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Čas léta je zde
a mnozí z nás
přemýšlejí, kam
vyrazit na dovo-
lenou. Na té ale
většinou nejsme
celé prázdniny
a někdy nám
možná připadá,
že je ve městě nu-

da k ukousání. Někde to může být
pravda, ale ne v Českých Budějovi-
cích. Každý rok se ve městě v létě ně-
co odehrávalo, letos jsme však letní
kulturu ve městě přetavili v jeden vel-
ký festival, který vás může zaměstnat
téměř od rána až do večera.

Nevíte, jak zaměstnat nudící se
děti? Vezměte je na výstavu Orbis
Pictus v Bazilice a buďte si jisti, že
o nich aspoň dvě hodiny neuslyšíte.
A pokud potřebujete současně i pra-
covat,  v kavárně je wi-fi. Nebo radši
prozářené noční show? Nejen Svato-
jánská, ale i Benátská noc vám před-
staví snovou harmonii vody a ohně.
A nebyly by to Budějovice, aby voda
nelákala i k jiným akcím. Múzy na
vodě pohladí duši a vodní hry zase
procvičí tělo. Hudbu Vám nabídneme
snad ve všech možných podobách –
oblíbený Bohemia Jazz Fest s Rudy
Linkou, keltskou harfu rozezní a zpě-
vem doprovodí Alan Stivell, kterému
vzápětí budou sekundovat Markéta
Irglová a Glen Hansard. A do toho
divadla a koncerty na radničním ná-
dvoří, na pódiu u DK Slavie a v uli-
cích města, akce v galerii Na Dvorku,
výstavy a sochařské sympozium. 

A abyste věděli, co se kdy děje, tak
kromě tištěných letáků Vám informa-
ce podáme na webových stránkách
www.cb-leto.cz. Co myslíte, má vůbec
cenu na dovolenou jet? Víte, o co
všechno můžete přijít?

Ivana Popelová, 
náměstkyně primátora

� Sochaři versus barbaři

� Bazilika drnčí, rachtá a řinčí

� Jazz opět na náměstí

� Zastupitelé v městských firmách

Nejlepší dovolená?
V BudějovicíchMĚSTO PŘIVÍTÁ SKUTECNÉ HVĚZDY

V neděli 1. června uspořádalo město České Budějovice na Sokolském ostrově Den
dětí. Oslavencům se nejvíce líbila možnost čarovat s mýdlovými bublinami. V kur-
zu byl i skákací hrad.                 Foto Petr Zikmund

Mistry volejbalové extraligy z VK Jihostroj České Budějovice přijal primátor Juraj
Thoma. Ocenil, že se volejbalisté stali již počtvrté šampióny. Na snímku je Thoma
s kapitánem úspěšného mužstva Stanislavem Pochopem.  Foto Petr Zikmund
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ce dní. „Teď k tomu budou mít i pří-
ležitost. Kvalitní kultura přímo láká k ví-
cedenní návštěvě. Samozřejmě, že kultur-
ní akce jsme nepřipravili jen pro návštěv-
níky, ale také pro obyvatele města. Pro-
gram jsme proto koncipovali tak, aby se
lidé, kteří nemohou odjet na dovolenou,
v Českých Budějovicích nenudili,“ dopl-
nila Popelová.

Podotkla, že stálá scéna bude na ná-
městí Přemysla Otakara II., který se pro

ˇ
pořádání obdobných akcí přímo nabízí.
„Představujeme si, že celý festival tu bude
mít zázemí. Lidé se tu budou moci za-
stavit a relaxovat při dobré hudbě. Pó-
dium by mohlo sloužit i pro regionální
kapely, které by chtěly ukázat, co umí,“
dodala Popelová.

Akcí je skutečně bezpočet. Jmenujme
proto ty nejzásadnější. Lidé se mohou
těšit na Múzy na vodě, jazzový festival
Bohemia Jazz Fest, Hudební slavnosti
Emy Destinnové, pohádky na radničním
nádvoří, večerní prohlídky městem, kelt-
ský festival, setkání divadel, dřevosochař-
ské sympozium či recesní vodní hry, kte-
ré se vrátí po roční odmlce.

„Jednotlivých akcí je skutečně mnoho,
a proto nemá cenu je všechny vyjme-
novávat. Prakticky není dne, kdy by se
o prázdninách ve městě něco nedělo. Pro
lepší přehlednost jsme vytvořili speciální
internetové stránky wwwwww..ccbb--lleettoo..cczz,, kde
zájemci naleznou nejen kompletní pro-
gram, ale i informace o pořadech a mož-
nost rezervace,“ uvedla vedoucí odboru
kultury Iva Sedláková.

