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� Město zvýšilo kapacitu 
mateřských škol

� Náměstkyně primátora Ivana
Popelová odpovídá na dotazy 
k výměně řidičských průkazů

� Ledenická ulice bude mít 
přednost před Lannovkou

� Léto přijde do města v červnu

U V N I T Ř  L I S T U

Městská policie 
na dlouhé cestě

Městská poli-
cie České Budě-
jovice letos slaví
patnáct let od své-
ho založení. Za
tu dobu urazila
dlouhou cestu.
Počet strážníků
narostl na více

než dvojnásobek, značně se jim roz-
šířily pravomoci a ze sboru, který byl
nanejvýše pomocníkem Policie ČR, se
stal rovnocenný partner. Policie České
republiky má totiž na ochranu města
příliš málo lidí – hlavní zodpovědnost
za bezpečí budějovických občanů tak
leží na našich strážnících.

Bohužel, městská policie v pos-
ledních letech poněkud zaostala,
uzavřela se do sebe a zjednodušovala
si práci zaměřením na dopravní
činnost. V dopravě sice mohla vyka-
zovat uložené pokuty, nasazené botič-
ky a provedené odtahy, ale zároveň
tak rezignovala na svou hlavní zod-
povědnost, jíž je právě ochrana po-
řádku a bezpečí obyvatel města. Nyní
však usilujeme o změnu tohoto nežá-
doucího stavu.

Strážníci už si uvědomili, že při-
chází nová doba, kdy jim nebude sta-
čit ke spokojenosti uložit určité množ-
ství pokut a považovat svou práci
za skončenou. Nesmírně mě potěší, až
tuto změnu zaregistrují ve svém kaž-
dodenním životě i občané. To budu
považovat za svůj největší úspěch. 

Chtěl bych proto obyvatele Čes-
kých Budějovic požádat, aby obnovili
svou důvěru v městskou policii. Po-
kud budou potřebovat pomoc, první
po ruce bude především strážník.
Na to by někteří lidé měli myslet, když
dávají otevřeně najevo svou nevoli až
nepřátelství vůči lidem ve strážnic-
kých uniformách. Jednou se i jim mů-
že stát, že budou rádi, když tuto uni-
formu uvidí nablízku a člověka v ní
ochotného a schopného jim pomoci.

Juraj Thoma,
primátor Českých Budějovic

DÁLNICE MUSÍ BÝT SETRNĚJSÍ

Děti si budou hrát
v lepším prostředí

Město České Budějovice renovuje dět-
ská hřiště tak, aby odpovídala nejpřísněj-
ším normám. Ještě v letošním roce bude do
nynějších dětských plácků investovat tři
miliony korun. 

„Jedno hřiště vyjde asi na půl milionu
korun. Přibudou nové atrakce a ty již exis-
tující se musí opravit tak, aby prostředí pro
děti bylo příjemné a maminky si tam moh-
ly v klidu odpočinout,“ konstatoval náměs-
tek českobudějovického primátora Franti-
šek Jelen. Vedoucí odboru správy veřej-
ných statků Vladimíra Hrušková řekla, že
při výběru hřišť na rekonstrukce musí
město postupovat velmi opatrně, protože
ne v každé zástavbě obyvatelé s těmito
kroky souhlasí. „Už jsme se setkali i s tím,
že lidé psali petice proti dětským hřištím,
že je u svých domů nechtějí,“ konstatovala
Hrušková. Připomněla, že problémem jsou
i vandalové, kteří hřiště ničí, a město je
pak musí za nemalé finanční částky neu-
stále obnovovat.

Už do konce května by mělo být zreno-
vováno hřiště v Klaricově ulici. Potom přij-
dou na řadu i dětské plácky v ulicích Tali-
cha, Kamarýtové a Brožíkově. „Budeme obno-
vovat i hřiště v ulicích Bezdrevská, M. Ho-
rákové a také jedno v Nových Hodějovicích.

V těchto případech však teprve vypíšeme
výběrové řízení,“ doplnila Hrušková. 

Náměstkyně českobudějovického pri-
mátora Ivana Popelová upozornila, že měs-
to hřiště obnovuje i staví už dlouhodobě.
„Se stavbou nových a rekonstrukcí starých
hřišť začalo město už v minulém volebním
období. Příkladem je například atypické
hřiště na Sokolském ostrově, které vyšlo
na přibližně jeden milion korun, a hřiště
u Malého jezu, které bylo financované
z dotačního titulu centra Duhové Energie,“
uvedla Popelová. Dále podotkla, že radnice
se chce zaměřit také na hřiště v předškol-
ních a školních zařízeních. Na ně se chce
ucházet o finanční podporu z takzvaných
Norských fondů.

Obnovu i výstavbu hřišť vítají přede-
vším českobudějovické maminky. „Ráda se
svým tříletým synem chodím na Sokolský
ostrov, kde je ideální prostředí. Nemusím
se bát, že se mu tam něco stane a můžu si
v klidu popovídat s kamarádkami. Pokud
by obdobná hřiště byla po celém městě,
znamenalo by to pro mně v podstatě i více
svobody a mohla bych se vydávat za zná-
mými kamkoliv,“ kvitovala obnovu hřišť
matka Jaroslava Krejchová z Českých Bu-
dějovic. 

Modrý most pomohl
odlehčit dopravu

Neúnosná dopravní situace v Máne-
sově ulici v podobě dlouhých front čekají-
cích automobilů v zácpě přiměla město
počátkem května otevřít pro automobilo-
vou dopravu do 6 tun Modrý most přes ře-
ku Malši u Polikliniky Jih.

Zároveň se městu podařilo vyjednat
zkrácení uzavírky v Mánesově ulici, kde
komplikuje dopravu rekonstrukce křižo-
vatky s ulicí Boženy Němcové. Ta je nyní
hlavní příčinou dopravních problémů. 

„Chápeme, že otevření mostu vyvola-
lo nevoli obyvatel z jeho okolí, kteří byli
už při stavbě proti jeho uvolnění pro
automobily. Chtěl bych je však požádat
o porozumění a trpělivost. Vyřešíme tímto
problémy desetitisíců obyvatel města,
kteří tráví svůj čas v zácpách a potřebují
se v rozumném čase dostat do práce a za
rodinou. Po otevření mostu se zácpy
zmírnily, takže se naše rozhodnutí
ukázalo jako správné,“ vysvětlil otevření
mostu primátor Českých Budějovic Juraj
Thoma.

Navíc zdůraznil, že odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství jednoznačně podce-
nil situaci, když vydal rozhodnutí na čás-

tečné uzavření Mánesovy třídy, aniž by
zajistil potřebné objízdné trasy. „Zodpo-
vědným pracovníkům jsem k tomu již své
řekl a vyvodím z toho důsledky. Jelikož
však rozhodnutí nelze vzít zpátky, může-
me pouze hledat možnosti, jak řešit již
vzniklou situaci. Bohužel bylo proto nut-
né Modrý most otevřít značně narychlo
a nepodařilo se nám o našem úmyslu včas
informovat obyvatele z okolí mostu. To
považuji za chybu ze strany města, za niž
se omlouvám,“ uvedl primátor Thoma.

Rekonstrukce v Mánesově ulici začala
na začátku dubna a její součástí je vy-
lepšení a rozšíření křižovatek Mánesova -
F. A. Gerstnera a Mánesova - Boženy Něm-
cové. Plánovaná obnova kanalizace byla
z původního projektu s ohledem na dop-
ravní situaci ve městě vypuštěna, čímž se
dopravní situace v Mánesově ulici zjedno-
duší. Rekonstrukce a konečné úpravy dot-
čených úseků vozovek mají být hotovy
nejpozději do 18. srpna „Dohodli jsme se
společně se stavebníky, že v Mánesově uli-
ci musejí být zachovány průjezdné mini-
málně dva pruhy,“ dodal k jednání ná-
městek primátora František Jelen.

