životě –
o mou dcerku. A nikoho to
nezajímalo. A proto jsem
rád, že v této zemi jsou ale-
spoň takové instituce, jako
ADRA a Dobrý anděl, které
mohou lidem v těžkých si-
tuacích pomoci. Místo toho,
aby to udělal stát. Je mi
z toho opět smutno.“ (nov)
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