Lidé mohou podle ní využívat i sklá-
dačku, na které jsou kulturní akce den po
dni přehledně zobrazeny. Jsou dvě. Jedna
pro měsíce červen a červenec a druhá pro
srpen a září. „Nejen tento materiál, ale
i další jsou k dispozici na informačním
centru historické radnice či v místech po-
řádání kulturních akcí,“ dodala Iva Sed-
láková.

Současné hvězdy českého i světového
kulturního nebe přivítají o letních prázd-
ninách České Budějovice.

Do metropole Jihočeského kraje v rám-
ci projektu Léto České Budějovice 2008
zamíří například zpěvačka Lucie Bílá,
nejlepší představitel keltské hudby na
světě Alan Stivell či irsko-české duo Glen
Hansard a Markéta Irglová, které letos
získalo prestižní ocenění – sošku Oscara.

„Projekt Léto České Budějovice začal

již počátkem června a potrvá do konce
září. Během čtyř měsíců budou mít lidé
možnost navštívit na 250 kulturních pro-
gramů, které pořádají město České Bu-
dějovice a dalších téměř 100 subjektů.
Jedná se tak o největší festival svého dru-
hu v České republice,“ sdělila náměstky-
ně primátora Ivana Popelová.

Zdůraznila, že město přišlo s tímto
velkolepým projektem, aby přilákalo více
turistů, kteří tu budou ochotni zůstat i ví-

Letošní pokles kriminality na území
Českých Budějovic i nadále klesá. Infor-
moval o tom vedení města okresní poli-
cejní ředitel Miroslav Krejčí na červnové
schůzce zástupců městské policie a Poli-
cie ČR.

Od počátku roku k 31. květnu evi-
dovali policisté ve městě 1656 trestných
činů, což je meziroční pokles o 372 pří-
pady. „Hlavním důvodem je větší počet
hlídek Policie ČR i městské policie, které
jsou ve městě vidět, a také výrazně lepší
koordinace činnosti naší i městské policie.
Kromě toho se na poklesu trestné činnosti
podepsala i skutečnost, že někteří recidi-
visté jsou v současné době ve vězení,“
uvedl policejní ředitel Miroslav Krejčí. 

Vzájemnou komunikaci a koordinaci
činnosti si pochvaluje primátor Juraj Tho-

ma. „Funguje nejen na nejvyšší úrovni, ale
i na úrovni operačních a velitelů směn
a také mezi policisty a strážníky v obvo-
dech. Na společných pravidelných schůz-
kách vedení státní a městské policie se
kromě vzájemné výměny informací do-
mlouváme na větších společných akcí,“
řekl primátor.

Mezi trestnými činy, které Policie ČR
eviduje, převládá především majetková
kriminalita, i na tomto poli však policie
zaznamenala úspěch. „Podařilo se nám
chytit pachatele, kteří mají na svědomí
100 vloupání do aut. Vykrádání aut také
pomohl snížit městský kamerový systém,
díky němuž jsou vozy v některých čás-
tech města pod dohledem a zloději to vě-
dí,“ doplnil Krejčí.

Pokles kriminality
v Budějovicích pokračuje

V křížové chodbě dominikánského
kláštera na Piaristickém náměstí v Čes-
kých Budějovicích je vyobrazen císař
Karel IV. a jeho syn Václav IV. Dlouhá
desetiletí a možná i staletí byla tato
malba ukryta.

Objev učinili nedávno až restaurá-
toři. Ti od roku 2005 chodbu opravují.
„K objevu jsem dospěl náhodou. Oba pa-
novníky překrývala vrstva barokní de-
korativní malby, kterou jsme chtěli
uchovat. Nakonec jsem ji však strhl,“ po-
pisoval objev vedoucí restaurátorů Jiří
Čech, který je akademickým malířem.

Karel IV. a jeho syn Václav IV. jsou
součástí jednoho ze tří mariánských
obrazů, které se nacházejí v severním
křídle chodby, vpravo od vstupu do kos-
tela. V horní části je vidět výjev Zvěs-
tování Panny Marie Ochranitelky. Ta
pod pláštěm ochraňuje světské i cír-
kevní stavy. Právě zde se panovníci na-
cházejí.

„Jde o naprosto unikátní objev,“
uvedl ředitel Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích Petr Pa-

velec. Malba je datována mezi roky
1376, kdy byl Václav IV. zvolen řím-
ským králem, a 1378, kdy Karel IV.
zemřel. Památkáři dávají vyobrazení do
souvislosti s významným evropským
summitem, který se v Českých Budějo-
vicích konal mezi 5. a 7. květnem 1378.
Tehdy tu Karel IV. i se sedmnáctiletým
synem a dalšími významnými evrop-
skými panovníky či církevními hodnos-
táři pobýval. Chodba v sobě ukrývá
i další skvosty, které teprve čekají na
prozkoumání. Například jeden z obra-
zů z 15. století by v sobě mohl ukrývat
nejstarší výjev Českých Budějovic.