Náměstí na Vltavě
získá novou tvář

Otevřený prostor před KD Vltava se
bude letos přestavovat. Jakou podobu
získá, přitom mohou ovlivnit lidé. Od 25.
května jsou ve vestibulu ZŠ a ZUŠ Bez-
drevská a MŠ Františka Ondříčka umís-
těny panely se třemi návrhy nové podoby
náměstí. Vystaveny budou také ve 2. patře
historické radnice u zasedací místnosti
zastupitelstva a na webových stránkách
města wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz.

Až do 27. června si bude možné vy-
stavené návrhy nejenom prohlížet, ale také
o nich hlasovat, a ovlivnit tak, jak bude

vypadat náměstí po přestavbě. Hlasovací
urny budou umístěny u hospodářky ZŠ
Bezdrevská, ve vestibulu mateřské školy
a na Městském informačním centru v bu-
dově radnice. Na internetu bude umožně-
no elektronické hlasování.

VVeeřřeejjnnéé  ppřřeeddssttaavveenníí všech tří projektů
se bude konat ve ssttřřeedduu  1133..  ččeerrvvnnaa  22000077
oodd 1177..0000  hhooddiinn  vv aauullee  ZZŠŠ  aa  ZZUUŠŠ  BBeezzddrreevv--
sskkáá. Náměstí by podle všech návrhů mělo
získat zajímavější tvář s rozšířenými plo-
chami zeleně, více lavičkami a kolostavy
i více vodními prvky. 

Připravovaný dálniční obchvat je pro
České Budějovice životně důležitý a radnice
usiluje o to, aby byl postaven co nejdříve.
Odvede totiž z města tranzitní dopravu. Zá-
roveň však město chce, aby dálnice byla
co nejšetrnější ke krajině i lidem. Proto loni
zadalo zpracování oponentního posudku
k technickému řešení předloženému Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, který doporučuje
vylepšení ve prospěch obyvatel a osídlení.

Plánovaný dálniční obchvat mezi Úsil-
ným a Novými Hodějovicemi o délce více
než 7 kilometrů se totiž na několika mís-
tech těsně přibližuje obytné zástavbě. Zej-
ména ve třech bodech: mezi městem a Vrá-
tem, kde podchází Rudolfovskou třídu, po-
té mezi městem a Dobrou Vodou, kde kři-
žuje Dobrovodskou ulici, a na jihu mezi
Novými a Starými Hodějovicemi. 

Město proto chce, aby dálnice vedla po-
kud možno co nejvíce „pod zemí“, tedy pod
úrovní terénu, aby co nejméně narušovala
krajinu i neobtěžovala lidi z jejího okolí.
Ředitelství silnic a dálnic naopak počítá
s vedením dálnice spíše po několikamet-
rových náspech či estakádách, které je sice
levnější, ale ne šetrné ke krajině.  

„České Budějovice bezpochyby dálnici
potřebují. Odvede totiž z města tranzitní
dopravu, která tvoří v současnosti až dva-
cet procent veškerého provozu. Je to stav-
ba, která zde bude příštích dvě stě i více
let, takže bude ovlivňovat i životy našich
potomků. Proto chceme, aby byla co nejše-
trnější,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.

První velká změna, kterou navrhuje
oponentní posudek, se týká křížení dál-
nice a Rudolfovské třídy. Projekt ŘSD
počítá s tím, že Rudolfovská třída pove-
de po mostě širokém jako komunikace –

tedy 12 metrů. Oponentní posudek zpra-
covaný společností IKP Consulting Engi-
neers navrhuje překrytí dálnice rozšířit na
celých 60 metrů. „Dálnice je totiž v tomto
místě vedena pouze 50 metrů od současné
zástavby obce Vráto. Navrhujeme proto
vést Rudolfovskou v současné výškové
úrovni a dálnici pod ni ještě více zahloubit
do zářezu se širším šedesátimetrovým pře-
sypaným pasem,“ vysvětlil Ing. Lukáš
Mašín z IKP.

Dále k jihu navrhuje ŘSD vést dálnici
po náspu, přes Dobrovodskou ulici a Dob-
rovodský potok na asi osm metrů vysokém
mostě, a poté směrem k Ledenické 260
metrů dlouhým tunelem. Město upřed-
nostňuje variantu, která počítá se sní-
žením dálnice pod úroveň povrchu a prod-
loužením tunelu na 780 metrů. Dálnice by
tak křižovala Dobrovodskou pod zemí.
Pokud by byl realizován návrh ŘSD, po-
hled z Dobré Vody na České Budějovice
by narušovala estakáda na osmimetrových
sloupech. Při městem požadovaném řešení
by se dnešní pohled takřka nezměnil, pro-
tože dálnice by byla ukrytá pod povrchem. 

Dálnice by dále měla podcházet Lede-
nickou ulici, která by přes ni byla pře-
vedena dostatečně širokým (60,5 m) mos-
tem podobně jako Rudolfovská, na při-
blížení k Novým Hodějovicím město poža-
duje ještě větší zahloubení dálnice. Na po-
sledním citlivém bodě, mimoúrovňové
křižovatce mezi Novými a Starými Ho-
dějovicemi, chce město zrušit plánovaná
napojení na Novohradskou ulici. „Hlavní
naší obavou je, že by auta z dálnice sjížděla
do Novohradské a zbytečně by ji zatěžo-
vala,“ odůvodnil takové opatření primátor
Juraj Thoma. 

Úpravy navržené firmou IKP výstav-
bu dálnice o něco prodraží, zhruba o mi-
liardu korun. Podle ŘSD bude dálniční
obchvat Českých Budějovic stát 2,9 mi-
liardy korun bez DPH, návrh IKP počí-
tá s cenou ve výši 3,9 miliardy. Tento roz-
díl ale v celkových nákladech na stavbu
dálnice, kdy jeden kilometr dálnice vyj-
de průměrně na 500 milionů korun, ne-
ní rozhodující položkou vzhledem k oče-
kávaným výhodám vylepšeného pro-
jektu podle návrhu IKP.

Město se nyní pokusí Ředitelství silnic
a dálnic přesvědčit, aby navržené změny
přijalo. Přestože to bude znamenat dílčí zdr-
žení projektové přípravy dálnice. „Raději
chceme věnovat delší čas přípravě, aby byl
projekt zpracován co nejlépe a následně
pak s minimálními potížemi prošel územ-
ním a stavebním řízením. Jelikož v tuto
chvíli ještě není vyřešen způsob finan-
cování D3 kolem Budějovic, neobáváme se,
že by to výstavbu mohlo pozdržet,“ podotkl
primátor Thoma.

Komunální odpad 
přes SIPO

Novinku v podobě možnosti placení
poplatku za komunální odpad přímo
přes SIPO nabídne od listopadu 2007
českobudějovický magistrát. Cílem je
uchránit občany před frontami, které se
při placení složenek na magistrátu kaž-
dé pololetí tvoří. Pokud mají občané
zájem o platbu poplatku za komunální
odpad přes SIPO, vyplní žádost, která je
k dispozici také na stránkách města:
wwwwww..cc--bbuudděějjoovviiccee..cczz, formuláře finanční-
ho odboru, dále na oddělení infocentra
v přízemí radnice (vchod č. 3) či přímo
na oddělení poplatků finančního odboru,
přízemí, přepážka č. 3 nebo 4. 

V Netolické bude
nové parkoviště

V průběhu června se obyvatelé Neto-
lické ulice na Máji a blízkého okolí dočkají
komfortnějšího parkování. Parkoviště v této
ulici se totiž bude opravovat. Na stávající
betonový povrch se položí vrstva asfaltu,
přibudou nové obrubníky a budou svisle
i vodorovně nově vyznačena parkovací
místa včetně vyhrazených pro invalidy.

Obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic mohli být ve dnech 11. - 13. května svěd-
ky pouličních divadel. Právě v těchto dnech se totiž ve městě konal 2. ročník festivalu
„Na prahu“, který vznikl z iniciativy produkčního a uměleckého vedení souboru
loutkohry Jihočeského divadla jako příležitost pro setkávání divadelních umělců.
Součástí festivalu bylo několik představení pro děti i dospělé. Na snímku je před-
stavení Dracena z náměstí Přemysla Otakara II. Foto Petr Zikmund
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NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Sociální sloupek

Navýšit kapacitu v mateřských školách
muselo město České Budějovice poté, co ro-
diče podali při dubnových zápisech do škol-
ního roku 2007/2008 na 912 žádostí
o umístění jejich potomka do školky.

Tento počet přitom převyšoval možnosti
mateřinek. „Takto vysoký zájem o služby
našich mateřských škol souvisí s tím, jak
se do věku vhodného k umístění do školek
dostávají děti rodičů ze silných populačních
ročníků 70. a začátku 80. let minulého sto-
letí. Dalším důvodem je, že se lidé stěhují do
satelitních míst kolem Českých Budějovic,
ale děti chtějí pořád dávat do mateřinek ve
městě, kde pracují,“ vysvětlil náměstek
primátora Rudolf Vodička, který má školství
ve městě na starosti.

Rada města v reakci na zvýšenou po-
ptávku rozhodla, aby ředitelé a ředitelky ško-
lek mohli přijmout do jedné třídy více dětí.
„Navýšili jsme počet žáků v jedné třídě ze
současných 24 na maximálně 28 dětí. Tím
jsme rozšířili kapacitu o 195 míst,“ podotkl
náměstek.

Město podle něho navíc připravilo čtyř-
milionovou investici do Mateřské školy
Vrchlického, kde tak pravděpodobně v září
přibudou dvě třídy. „Tím bychom byli
schopni přijmout o dalších 56 dětí navíc.
Rezerva se nám do budoucna také rýsuje
v jedné třídě v Mateřské škole Jizerská,“

vysvětlil náměstek Rudolf Vodička.
Město nyní bude muset čekat na 1. září,

kdy začne školní rok, aby se dozvědělo, ko-
lik přesně z 703 nově zapsaných dětí do ma-
teřinek nakonec skutečně nastoupí. Někteří
rodiče si totiž pravděpodobně zažádají o od-
klad. Už nyní je ale jasné, že zamítnutých
žádostí o umístění do školek je celkem 228.

„Většinou se jedná o případy, které nes-
plňují podmínky pro přijetí. Ředitelé od-
mítali děti s jen čtyřhodinovou denní do-
cházkou nebo takové žáky, jejichž matka je
na mateřské dovolené. Všichni řádně za-
městnaní rodiče byli při podání žádosti
uspokojeni,“ doplnil Vodička.

Krajské město má podle něho pro ma-
teřské školy připravenou strategii vývoje
počtu dětí, která vychází z odhadů porod-
nosti. Je ale zároveň schopno reagovat na
případný prudký nárůst počtu dětí, který by
mohl s předpoklady zamíchat. 

„I přes zamítnuté žádosti máme stále
k dispozici 74 volných míst, je to ale na-
příklad na sídlištích, kde není o umístění
velký zájem. Osobně se domnívám, že počet
dětí bude ještě nějaké roky mírně stoupat,
pak se zastaví a čeká nás opět pokles. Síť
školek máme ale nastavenou tak, že mů-
žeme reagovat na prakticky všechny od-
chylky, které se v populační křivce objeví,“
uzavřel náměstek primátora.

Město zvýšilo kapacitu
mateřských škol

Lannova třída a lávka
v ulici E. Pittera získaly ocenění Rozvojový plán

sociálních služeb na
roky 2008 – 2013

Odbor sociálních věcí pracuje 
od loňského roku na projektu

nazvaném Rozvojový plán 
sociálních služeb města České

Budějovice na roky 2008 – 2013.
Jeho hlavním cílem je zmapování

všech dostupných sociálních služeb
na území města, zjištění potřeb
občanů v této oblasti a následně

přizpůsobení systému a přizpůsobení
kapacity poskytovaných sociálních

služeb v Českých Budějovicích.
Dalšími výstupy budou například
nové webové stránky Rozvojového

plánu sociálních služeb, které budou
obsahovat například informace

o všech poskytovatelích sociálních
služeb. Více informací o projektu
najdou občané na připravovaném

portále: hhttttpp::////rrppssss--cc..bbuuddeejjoovviiccee..cczz,
který bude součástí webových

stránek města České Budějovice.
Projekt byl podpořen finančními

prostředky z grantového schématu
Evropské unie – SROP.

PPaavvllaa  MMiikkššááttkkoovváá
vedoucí odboru sociálních věcí
českobudějovického magistrátu

tteelleeffoonn::  338866  880011  660011

Foto Petr Zikmund 

Náměstkyně primátora Ivana Popelová 
odpovídá na nejčastější dotazy

V souvislosti s blížícím se 1. led-
nem 2008, termínem, kdy podle vodního
zákona vyprší platnost mnohých povo-
lení k vypouštění odpadních vod, se pro
velkou část vlastníků nemovitostí stává
aktuální otázka budoucnosti domovních
žump, septiků či domovních čistíren.
Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích
platí, že: „„VV ppřřííppaadděě,,  žžee  jjee  kkaannaalliizzaaccee
uukkoonnččeennaa  ččiissttíírrnnoouu  ooddppaaddnníícchh  vvoodd,,  nneenníí
ddoovvoolleennoo  vvyyppoouuššttěětt  ddoo  kkaannaalliizzaaccee  oodd--
ppaaddnníí  vvooddyy  ppřřeess  sseeppttiikkyy  aannii  ppřřeess  žžuumm--
ppyy..““  O problematice
žump, septiků a do-
movních čistíren
jsme hovořili s JJii--
řříímm  LLiippoollddeemm z vo-
dohospodářské spo-
lečnosti 1. JVS, a.s.,
která provozuje vo-
dovodní a kanali-
zační sítě v Č. Bu-
dějovicích.

ZZáákkoonn  oo  vvooddoovvooddeecchh  aa  kkaannaalliizzaaccíícchh  jjee
ppllaattnnýý  jjiižž  oodd  ppooččááttkkuu  rrookkuu  22000022..  EExxiisstteennccee
ddoommoovvnníícchh  sseeppttiikkůů  nnaa  kkaannaalliizzaaččnníícchh  ppřříí--
ppoojjkkáácchh,,  ooddvváádděějjííccíícchh ooddppaaddnníí  vvooddyy  pprroo--

ssttřřeeddnniiccttvvíímm  vveeřřeejjnnéé  kkaannaalliizzaaccee  ddoo  ččiissttíírrnnyy
ooddppaaddnníícchh  vvoodd,,  jjee  ddnneess  pprroottoo  vv rroozzppoorruu  ssee
zzáákkoonneemm..  PPřřeessttoo  aallee  eexxiissttuujjíí……

Ano. A to i přesto, že septiky jsou ne-
příjemným břemenem i pro své vlastníky –
musejí se udržovat, pravidelně vyvážet
a jsou zdrojem nepříjemného zápachu. Pro
provozovatele vodovodních a kanalizačních
sítí pak představují nežádoucí prvek, který
zhoršuje účinnost biologických procesů na
čistírnách odpadních vod. Kapitolou samou
o sobě je pak nepovolené přečerpávání
vyhnilého kalu ze septiků a obsahu žump
do veřejné kanalizace. Důsledkem tohoto
nezodpovědného jednání některých obča-
nů je mnohdy zamoření širokého okolí sil-
ným zápachem, zanesení kanalizace usa-
zeninami a přetížení čistíren. 

CCoo  tteeddyy  mmaajjíí  uudděěllaatt  vvllaassttnnííccii  nneemmoovvii--
ttoossttíí,,  nnaa  jjeejjiicchhžž  kkaannaalliizzaaččnníícchh  ppřřííppoojjkkáácchh
bbyyllyy  vv mmiinnuulloossttii  zzřříízzeennyy  sseeppttiikkyy,,  ppřřiiččeemmžž
ttyyttoo  nneemmoovviittoossttii  bbyyllyy  nnáásslleeddnněě  ppřřeeppoojjeennyy
nnaa  kkaannaalliizzaaccii  zzaakkoonnččeennoouu  ččiissttíírrnnoouu??