Město rekonstrukci finančně podpo-
ruje. Až bude chodba hotová, chtějí ji Čes-
ké Budějovice zařadit mezi turisticky
atraktivní cíle. „Za tři roky jsme restau-
rování podpořili z městského rozpočtu
téměř čtyřmi miliony korun,“ konstato-
val primátor Juraj Thoma, který domini-
kánský klášter zná velmi obře. S výzku-
mem památky začínal ještě v době, kdy
byl archeologem Jihočeského muzea.

Obnova fresky odhalila
Karla IV. a jeho syna

Školy na Máji
se nesloučí
Základní školy Máj I a Máj II budou

i nadále fungovat odděleně, i když se na-
cházejí v propojeném objektu. Jejich slou-
čení by bylo nevýhodné a pro město
nepřijatelné, shodli se náměstek primá-
tora Rudolf Vodička a školská komise.

„Nechali jsme si vypracovat po-
měrně obsažnou zprávu o tom, co by se
stalo, kdyby došlo ke sloučení těchto
škol na sídlišti Máj. Musím říci, že
dokument obsahuje jen jedno poziti-
vum, jinak negativní dopady převažují.
Proto moje stanovisko znělo nedoporu-
čit sloučení,“ vysvětlil důvody Vodička.

Hlavní a jediný argument pro slou-
čení byla možnost řídit tyto dvě školy
z jednoho místa. Existovalo by jedno
vedení, které by rozhodovalo. „Většina
argumentů byla však proti fúzi. Obě
školy totiž mají jiný vzdělávací pro-
gram,“ konstatoval náměstek.

Na májské dvojce existují speciální
třídy pro mimořádně nadané děti, vě-
nují se tu školákům, kteří přicházejí
z méně podnětného sociální prostředí
a starají se i o zrakově postižené žáky.
„Navíc v případě sloučení bychom po-
dle normativu dostali na jednoho žáka
méně peněz, což by mělo dopad na
pedagogické i nepedagogické pracov-
níky. V podstatě bychom museli pro-
pustit asi čtyři až pět zaměstnanců.
A to je nemyslitelné při stejném počtu
žáků jako doposud,“ dodal Vodička.

Pytlový svoz 
plastů z centra

Od letošního července zavedlo
město pytlový svoz plastových odpadů
z historického centra. „V této části Čes-
kých Budějovic není možné kvůli ome-
zenému prostoru umístit sběrné nádoby
na separovaný odpad. Proto jsme se roz-
hodli vyzkoušet pytlový sběr plastů
a umožnit tak občanům třídit odpad bez
problémů přímo v centru,“ uvedl k za-
váděné novince primátor Juraj Thoma.

Žluté pytle si zájemci mohou vyzved-
nout v městském informačním centru,
vchod č. 3 v budově historické radnice,
nebo v sídle společnosti .A.S.A. v Dolní
ulici. „Při vyzvednutí žlutých pytlů,
které jsou zdarma a ve stejné obsahové
velikosti jako stávající modré na komu-
nální odpad, bude třeba předložit ob-
čanský průkaz,“ dodal Aleš Mikšátko
z odboru správy veřejných statků. Se-
parované plasty budou odváženy sou-
běžně s komunálním odpadem, ale bu-
dou nakládány do speciálního vozu.
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Sochařský kvartet versus barbaři 
Měla to být ojedinělá výstava, která

v sobě kombinuje genius loci města Čes-
ké Budějovice a duch mladého umělce.
Čtyři sochaři z výtvarné skupiny 4sculp-
tors umístili na Lannovu třídu, Piaristické
náměstí a do prostoru na severní straně
Černé věže plastiky. Na část z nich ale
zaútočili vandalové.

Tři umělci vytvořili díla přímo pro
místa, které i předtím vybrali. Čtvrtý, Ja-
kub Flejšar, převezl sochy z Prahy, kde je
vystavoval. Michal Trpák, který před ro-
kem vzbudil pozornost svými Humaniody
na Lannově třídě, zvolil opět stejné místo
pro dílo Setkání mezi pixely. Piaristické
náměstí patřilo čtyřem žábám Světlany
Jelenové a Černou věž si pro inspiraci
zvolil Martin Rajčan.

Jenže na sochy Setkání mezi pixely
zaútočili jen pár dní po odhalení van-
dalové a poničili je a dvě ze tří žab někdo
ukradl… 

Sousoší a poslední zbylou sochu žáby
autoři odvezli z obav před totálním zni-
čením nebo odcizením. Zbylé sochy ve
městě zůstaly. Sochy s názvem Povodňoví turisté nájezdům vandalů odolaly.     Foto Petr Zikmund

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

Událostmi jsem znechucen
Jako autor projektu Sochařský kvar-

tet ve městě realizovaného za podpory
odboru kultury magistrátu města jsem
velice znechucen událostmi a předčas-
ným ukončením části výstavy. Dovolte
mi proto podělit se o myšlenky a pocity,
které mě v této souvislosti „pohlcují“.