Neměli by váhat a podniknout veškeré
kroky nutné pro zrušení septiků. Optimál-
ní je obrátit se na odborného projektanta,
nechat zpracovat a projednat potřebnou do-

kumentaci a následně, v souladu s přís-
lušnými ustanoveními platného Staveb-
ního zákona č. 183/2006 Sb., zrealizovat
zrušení septiku.

DDaallššíí  ddůůlleežžiittoouu ččáássttíí  zzáákkoonnaa  oo  vvooddoovvoo--
ddeecchh  aa  kkaannaalliizzaaccíícchh jjee  uussttaannoovveenníí,, ppooddllee
nněějjžž  oobbeeccnníí  úúřřaadd  mmůůžžee  uulloožžiitt  vvllaassttnnííkkůůmm
ssttaavveebbnnííhhoo  ppoozzeemmkkuu  nneebboo  ssttaavveebb,,  nnaa  kkttee--
rrýýcchh  vvzznniikkaajjíí  nneebboo  mmoohhoouu  vvzznniikkaatt  ooddppaaddnníí
vvooddyy,,  ppoovviinnnnoosstt  ppřřiippoojjiitt  ssee  nnaa  kkaannaalliizzaaccii..
KKoohhoo  ssee  ttoottoo  uussttaannoovveenníí  mmůůžžee  ddoottýýkkaatt??

Obecně se toto ustanovení týká nemovi-
tostí, u kterých byly zřízeny žumpy, domovní
čistírny, septiky napojené do trativodů či vo-
dotečí a podobně. Zákonodárce v citovaném
ustanovení uplatňuje princip minimalizace
míst, ve kterých dochází k rizikovému na-
kládání s odpadními vodami. Prioritou je při-
tom šetrnost k životnímu prostředí. Rovněž
i v tomto případě platí, že záměry, týkající se
přepojení nemovitosti na kanalizaci, je vhod-
né svěřit do rukou odborného projektanta. 

BLIŽŠÍ INFORMACE: bbeezzppllaattnnáá  iinnffoo--
lliinnkkaa  11..  JJVVSS  aa..ss..::  880000  112200 111122  nebo hhaavvaa--
rriijjnníí  sslluužžbbaa::  338877  776611 991111..

Zákon ukládá zrušení žump a septiků u kanalizace

Dvě stavby města realizované v letech
2004 – 2006 získaly nedávno titul PRESTA
– prestižní stavba jižních Čech. Oceněny by-
ly stavební úpravy českobudějovické Lan-
novy třídy a lávka pro cyklisty přes Vltavu
v ulici E. Pitera v Českých Budějovicích.

„Jsem rád, že ve městě vznikají architek-
tonicky cenné stavby. Celkový design bu-
dov mnohdy hraje při výběru vhodného do-
davatele stavby důležitou roli. České Budě-
jovice se tak mohou pyšnit nejen historic-
kou, ale i nově vznikající architekturou,“
řekl českobudějovický primátor Juraj Tho-
ma. „Podobných ocenění si velmi vážím
a věřím, že krásu českobudějovické archi-
tektury budou velebit i příští generace,“ do-
plnil primátor.

Do letošního – v pořadí již čtvrtého roč-
níku soutěže PRESTA – se přihlásilo 64 sta-
veb. Ty byly rozděleny do pěti kategorií: Ob-
čanské a průmyslové stavby – novostavby,
Občanské a průmyslové stavby – rekon-
strukce, Rodinné domy a bytové stavby, Vo-
dohospodářské a ekologické stavby, Do-
pravní a inženýrské stavby, Ostatní stavby

a veřejné prostranství. Vítěze vybírala tři-
náctičlenná odborná porota, složená ze
zástupců pořadatelů.

Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu
v ulici E. Pitera v Č. Budějovicích získala
hlavní cenu v kategorii Dopravní a inženýr-
ské stavby. Lannova třída pak vyhrála kate-
gorii Ostatní stavby a veřejné prostranství.

V kategorii Občanské a průmyslové
stavby – novostavby zvítězila realizace ad-
ministrativní budovy společnosti Isotherm
v Kaplici. Titul v kategorii Občanské a prů-
myslové stavby – rekonstrukce získal netra-
diční hotel a restaurace Besídka ve Slavoni-
cích. V kategorii Vodohospodářské a ekolo-
gické stavby byla oceněna sanace vodního
díla Soběnov po protržení hráze. V katego-
rii Rodinné domy a bytové stavby bylo udě-
leno pouze čestné uznání, a to Domu sv.
Františka pro seniory ve Veselí nad Luž-
nicí. Letos byla udělena také cena jihočes-
kého hejtmana Jana Zahradníka s názvem
INSPIRA, kterou získala stavba Dětského
centra v místě bývalé výměníkové sta-
nice v Táboře.

Indiáni vzbudili zájem
na májových slavnostech

Indiánská vesnice s teepee, hody toma-
havkem, bubnování či apačský tanec na
Sokolském ostrově a přehlídka talento-
vaných dětí z Jihočeského kraje, které
tancovaly, hrály, zpívaly či recitovaly na
pódiu na náměstí Přemysla Otakara II. Tak
vypadaly letošní slavnosti Českých Budě-
jovic, které pořádala agentura Art4promo-
tion v pátek 11. a v sobotu 12. května. Naz-
vala je Českobudějovické májové slavnosti
aneb jihočeské Májování.

„Rozhodli jsme se slavnosti rozdělit do
dvou míst ve městě. Zatímco střed Českých
Budějovic patřil mladým talentům, Sokol-
ský ostrov jsme věnovali dobrodružnému
máji inspirovanému světem knih Karla
Maye. Proto ti Indiáni,“ vysvětlila Lenka
Střítecká z pořadatelské agentury Art4pro-
motion.

Rodiče s dětmi, kteří na náměstí v so-
botu přišli, se rozhodně nenudili. Když
zrovna děti neměly náladu na program na
pódiu, mohly si vyzkoušet vylézt na obří lá-

hev, jízdu na trenažéru býka či si zaskákat
v nafukovacím hradu. K dispozici bylo i ob-
čerstvení v obřím stanu. 

Stejně dobrodružně si děti počínaly i na
Sokolském ostrově. Prohlédnout si tu moh-
ly indiánské zbraně, štíty, oštěpy, ohniště
a další typické předměty. Vyzkoušely si hod
tomahavkem, střílení z luku či indiánskou
špičkou. K tomu jim hrála indiánská hudba
plná rytmů. Mnozí z malých návštěvníků si
nechali obličej pomalovat válečnými bar-
vami. „Mám tu červenou a zelenou. Jsem
zvědavý, co tomu řekne taťka, až to uvidí,“
sdělil dvanáctiletý Tomáš z Č. Budějovic,
který na slavnosti přišel s maminkou.

„Právě myšlenka prolnout májové slav-
nosti s knihami Karla Maye mně velmi
učarovala,“ zhodnotila náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová. Vyvrcholením páteč-
ního dne byla módní přehlídka, v sobotu
slavnosti zakončil lampiónový průvod,
který se ze Sokolského ostrova přesunul na
náměstí Přemysla Otakara II.

NNěěkktteeřříí  řřiiddiiččii  ssii
mmuussíí  ddoo  kkoonnccee  llee--
ttooššnnííhhoo  rrookkuu  vvyymměě--
nniitt  pprrůůkkaazzyy  vvyyddaannéé
ppřřeedd  rrookkeemm  11999944..
ZZaazznnaammeennaallii  jjssttee  jjiižž
nnaa  mmaattrriiččnníímm  úúřřaadděě
ččeesskkoobbuudděějjoovviicckkéé--
hhoo  mmaaggiissttrrááttuu  jjeejjiicchh
nnááppoorr??

Řidiči se k nám zatím nehrnou. Zatím
byly vyměněny dva tisíce z celkových
více než 13 tisíc řidičských průkazů
a úředníci i vedení města se obávají, že to
mnozí nechají až na poslední chvíli a za-
hltí úřad na konci prosince. Nabádáme

obyvatele k tomu, aby přišli na úřad co
nejdříve a předešli tak zbytečnému pře-
těžování na konci roku. Agenda výměny
průkazů se skládá pro úředníky ze dvou
úkonů, takže toho mají v podstatě dvak-
rát tolik. 

Letos v únoru a březnu po kampani
v médiích se zvýšil počet odbavených
klientů, nicméně v současné době se
zájem zase snižuje. Občané opět začali
záležitost poněkud podceňovat. Je třeba,
aby si přišli vyměnit řidičský průkaz
včas, protože i když máme připravenou
krizovou variantu, při současném tempu
nebude v lidských silách očekávaný ná-
por na konci roku zvládnout.

Hlídka je jako druhé manželství
Důležité je bavit se s lidmi a naslou-

chat jim. To je podle HHaannyy  VVaalleennttoovvéé
a DDaavviiddaa  SSttookkllaassyy základní klíč k úspěšné
práci strážníka. Sami patří mezi ty nej-
úspěšnější – mohou se chlubit dlouhodobě
největším počtem dostižených pachatelů
trestných činů nebo hledaných osob. 

„Když se člověk dá s lidmi do řeči,
spoustu se toho od nich dozví. Oni vidí
i věci, kterých nemáme šanci si všimnout,“
vysvětluje David Stoklasa. Na takové ak-
tivně získané podněty od lidí pak reagují
a snaží se problém vyřešit. 

„Přemýšleli jsme s kolegyní, co nás
pohání dopředu a shodli jsme se, že je to
obyčejná zvědavost,“ uvedl Stoklasa. „Ne-
bavilo by nás jen se tak procházet po měs-
tě, raději zajdeme zkontrolovat sodovkár-
nu, stará jatka, nakoukneme do parovodu,
nebojíme se problémových míst,“ doplnila
ho kolegyně Valentová. Kromě služby na
ulici se oba věnují i preventivním aktivi-
tám. „Hlavně práce s dětmi je obrovská po-
hoda a zábava,“ poznamenala Valentová.

Co je hlavní, práce u městské policie je
baví. „Máme blíže k lidem a řešení jejich
problémů než Policie České republiky. Má-
lokoho naštve, že někde vyloupili banku,
jen se nad tím pozastaví. Ale každého
osobně zasáhne, když mu někdo ukradne

kolo,“ vysvětlil Stoklasa.
Oba pracují u Městské policie České

Budějovice od roku 2001 a takřka od za-
čátku jsou spolu ve hlídce. „Neměnili by-
chom,“ shodují se oba. „Je to takové druhé

Chybami se člověk učí. I město se pou-
čilo z dopravního kolapsu, který minulý
týden nastal na Mánesově ulici. Zodpověd-
ní úředníci, kteří vydali příliš benevolentní
povolení a nedomysleli dopad rekonstruk-
ce křižovatky Mánesova - B. Němcové, bu-
dou finančně postiženi a primátor Juraj
Thoma připravuje opatření, která mají za-
bránit tomu, aby se podobná situace někdy
v budoucnu opakovala. 

„Naprosto zásadní je dobré plánovaní
uzavírek dopravním odborem, aby se jich
nesešlo více najednou. Dopravní odbor
musí také nutit stavební firmy k takové-
mu režimu na stavbě, aby co nejméně
omezoval dopravu. Nějaká omezení s se-
bou samozřejmě každá stavba vždy pone-
se, ale je nutné je minimalizovat. U takto
rozsáhlých rekonstrukcí, jako byla křižo-
vatka Mánesova - B. Němcové osobně
dohlédnu, zda odbor dopravy nic nepodce-
nil,“ uvedl primátor Juraj Thoma. 

Připomněl, že se dodatečně podařilo se
stavební firmou vyjednat takový režim,
který dopravu omezoval méně, než umož-
ňovalo povolení dopravního odboru. „Bylo
vidět, že rezervy tam byly a odbor dopravy
mohl lépe bránit zájmy města a jeho oby-
vatel. Pokud se nám v budoucnu podaří
dopravní omezení minimalizovat, nebude-
me nuceni příště sahat k mimořádným
opatřením, jako bylo otevření Modrého
mostu, který jsme museli v krizové si-
tuaci otevřít značně narychlo a bez důklad-
ného informování obyvatel, což je nám vy-
čítáno,“ dodal primátor.

Kromě kvalitnější práce odboru dopra-
vy, již bude primátor vyžadovat, by vhod-
ným opatřením do budoucna mohlo být
sestavení jednotného harmonogramu
všech velkých a dopravních staveb, který
by umožnil jejich lepší koordinaci.

Město zajistí lépe
příští dopravní stavby

manželství. Jsme spolu dvanáct hodin
denně, víme, co od sebe můžeme čekat,
dorozumíme se i beze slov, což je ve slo-
žitější situaci ohromná výhoda,“ přiblížila
strážnice Valentová.



rok počet obyvatel

1869 1199  442244
1900 4455  777788
1970 7766  669999
1994 9999  779933
1999 9988  992266
2004 9944  662222
2005 9944  665533
2006 9944  774477

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz
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noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Kdy byl postaven Jirsikův národní dům na Lannově třídě?Dnešní otázka zní: Kdy byl postaven Jirsikův národní dům na Lannově třídě?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho
vlastnoručním podpisem.  
Správná odpověď na otázku z březnového vydání je: Na území města vyjely první trolejbusy v r. 1909, tzv. druhé trolejbusy
v r. 1948 a třetí trolejbusy v r. 1991. Výhercem je: p. Mojmír Motalík, Dr. Bureše 1210/11, 370 05 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 10. následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2,
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Dobrá zpráva:
ve městě přibývá obyvatel

13. PALÁC FÉNIX
Na rohu Biskupské a Radniční ulice

stál až do roku 1928 areál městských
hasičů s bránou barokních tvarů, na
které byl nápis HASIČSKÁ STANICE.
Toho roku prodalo město pozemek s ha-
sičskými objekty (budovy, garáže, věž
na sušení hadic apod.) vídeňské životní
pojišťovací společnosti Fénix, která si na
tomto exponovaném nároží postavila
v roce 1929 filiálku. (V novějších publika-
cích se uvádí pro pojišťovnu název Phoe-
nix, ale v dobových adresářích se píše
Fénix.) Hasiči si odvezli stroje a nářadí
na radnici a následující rok se stěhovali
do nového hasičského dvora ve Vach-
kově ulici, dnes Haškova ulice. 

Hasičská stanice sídlila na rohu Bis-
kupské a Radniční od 18. století, nejspí-

še již od roku 1747, kdy město proka-
zatelně vlastnilo velkou stříkačku,
střední a tři malé stříkačky. Původně na
tomto rohu stála stará gotická radnice,
která se před rokem 1433 přestěhovala
na náměstí, kde byla později přestavěna
renesančně (měla jednu nárožní věž)
a barokně (tři současné věže). V 16. sto-
letí byla na rohu hospoda, protože roku
1573 koupila radnice bývalý svůj objekt
na nároží i s várkou. Před rokem 1868
začali kupovat domy od Radniční k Ši-
roké piaristé. Postavili zde latinské
gymnázium a koleje a na rohu chtěli
postavit piaristický kostel. Koncepce se
změnila v roce 1783, kdy bylo ve městě
v piaristickém gymnáziu zřízeno bis-
kupství. Není přesně zjištěno, kdy byla
stará gotická radnice zbořena, ale ještě

v roce 1772 na tom nárožním prostoru
stál jeden objekt staré radnice a sou-
časně již hasičský dvůr. 