Už druhé léto jsem připravil výstavu
soch, tentokrát se svými kolegy ze stu-
dií VŠUP. Přiblížit sochy lidem, umístit
je do veřejného prostoru a vystavit dia-
logu s lidmi a místem bylo cílem vý-
tvarné skupiny 4SCULPTORS. Město je
pro sochu ideální a nejlepší galerie,
avšak skýtá i mnoho rizik, se kterými
každý sochař počítá. Vždy ovšem dou-
fám a věřím lidem, že dokážou stále
vnímat, pozastavit se nad myšlenkou,
formou, nebo alespoň ocenit hodiny
strávené v ateliéru.

Pokud sochař tráví hodiny v ateliéru
se svým uměním, často si pokládá otáz-
ky, proč to dělá a zamýšlí se nad vý-
znamem a smyslem umění. Někdy je dů-
vodem radost a potřeba tvořit, které jsou
vždy ovšem na celkové soše zastoupeny

asi  20%,  zbytek je jen řemeslo a „otro-
čina“… Přesto umělec neustále svádí
souboj s hmotou a sám se sebou, aby se
dobral vysněné představy. Pokud tento
souboj vyhraje, čeká ho odměna - pokud
jeho práce hovoří, oslovuje a vzbuzuje
diskuzi - nebo zklamání, když jeho nad-
šení z výsledku nikdo  nesdílí, a nako-
nec znechucení, pokud dojde k poniče-
ní a vandalství. Projev neúcty, hrubost
a agrese jsou asi nejhorším projevem
vůči autorovi…

Jako sochař vnímám nelehkou roli
současného umění nejen v široké, ale
i v odborné veřejnosti. Naučil jsem se
nestěžovat si, snažit se nezahořknout
a dělat věci, kterým věřím a dokázat si
je obhájit… Avšak když jsem zjistil, že
dvě sochy byly odcizeny a moje práce
poškozena velice brutálním a neur-
valým způsobem, ještě hlouběji jsem se
začal zamýšlet nad stavem společ-
nosti...

MMiicchhaall  TTrrppáákk,,
ččlleenn  sskkuuppiinnyy  44SSCCUULLPPTTOORRSS
www.4sculptors.eu

Na výstavě Orbis Pictus se vyřádí děti i dospělí (v Bazilice do 14. září). Foto archív

Bazilika hostí naprosto
mimořádnou výstavu

Mimořádnou výstavu nazvanou Orbis
Pictus aneb Brána do světa lidské fan-
tazie hostí od úterý 14. června kulturní
centrum Bazilika. Na 18 objektů nabízí
v divadelním sále návštěvníkovi nevšední
zážitek. Každý z nich přímo vybízí k pro-
zkoumání.

Objekty totiž jsou nejen nevšedního
tvaru, ale mají i rozličnou funkčnost. Hra-
jí, pohybují se nebo využívají optiky či fy-
ziky.

„Vytvořili jsme krajinu, pole sil a ko-
munikací z nástrojů, které jsou nastraže-
ny pro návštěvníky, kteří, jak s nimi ma-
nipulují, si sami utvářejí symfonii. Sčítají
se zvuky a toky jejich vizí, pocitů a pohy-
bů. Bez nich by byla expozice jen estetic-
kou výstavou nějakých objektů,“ řekl při
vernisáži hlavní autor projektu Petr Nikl.

Interaktivní expozice tak rozvíjí před-
stavivost a fantazii dětí i dospělých. „Brá-
na tvořivosti, to je základ jak přimět děti
a dospělé, aby odhodili pózy a začali si
společně hrát,“ uvedla k výstavě vedoucí
odboru kultury českobudějovického ma-
gistrátu Iva Sedláková. Výstava je putovní
a v Bazilice potrvá do 14. září.

Výjimečnost budějovické expozice
spočívá v tom, že se jedná o poslední ev-
ropské uvedení. Poté zamíří Orbis Pictus
do USA. „Výstavu jsme zapojili do pro-
jektu Turistické léto 2008. Netřeba připo-
mínat, že se jedná o výjimečnou expozici,
kterou jenom v Čechách navštívilo přes
120 tisíc diváků. V Budějovicích potr-
vá výstava tři měsíce. Otevřena je mimo
pondělí od 10 do 18 hodin,“ dodala Sed-
láková.

Po třiceti letech byla rekonstruována radniční obřadní síň. Nástropní fresku Šalamou-
nova soudu vyčistili a prosvětlili restaurátoři, dála síň dostala novou dřevěnou podlahu
(ale uměle zestaršenou, aby nerušila dojem z historického prostoru) nové omítky a také
více světla. Deska se státním znakem kryjící dříve prostřední okno směrem na náměstí
byla totiž odstraněna. Na snímku primátor Juraj Thoma při slavnostním otevření rekon-
struované síně. Foto Petr Zikmund

Rozhovor s náměstkyní primátora Ivanou Popelovou:

Zahájení dnů evropského dědictví si zasloužíme
SSllaavvnnoossttnníí nnáá--

rrooddnníí zzaahháájjeenníí  DDnnůů
eevvrrooppsskkééhhoo  dděě--
ddiiccttvvíí  ((EEHHDD))  ssee  bbuu--
ddee  vvůůbbeecc  ppoopprrvvéé
vv hhiissttoorriiii  ooddeehhrráá--
vvaatt  vv zzáářříí  vv  ČČeess--
kkýýcchh BBuudděějjoovviiccíícchh..
JJaakk  ssee  mměěssttoo  nnaa  ttuu--
ttoo vvýýjjiimmeeččnnoouu  uuddáá--
lloosstt  cchhyyssttáá??  

Pro nás je to velmi prestižní záležitost
a chceme ukázat, že si pořadatelství pl-
ným právem zasloužíme a že se máme
čím pochlubit. Akci pro město organizač-
ně zajišťuje soukromá firma, která má
zkušenosti například s pořádáním Krum-
lovských slavností, Vinobraním na Ka-
rlštejně a podobně. Partnery projektu
jsou kromě Jihočeského kraje ještě Ná-
rodní památkový ústav a Státní okresní

archiv v Českých Budějovicích, spolu-
pracujeme s českokrumlovskou Střední
uměleckoprůmyslovou školou sv. Anež-
ky České a oslovili jsme i zahraniční
partnery z rakouského Lince.

CCoo  ssee  ppřřiipprraavvuujjee??
Chystáme krátkou exkurzi připomí-

nající významná historická období v dě-
jinách Českých Budějovic, například za-
ložení města Přemyslem Otakarem II.,
dobu gotiky, připomene vojenské ležení
na Sokolském ostrově s ukázkami do-
bového života, dopady technické revolu-
ce na život občanů zvýrazní zejména ko-
něspřežka, respektive její replika v Čes-
ké ulici. 

OOffiicciiáállnníí  zzaahháájjeenníí  EEHHDD  bbuuddee  vv ssoo--
bboottuu  1133..  zzáářříí  22000088,,  aallee  ppeessttrrýý  ddoopprroo--
vvooddnnýý  pprrooggrraamm  ssee  mměěsstteemm  bbuuddee  pprroollíí--
nnaatt  uužž  ddřříívvee......

Například výstava Památky v kraji-

ně a krajina jako památka, což je letošní
motto EHD, začne už v polovině srpna
v křížové chodbě někdejšího dominikán-
ského kláštera. Na ni pak naváže několik
vzdělávacích akcí Národního památkové-
ho ústavu včetně cyklistických vyjížděk
pro veřejnost za památkami do blízkého
okolí s odborným výkladem. Vlastní foto-
grafickou tématickou výstavu připravuje
ve svých prostorách českobudějovický
okresní archiv. V ten exponovaný zaha-
jovací víkend bude na radnici k vidění
výstava řemeslných tradic, středověký
jarmark a pouliční kejklíři ovládnou Pia-
ristické náměstí a již v pátek bude mož-
né sledovat stavbu vojenského ležení na
Sokolském ostrově a generálku na sobot-
ní program. Těch doprovodných záleži-
tostí bude opravdu hodně a věřím, že si
z nich každý milovník či obdivovatel his-
torie něco vybere.

Názory, komentáře

České Budějo-
vice jsou se želez-
nicí přímo historic-
ky spjaté. Začalo to
koněspřežkou a za-
tím bude končit
IV. železničním ko-
ridorem. Železnice
protíná město od se-
veru k jihu a tvoří
dnes i výraznou u-
mělou bariéru pro
automobilovou i pě-
ší dopravu. Má však jednu obrovskou
výhodu. Nemá křižovatky, má vždy
přednost, nikdo jiný na kolejích ne-
překáží. To jsou přímo ideální podmín-
ky pro zahrnutí železnice do systému
městské a příměstské dopravy osob. 

Z města na sever vybíhají dvě větve,
na jih dokonce tři, je tu síť nevyužíva-
ných vleček. A právě na jihu města se
rozvíjí výstavba bydlení. Jak se dnes
převážně dopravují do města ti, kteří
v tomto okolí bydlí, ale pracují a naku-
pují ve městě, jezdí se bavit do města?