Pojišťovna Fénix pronajímala příze-
mí obchodníkům. Podle adresáře zde
sídlil zlatník Adolf Chvosta, Josef Kam-
pert prodával linoleum a nejznámější
zde byla RUPA, to byl obchod pražské to-
várny na čokoládu. Po roce 1945 sídlila
v budově Česká státní pojišťovna,
oblastní závod Č. Budějovice. V přízemí
bylo velké kadeřnictví a holičství. Pláno-
valo se zřídit ve Fénixu velkou samoob-
sluhu potravin jako Gastronom na Praž-
ské, ale plán se neuskutečnil.

Připravuje odbor územního plá-
nování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Víte, že...
Víte, že největší budovu a chloubu

Českých Budějovic Černou věž stavěli
Italové? 

Věž, která měla původně sloužit jako
strážná a hlásná věž, ale i jako symbol
města, vystavěli dva Italové Hans Spatz
a po něm převzal nelehký úkol další
stavitel Vincenc Vogarelli. O její stavbě
rozhodlo město už v roce 1547 a ihned
byly zahájeny přípravné práce. Dělníci
se však pustili do akce až v roce 1565,
když je vedl právě Spatz a na něho
navázal Vogarelli. 

Dokončena byla v roce 1577 a až
v roce 1606 na ni byly dodatečně
přidány věžní hodiny. Černá věž, jak ji
známe dnes, prodělala několik větších
i menších rekonstrukcí, z nichž posled-
ní rozsáhlá byla v letech 1982 až 1985.

Ledenická ulice dostane 
přednost před Lannovkou

Už v letošním roce začne rekonstrukce
ulic Ledenické a E. Rošického v Č. Budějo-
vicích. Druhá etapa úprav Lannovy třídy se
bude muset odsunout na pozdější dobu.

„Krajský úřad vyčlenil na rekonstrukci
ulic Ledenická a Rošického dvacet milionů
korun. Vzhledem k tomu, že tyto silnice
potřebují kromě úpravy povrchu vozovky
i doplnění vodohospodářského majetku,
rozhodli jsme se, že jim dáme i díky pří-

spěvku kraje určitou prioritu,“  konstatoval
náměstek českobudějovického primátora
František Jelen. Poznamenal, že Lannova
třída je po první fázi rekonstrukce a její
stav tudíž není tak tíživý jako u dalších
dvou zmíněných ulic. 

Rekonstrukce vozovek v ulicích Lede-
nická a E. Rošického by měla začít už v le-
tošním roce a celkem bude stát osmdesát mi-
lionů korun. Bude rozdělena do dvou etap.

Z m i z e l é  B u d ě j o v i c eZ m i z e l é  B u d ě j o v i c e

Náš patriot
Hokejová legenda Jaroslav Pouzar

Trend, kdy Českým Budějovicím ubý-
vali obyvatelé, se zřejmě zastavil. Počet tr-
vale přihlášených osob v jihočeské metro-
poli již druhým rokem stoupl. Vyplývá to
z údajů Českého statistického úřadu.

V roce 2006 se město rozrostlo o 94 li-
dí na 94 747 obyvatel. Rok předtím při-
bylo Českým Budějovicím 31 lidí a jejich
počet na konci roku byl 94 563. Přitom
v minulosti nebylo výjimkou, že město
ztratilo během jediného roku i přes tisíc
obyvatel.

„České Budějovice si už druhým ro-
kem vedou příznivě. Doufám, že v příš-
tích letech se budou rozrůstat ještě rych-
leji, protože město nabídne nové možnosti
bydlení a lidé se nebudou muset z tohoto
důvodu stěhovat za město,“ informoval pri-
mátor Českých Budějovic Juraj Thoma.

Jako příklad zmínil novou čtvrť zvanou
Luční jez, která vzniká u Vltavy. „Ještě
větší obytné plochy nabídne v budoucnu
i areál bývalých kasáren ve Čtyřech Dvo-
rech. Kromě toho se v menším měřítku
staví i v ostatních částech města, napřík-
lad na Suchovrbenském náměstí,“ podotkl
primátor Thoma. 

Za zvýšení počtu obyvatel vděčí město
nově narozeným, kterých bylo loni 989,

zatímco 895 lidí zemřelo. Budějovicím
v posledních letech ubývali obyvatelé
především kvůli stěhování do satelitních
obcí. Loni však byla tato bilance přistěho-
vaných a vystěhovaných naprosto vyrovna-
ná – z Budějovic odešlo 2449 lidí a stejný
počet se přistěhoval. 

Město bohužel doplácí na to, že mu ke
stotisícové hranici, jíž nikdy v historii ne-
dosáhlo, chybí obyvatelé. Nyní je to přesně
5253 lidí. Jejich počet je důležitý hlavně
z hlediska daňových příjmů. Například
Olomouc, která má jen těsně přes sto tisíc,
dostává podle současného zákona o roz-
počtovém určení daní o tři sta milionů ko-
run více než České Budějovice.

VVýývvoojj  ppooččttuu  oobbyyvvaatteell  ČČ..  BBuudděějjoovviicc::      

Pozemek v Mánesově ulici
nabídne město investorům

Jídelnu s kuchyní v Mánesově ulici,
kterou využívá v současné době Základní
škola Matice školské, nabídne město
v soutěži investorům.

„Protože jídelna ani kuchyně už nevy-
hovují přísným podmínkám, máme tu pro-
voz od hygienické stanice povolen jen do
konce letošního roku. Při jednání rady
města jsme rozhodli, že dětem do té doby
postavíme novou jídelnu i s kuchyní za
27 milionů korun, která bude umístě-
na přímo ve škole. Tím se uvolní budova
v Mánesově ulici,“ uvedl náměstek česko-
budějovického primátora Rudolf Vodička
důvod, proč radní podali návrh na vypsání
investorské soutěže.

Pro jídelnu přímo ve škole hovořilo
hlavně zajištění větší bezpečnosti žáků. „Ti

už nebudou muset přecházet ulice, aby se
mohli najíst. Zůstanou pohodlně ve škole
i po dobu obědů,“ uvedl Vodička. Zdůraznil,
že zájemce o budovu jídelny získá i po-
zemek, který je pod ní. Jídelna se přitom
nachází na atraktivním místě, u velmi ruš-
né křižovatky ulice Mánesova a Lidické tří-
dy. Kousek odtud stojí Hardtmuthova vila.

„Investice, která tu bude provedena,
bude muset vycházet z územního plánu.
Předpokládáme, že nynější objekt bude
zbourán a na jeho místě vznikne nový
polyfunkční dům. To je ale už věcí inves-
torů, kteří se do soutěže přihlásí,“ dodal
náměstek Vodička s tím, že výnos z pro-
deje bude použitý v rámci městského roz-
počtu na vybudování nové jídelny s kuchy-
ní pro školáky v této části města.

Historie městské policie
v Českých Budějovicích 

Letos v létě oslaví Městská policie Čes-
ké Budějovice 15 let od svého opětovného
založení. 

Ve středověkých Českých Budějovicích
příslušel výkon soudní policejní správy
rychtářskému úřadu. Teprve změny v po-
litickém systému, které přinesly Terezián-
ské reformy po polovině 18. století, přines-
ly policejní sbory v podobě, kterou známe
dodnes. 

V případě královského města České
Budějovice bylo v roce 1849 zřízeno státní
četnictvo. Vedle četnictva vznikla v Čes-
kých Budějovicích samosprávní městská
policie, která v roce 1850 zaměstnávala dva
policejní komisaře a dvanáct strážníků. Pos-
tupem let se stav mužstva pozvolna roz-
růstal. Součást bezpečnostních složek měs-
ta tvořili také ponocní, kteří byli městem
vypláceni do počátku První světové války.

Od 6. listopadu 1874 měla městská poli-
cie samostatný status a nové služební in-
strukce. Byla organizována po vzoru státní
policie a její působnost zasahovala i na
některé okolní obce. Českobudějovický
městský policejní sbor patřil k největším
samosprávním sborům v českých zemích,
čítal 100 zaměstnanců.

Po roce 1918 došlo k modernizaci
městského bezpečnostního sboru. Unifor-
my se postupně přiblížily jednotnému vzo-
ru „prvorepublikových policajtů“. Bylo
zřízeno fotografické oddělení s ateliérem,
zavedena byla rozsáhlá kriminalistická
i daktyloskopická kartotéka. 

Hlídková služba stráže i dopravní služ-
ba byly řízeny po vzoru státní policie.
V roce 1936 převzal českobudějovickou
městskou policii stát, ale město i nadále
přispívalo na její činnost. 

Úplný zánik komunálních policií při-
nesl až rok 1945 a vytvoření jednotného
Sboru národní bezpečnosti. Do roku 1990
žádné obdobné složky neexistovaly a jejich
vznik umožnil až zákon v roce 1991, který
svěřil obcím do samostatné působnosti
i zabezpečování místních záležitostí veřej-
ného pořádku. 

Současná městská policie byla zřízena
obecně závaznou vyhláškou města České
Budějovice ze dne 7. července 1992. Měst-
ská policie České Budějovice sídlí v ulici
Jaroslava Haška. Městskou policii řídí pri-
mátor města, který je nadřízen všem za-
městnancům městské policie.

„Jihočeským patriotem jsem samo-
zřejmě kvůli tomu, že jsem se tady na-
rodil. Mám rád jihočeské rybníky, které
nemají jinde obdobu. Můj otec byl po-
rybný a já sám jsem na nich dělal první
hokejové krůčky. Učarovala mi jihočeská
příroda a našel jsem tu spoustu dobrých
známých. Myslím, že České Budějovice
jsou jedním z nejlepších míst, kde se dá
žít,“ uvedl Jaroslav Pouzar (na snímku
vlevo při nedávném křtu své knihy).

Připravovaný strategický plán 
reaguje na nové potřeby města

Do čerstvě zahájené přípravy nového
strategického plánu města se mohou za-
pojit i občané. Strategický plán, který na-
definuje hlavní směry rozvoje města na
příštích sedm let dopředu, by měl být ho-
tov do konce letošního roku. 

„Nejprve je nutné důkladně analyzovat
současný stav a trendy v jednotlivých ob-
lastech života ve městě, jejich vyhodnocení
se pak stane základem pro návrh celkové
strategie“, sdělil Miroslav Kotoun ze společnos-
ti KP projekt, která je zpracovatelem plánu. 

Jedním z podkladů pro analýzy bude

i názor veřejnosti. „V červnovém čísle No-
vin českobudějovické radnice bude proto
otištěn dotazník, jehož prostřednictvím by-
chom chtěli získat informace a názory na
život ve městě přímo od obyvatel,“ vysvět-
lil Vladimír Zdvihal, předseda Výboru pro
strategické plánování a rozvoj.

Na Strategický plán dále naváže tzv. In-
tegrovaný plán rozvoje města, který vytvo-
ří „most“ mezi konkrétními projekty měs-
ta a využitelnými finančními prostředky
ze Strukturálních fondů Evropské unie pro
programovací období 2007-2013.

V rámci své pracovní cesty po Jihočeském kraji zavítal nizozemský velvyslanec J. E. Jan
Lucas van Hoorn (na fotografii vlevo) 10. května také do Českých Budějovic. Setkal se
zde s primátorem Jurajem Thomou a dalšími představiteli města. Foto Petr Zikmund

Zimní stadion čeká
rekonstrukce chlazení

Českobudějovický zimní stadion, kte-
rý patří mezi nejmodernější v republice,
se dočká v letošním roce rekonstrukce
chladicího zařízení. To ušetří peníze při
celkovém provozu stadiónu a zároveň
bude ledování dvou hokejových ploch
ekologicky bezpečnější. 

„Jedná se o nezbytnou investici za tři-
cet milionů korun, která nahradí nynější
již zastaralou chladicí technologii. Kon-
cem července by mělo zařízení fungovat
pro jednu ledovou plochu,“ řekl náměs-
tek primátora Č. Budějovic František Jelen. 

Zmínil, že konečný termín pro zaří-
zení na výrobu ledu měl být původně
v polovině června. „Na realizaci rekon-
strukce jsme v termínu vypsali soutěž,
ale jeden z uchazečů se odvolal. Proto
jsme se dostali do kolizních termínů.
Nakonec bylo rozhodnuto, že letos pro-
vedeme rekonstrukci pouze strojní části
a v příštím roce pak i obou ledových
ploch,“ vysvětlil Jelen. Doplnil, že tento
typ technologie chladicího zařízení dopo-
ručila městu renomovaná poradenská fir-
ma a obdobné zařízení využívá většina
extraligových týmů na svých stadiónech.
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Projektové financování regenerace bytových domů 
Nabízíme úplnou a profesionální správu Vašich nemovitostí.
Zabezpečíme Vám rovněž i zpracování komplexního programu
„Regenerace panelových a bytových domů na klíč s možností
využití státních dotací“. 
Pomůžeme Vám efektivně projít celým procesem REGENERACE

VAŠEHO DOMU od:
- posouzení technického stavu objektu

(energetický audit, projekt) 
- zajištění optimálního způsobu financování úvěru
- pomoci při získání státních dotací na financování 

oprav (dotační program PANEL)
- zajištění stavebního řízení 

a vydání stavebního povolení
- zajištění výběrových řízení na dodavatele 

stavebních prací s následnou průběžnou kontrolou 
jejich provedení - stavebně technický dozor či dohled

- další poradenská činnost
Po celou dobu splácení úvěru Vám budeme napomáhat odborným
poradenstvím při řešení Vašich požadavků a problémů. 

Motto: „Renovace budovy Vám zajistí nejenom lepší kvalitu života, ale také
zvýšenou hodnotu nemovitosti na trhu a hlavně nižší účty za energii.“

Nejtěžší je se rozhodnout... 
ostatní můžete klidně nechat na nás!

JJaarrnníí  ddeerraattiizzaaccee  
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1. JVS a.s.

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka: 800 120 112, e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Společnost 1. JVS a.s. každoroč-
ně zajišťuje hubení potkanů a dalších
hlodavců v provozovaných lokalitách
prostřednictvím specializovaných od-
borných firem. V Českých Budějovicích
pravidelně provádí deratizaci, a to ve
dvou etapách – na jaře a na podzim. 

Podle plánu bude položeno na
území Statutárního města České Budě-
jovice 13 400 kusů návnad. V průbě-
hu jarní části deratizace, která bude podle odhadu trvat zhruba do polo-
viny června, bude položeno na různá, přesně vytipovaná místa 6 700 ku-
sů návnad. Vzhledem ke značné přizpůsobivosti těchto hlodavců musejí
být návnady každoročně obměňovány. Náklady na deratizaci v letošním
roce přesáhnou částku 300 tisíc Kč. Pravidelná deratizace je prováděna
již osmým rokem. 

Léto přijde do města v červnu
Na kulturu velmi bohatý bude letošní

červen v Českých Budějovicích. Lidé se mo-
hou těšit na celkem 43 akcí v rámci projek-
tu Léto ve městě, na němž spolupracuje
město s dalšími kulturními organizacemi.

Hned 11..  ččeerrvvnnaa bude dětem patřit So-
kolský ostrov, kde na ně od 14 do 19 hodin
čeká zábavné odpoledne plné her nazvané
Na Divokém západě. To oživí od 16.30 hu-
dební pohádka Otvírání studánek.

Od 55..  ddoo  77..  ččeerrvvnnaa se v Galerii Na dvor-
ku v Hroznové ulici uskuteční velmi oblí-
bené Tvůrčí dílny, při nichž se zájemci bu-
dou moci seznámit s lidovými řemesly
a zručností tvůrců. Od 88..  ddoo  99..  ččeerrvvnnaa
se bude na českobudějovickém výstavišti
konat již tradiční Antonínský jarmark
a 11. ročník Slavností piva. Chybět tu opět
nebude prezentace pivovarů spojená
s ochutnávkou zlatého moku.