Většinou autem, jak také jinak. 
Myslím, že pokud by se na území

Českých Budějovic pohybovala pouze
auta těch, kdo v něm bydlí, asi by na to
stačilo. Takto však ráno musí pojmout
všechny z okolí a odpoledne je zase
z města pustit. Stačí se na jakoukoliv tu-
to příjezdovou trasu podívat. A že spo-
lečně s auty stojí i autobusy MHD je jas-
né. Jsem přesvědčen, že železnice by
mohla a měla, když už ji tu máme, plnit
funkci vnitroměstské a příměstské do-
pravy a alespoň část této dopravy přev-
zít. Jízda např. z Nového Roudného
k Otýlii by trvala max. 10 min, a to kdy-
koliv. Co by to vyžadovalo?

Především opustit postoj, že to je
nesmysl. Nová vozidla typu tramvají, ti-
chá, rychlá. Nové zastávky na stávají-
cích tratích v hustotě MHD, v příměstí
s parkovišti pro auta, která by už do
města nejela (protože už se tam nevej-
dou). Perfektní návaznost na stávající
MHD. Výsledkem by mohlo být výrazné
snížení počtu dojíždějících aut, alespoň
těch žijících v blízkosti tratí, zrychlení

přepravy alespoň ve směru sever-jih
a možná i omezení některých zbytečně
dlouhých a nákladných linek MHD smě-
řujících do okolí města a jejich soustře-
dění na město vnitřní. 

A co teprve taková nová trať východ
– západ? Že by to nešlo? Vadila by snad
OBI, Intersparu, uvažovanému Scontu,
kasárnám? Myslím, že by to tito naopak
přivítali. Ano, je tu sídliště Vltava. Co
u Globusu? Dovedete si představit tako-
vé mininádražíčko této „tramvaje“ u Ci-
neStaru? Já ano. A pak třeba dál přes le-
tiště do Rožnova a kruh je uzavřen. A co
takhle tunel pod řekou místo mostu? Pe-
níze, u těch to vždy skončí. Ale přemýš-
let musíme začít, a to i v zdánlivě uto-
pické rovině pro mnohé bláznivého ná-
padu. 

Strategický plán města na tuto
otázku přes všechny známé problémy
nezapomíná. A naše zdraví a čas snad
také stojí za nějaké peníze.

VVllaaddiimmíírr  ZZddvviihhaall  ((ČČSSSSDD)),,  
zzaassttuuppiitteell  aa  ppřřeeddsseeddaa  VVýýbboorruu  
pprroo  ssttrraatteeggiicckkéé  pplláánnoovváánníí  aa  rroozzvvoojj

Zapojit železnici do městské dopravy?

Nepozorní řidiči nedostávají jen pokutu, ale i radu
Doprava už nebude prioritou,

ale zároveň na ni zcela nerezignu-
jeme, prohlásil primátor Juraj Tho-
ma před více než rokem, kdy se za-
čaly připravovat změny v městské
policii. Dohled na parkováním
přestal být hlavní náplní práce
strážníků, ale zaměstnává je sa-
mozřejmě stále – především v cen-
tru s přetlakem automobilů a ome-
zenými možnostmi parkování.

V současné době dohlíží na dopravu
v centru města vyčlenění strážníci, které
nepozorní řidiči znají především jako „bo-
tičkáře“, společně s firmou Jihočeská par-
kovací, která spravuje placenou parkovací
zónu. Výsledkem jejich spolupráce je vyso-
ká respektovanost parkovacích předpisů
přesahující 90 procent (dříve se pohybo-
vala pouze kolem 40 procent). 

„Neřešíme jen parkování, ale také vjez-
dy do pěších zón, zákazy odbočení, jízdy
v protisměru. Jen za posledních deset dní
jsem uložil 168 pokut a nasadili jsme 200

botiček,“ přiblížil strážník JJiiřříí  DDeejjmmeekk (11), že
práce s neposlušnými řidiči je pořád hod-
ně. Celkem dostali nezodpovědní řidiči
od začátku roku čtyři a půl tisíce pokut. 

Cílem není vybrat co nejvíce peněz, jak
se občas domnívají někteří občané (vy-
brané pokuty ani zdaleka nepokryjí mzdo-
vé náklady strážníků, takže o obohacování
městského rozpočtu nemůže být ani řeči)
– ale jednoduše zajistit správné parkování
a bezproblémovou dopravu. 

A to nejenom represí pomocí botiček
a pokut, ale i prevencí. Na podnět strážní-

ka VVllaassttiimmiillaa  TTuusscchheerraa  (22) proto
městská policie zpracovala brožur-
ku Parkování v centru Českých
Budějovic a zbytečné „botičky“, kte-
rá je k dostání zdarma v infocen-
trech magistrátu města. „Předev-
ším ji ale od nás dostávají přímo
řidiči, kteří byly řešeni za doprav-
ní přestupek,“ upozornil Tuscher.
Řidičům tato brožurka může po-
moci, aby se příště vyvarovali

chyb. Část jich totiž udělá přestupek neú-
myslně, pouze z neznalosti nebo nepo-
zornosti.