Slepé rameno Malše se 2222..  ččeerrvvnnaa za-
halí do bájných příběhů a za zvuků hudby
a světla ohně tu proběhnou Svatojánské
slavnosti. Závěr měsíce bude patřit festi-
valu pouličních divadel Svatý P.R.D. Od-

startuje ho 2277..  ččeerrvvnnaa od 21.30 na náměstí
Přemysla Otakara II. monumentální před-
stavení Divadla Kvelb nazvané Kašpar Rek.

Divadelníkům, kejklířům a dalším
umělcům pak bude toto náměstí patři dru-
hý den (2288..  66..) od 10 do 22 hodin. Prostor
na radničním nádvoří pak od 11 do 18 ho-
din dostane v rámci festivalu žonglérská
dílna Vojty Vrtka, která bude zájemce učit
i žonglovat.

Velmi zajímavou bitvu budou diváci
sledovat 3300..  ččeerrvvnnaa prostřednictvím České
televize – bude to Souboj dvou měst. Utkají
se v něm od 20 do 21 hodin České Budějo-
vice společně s Táborem. Od 22 hodin bu-
de ústí Slepého ramene patřit múzám. Ba-
let Jihočeského divadla tu od 22 hodin pod
širým nebem představí v rámci festivalu
Múzy na vodě Carminu Buranu.

To je jen část červnového programu.
Chybět nebudou vernisáže, koncerty, diva-
delní představení a další zajímavosti. Kom-
pletní akce lidé naleznou i na internetové
adrese wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz nebo v infor-
mační brožuře.

SSttrraaššiiddllaa  vvyyrraazzíí  ddoo  uulliicc  mměěssttaa  ii  lleettooss
TTeerrmmíínnyy  pprroohhllííddeekk  22000077::

Čt. 31.5.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt.   7.6.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 14.6.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 21.6.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 28.6.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt.   5.7.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 12.7.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 19.7.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 26.7.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt.   2.8.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt.   9.8.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 16.8.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 23.8.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 30.8.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt.   6.9.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 13.9.2007   19:00 / 20:30 hod.
Čt. 20.9.2007   19:00 / 20:30 hod. 

Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s., mimo provozování
městské hromadné dopravy ve městě
a ve čtrnácti příměstských obcích
zajišťuje i další podnikatelské čin-
nosti.

Kromě přepravy zákazníků na zá-
jezdech a výletech vykonává i odborné
servisní práce nejen pro autobusy, ale
i nákladní vozidla, především na maza-
cích a brzdových systémech.

Ve svých areálech v Novohradské
a Horní ulici zajišťuje mytí vozidel, včet-
ně čištění interiérů. Zde si může zákaz-
ník rovněž nakoupit motorovou naftu
garantované vysoké kvality, jakož i nové
autobaterie, včetně kontroly elektrické-
ho systému.

Chcete-li se dozvědět o těchto a dal-
ších aktivitách a možnostech více, pak
vyhledejte naše webové stánky:

www.dpmcb.cz, nebo volejte ob-
chodní oddělení, tel.: 387 719 121.

ing. Bohumil Matouš,
manažer pro ekonomiku a obchod

Strašidla vyrazí do ulic města i letos 
Podobně jako v loňském roce i letos,

když se vydáte každý čtvrtek od června do
září do ulic Českých Budějovic, můžete
potkat strašidla a postavy z dávné historie
města. Nemusíte se však obávat, nestali
jste se obětí noční můry ani svědky
natáčení historického filmu, to jen česko-
budějovická agentura Kultur-Kontakt ve
spolupráci se Statutárním městem České
Budějovice připravila další ročník nočních
prohlídek městem. 

Za doprovodu dvou hašteřivých sester,
Pověsti a Historie, projdete devět památko-
vých objektů, abyste se poutavou formou
hraných obrazů dozvěděli něco málo z bo-
haté historie královského města Českých
Budějovic. Historie se nezapomene zmínit
ani o takových velikánech města, jako byli
August Zátka – vůdce budějovických Če-
chů, stavitel koněspřežní železnice Fran-
tišek Josef Gerstner, či lodní dopravce
a velkopodnikatel Vojtěch Lanna. 

Pověst vám objasní záhadu nalezení
největšího zvonu Bumerinu, který dodnes
vyzvání na Černé věži. Dozvíte se, jak sta-
tečný Janek projížděl městem na pohřeb-
ním voze. V domě U Beránka se zapojíte
do hry loutkového divadla, abyste mohli

zhlédnout truchlohru o domě U Mrtvého
pekaře. V Rabenštejnské věži se můžete
pokusit spolu s městským písařem Šimo-
nem Plachým zabránit vpádu pasovského
vojska. Před Galerií pod kamennou žábou
zastihnete bezhlavého rytíře Hirza – stavi-
tele a lokátora města – a než měsíc předá
svou vládu slunci, stačíme ještě zhlédnout
příběh statečné jeptišky Aloisie, která
svou duchapřítomností uchránila klášterní
poklad nesmírné hodnoty. Po krátkém
rozhovoru se sochou Josefa Dietricha se
pak vydáme do hradební věže Železná
panna, kde se skrývá strašlivé mučící za-
řízení. Abyste putování městem nezakon-
čili tak smutně, popravou Prokopa z Dub-
ného, můžete ještě posedět ve zdejší ka-
várně a vychutnat si atmosféru letního ve-
čera za svitu pochodní. 

Noční prohlídky nejsou určeny pouze
pro turisty, kteří touží objevovat tajemná
zákoutí města a jeho historii, ale dovedou
oslovit i místní občany, kteří dnes a denně
procházejí ulicemi města a ve spěchu si
mnohdy ani nevšimnou zdejších krás. Pro-
jekt vznikl z iniciativy Agentury Kultur-
Kontakt, CK Jihotransa a Statutárního města
České Budějovice, za finanční podpory

Jihočeského kraje a Evropské unie. Z fondů
SROP byly již v loňském roce čerpány
peníze především na výrobu dobových kos-
týmů dle  návrhů profesionálního výtvarníka
Miloslava Kocmicha. O odbornou přípravu
herců - převážně studentů budějovických
středních a vysokých škol, kteří uspěli
v konkurzu na herce, se postarala členka
činohry Jihočeského divadla paní Bibina
Šimonová, která vedla i odborné semináře
rétoriky a herectví. Uměleckou část pro-
gramu si vzala na starost českobudějovická
Agentura Kultur-Kontakt, která má s po-
dobnými projekty nočních prohlídek hradů
a zámků dlouholeté zkušenosti. 

„Program se nám podařilo zrealizovat
hlavně díky pochopení a podpoře magistrátu
města České Budějovice – odboru rozvoje
a cestovního ruchu, a taktéž provozovatelů
historických objektů, kteří nám umožnili
vstup do svých objektů, a tím i našim ná-
vštěvníkům zprostředkovali prohlídku krás-
ných zákoutí ve večerní atmosféře města,“
sdělil za organizátory Miroslav Mareš z Agen-
tury Kultur-Kontakt. Svou podporu nočním
prohlídkám vyjádřil i primátor města České
Budějovice Juraj Thoma, pod jehož záštitou se
letošní prohlídky uskuteční.  

Sraz je v Hroznové ulici č. 8 u Galerie
Na dvorku (pod Vídeňskou kavárnou). 
Vstupenky nutno rezervovat předem! 
wwwwww..kkuullttuurr--kkoonnttaakktt..cczz      
wwwwww..ccbb--ssyysstteemm..cczz
wwwwww..ttiicckkeettppoorrttaall..cczz
Ceny vstupného: Dospělí 119900,,--  KKčč
Děti do 15 let 114400,,--KKčč
RReezzeerrvvaaccee::
Vstupenky pouze na předběžné 
rezervace! 
Agentura Kultur-Kontakt, 
Krajinská 7, 370 01 České Budějovice
Po - Pá: 12:00 – 16:00 hodin. 
Tel.: 387 310 412, 777 113 433
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
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