„Myslím, že by všem velmi prospělo,
kdyby se řidiči alespoň soustředili na do-
pravní značení, kolem kterých projíždějí
a jednoduše se chovali podle pravidel
silničního provozu. Jeden příklad za
všechny – řidič zaparkuje do řady stojí-
cích vozidel, na kterých jsou již botičky
nasazeny, a ani ho nenapadne položit si
otázku proč,“ doplňil své kolegy strážník
DDaalliibboorr  JJiinnddrraa (33).
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Dnešní otázka zní: V jakém architektonickém slohu byl v letech 1914 a 1915 postaven kostel sv. Jana Nepomuckého?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48
domů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z květnového vydání je: Stylová rybářská restaurace
na rohu Biskupské a Široké se jmenovala „Železná panna“.
Výhercem je: Jiří Bogdanowicz, Fr. Ondříčka 30, 370 11 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. 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.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

Stavba nového Senior domu u křižovatky ulic Husova a U Hvízdala u sídliště
Vltava začala. Jde o největší tuzemský bytový komplex pro seniory v České re-
publice. První obyvatelé by se měli nastěhovat na konci příštího roku. Na sním-
ku poklepali základní kámen zástupci i investora, zhotovitele i náměstek primá-
tora Rudolf Vodička (druhý zleva).         Foto Petr Zikmund

Světoví jazzmani budou
opět hrát na náměstí

Jihočeští příznivci jazzu se mají letos
v červenci nač těšit. Do Českých Budějo-
vic a Prachatic zavítají během dvou kon-
certů v rámci již 3. ročníku Bohemia Jazz
Festu opět špičkoví světoví hudebníci.

„Díky Rudymu Linkovi, který se stal
duší festivalu, se v jihočeské metropoli
a Prachaticích objeví mj. americký kyta-
rista Tuck Andress se zpěvačkou Patti
Cathcart. Společně vystupují od roku
1983 a vydali už několik znamenitých
alb. Osobně se ale těším na bluesovou
divu z Chicaga Peaches Staten, kterou na
jihu Čech doprovodí italská bluesová ka-
pela Franko Trisciuzzi Quartet. Lahůd-
kou bude i Američan Ralph Towner s jaz-
zovým uskupením Oregon. Dokázali
zbourat zažité jazzové konvence a získali
i čtyři nominace na Grammy,“ prozradil
některé z hostů jihočeských koncertů
českobudějovický podnikatel Jan Nedvěd.
Společně s Rudy Linkou stál u zrodu fes-
tivalu a i letos  je jedním z hlavních orga-
nizátorů jazzové show, která v Prachati-
cích proběhne 18. a v Budějovicích 19. čer-
vence.  

Mimo zmíněných absolutních jazzo-
vých špiček na jihu zahraje také Max
Frankl, který patří k mladé generaci ně-
meckých jazmannů, ale je už držitelem

několika prestižních ocenění a pravidelně
vystupuje v Bundesjazzochestru Petera
Herbolzheimera. Fanoušky jazzu určitě
potěší i Michal Gera, kterého snad není
třeba ani představovat. V druhé polovině
70. let působil mimo jiné jazzrockové
formaci Impuls, v Pražském Bigbandu,
v Jazz Sanatoriu Luďka Hulana, spolupra-
coval také Janou Koubkovou, byl  u počát-
ku Pražského výběru. V současné době
kromě svého projektu Gera Band hraje
v kapele ASPM Jana Spáleného.

„Věřím, že letos nezůstane na jihu jen
u těchto dvou koncertů. Už bezmála rok
se společně s dalšími několika jazzovými
nadšenci z řad podnikatelů snažíme, aby
v krajském městě fungoval jazzový klub
a kavárna. S panem primátorem Thomou
i jeho náměstkem panem Vodičkou jsme
už o možných variantách hovořili. Nej-
lépe by  se pro náš záměr hodila část  v sou-
časnosti nevyužitého KD Slávie. Doufám,
že radnice vstřícné stanovisko nezmění
a budějovičtí příznivci jazzu se konečně
dočkají svého klubu, který ve městě chy-
bí. Garancí jeho profesionální úrovně bu-
de právě Rudy Linka, který slíbil, že se na
jeho chodu po hudební stránce podílet,“
zdůraznil Jan Nedvěd. 

BBOOŽŽEENNYY  NNĚĚMMCCOOVVÉÉ
Přibližně do roku 1836 byla v půdo-

rysu dnešní ulice Boženy Němcové jen
polní cesta od vodárny směrem k Rož-
novu. Toho roku byl u cesty poblíž měst-
ské vodárny a také nedaleko nádraží
koňky postaven německý cukrovar. Cu-
krovar za pár let zanikl, budovu koupili
v roce 1848 Schwarzenbergové a prona-
jali ji Aronovi Pollakovi, který v ní zaří-
dil sirkárnu. Vyráběl také bedny a různé
truhlářské zboží. Později rozšířená sir-
kárna  byla v provozu až do roku 1920,
kdy byl majitelem Michael Roth. Od ces-
ty směrem k Vltavě měli Schwarzenber-
gové pozemky a sklad dřeva, proto dos-
tala tehdy krátká ulice v roce 1875 jmé-

no Schwarzenbergova (dle dokladů
Schwarzenberggasse, lidově Schwarcen-
berská).

Byla skutečně krátká, začínala
u Hardtmuthky a končila u prodloužení
dnešní ulice Matice školské. Až na konci
19. století  se postavily v ulici velké ob-
jekty. V roce 1898 městský chudobinec
s hodinovou věží a hned poté v roce
1899 kasárny arcivévody Raina či nové
zeměbranecké kasárny. Také kasárny
mají na někdejší štábní budově hodino-
vou věž. Mířila na zaniklé Třebízského
náměstí. Výstavba pokračovala ve 20.
století. V roce 1914 „Jubilejní nemocni-
ce císaře Františka Josefa“, krátce prostě
nemocnice, a v roce 1915 kostel sv. Jana

Nepomuckého. Teprve ve 20. letech 20.
století se zastavěl vilami prostor mezi
ulicí a Vltavou. 

V roce 1921 byla Schwarzenbergova
ulice přejmenována na Štefánikovu tří-
du. Podle zjištění Daniela Kováře byla
ulice přejmenována v roce 1955 na ulici
Boženy Němcové s odůvodněním, že ná-
zev Štefánikova připomíná představi-
tele reakčních kruhů první republiky
a je neúnosný. Přičemž rada Jednotného
národního výboru v Č. Budějovicích na-
vrhovala v roce 1953 ulici Julia Fučíka,
ale  události v roce 1953 (úmrtí Stalina,
Gottwalda, měnová reforma) to oddálily.
Pojmenování Boženy Němcové se něja-

ký čas pletlo, protože ulice toho jména
už ve městě byla (adresu v ulici B. Něm-
cové měl např. rozhlas).

Kolem roku 1950 byl zrušen městský
chudobinec. Řádové sestry byly odve-
zeny do severních Čech. Potom vznikl
z bývalých zeměbraneckých kasáren
a chudobince areál vojenské nemocnice.
Hlavní nemocnice byla v roce 1952 přej-
menována na Krajský ústav národního
zdraví. Budově chudobince, kde dnes
sídlí část Krajského úřadu, se říkalo li-
dově radiák podle specializovaného pra-
coviště radioléčby. Vojenská nemocnice
byla po roce 1990 předělána na Okresní
nemocnici. Ta zase v roce 1998 slouče-
na s Nemocnicí České Budějovice, čímž

vznikl tzv. horní areál a dolní areál ne-
mocnice. V roce 1999 se z nemocnice
odstěhovala záchranná služba do upra-
veného objektu naproti radiáku. Nemoc-
nice mají zkrátka svou vlastní historii. 

V sirkárně za socialismu sídlil pro-
voz Elektroservisu. Stará budova sirkár-
ny byla zbořena v roce 1986. Podle úst-
ního podání tam byla ještě kvanta cen-
ných zápalkových nálepky, které se při
bourání zničily. 

Pozemek na stavbu kostela sv. Ja-
na Nepomuckého darovali kníže Jan
Schwarzenberg a hrabě Lamezan
v zastoupení firmy L. & C. Hardtmuth.
Základní kámen byl položen dne 20. 3.

1914, do základu byla uložena schránka
s dokumenty a ukázkami peněz, a již
dne 12. 9. 1915 byl kostel vysvěcen. 

V dolní části ulice Boženy Němcové
míval pozemky měšťan Vinzenz Moos.
Právě přes jeho pozemky vedla koňka.
Zajímavé je, že zde měl chmelnici. Na-
proti kostelu sv. Jana Nepomuckého byly
ještě pár let po válce kryty. V roce 2004
byl dokončen nový vstupní terminál ne-
mocnice, když předtím v roce 2001 byla
zbořena funkcionalistická brána, admi-
nistrativní budova s prádelnou a kuchy-
ní. Také pohledově známý 42,5 m vyso-
ký komín s „prstencem“. 

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

Zastupitelé v městských obchodních společnostech
Vážení čtenáři, 
v následujícím přehledu naleznete sez-

nam všech obchodních společností s ma-
jetkovou účastí města včetně seznamu
osob v jejich statutárních a kontrolních
orgánech. Město v těchto firmách zastupu-
jí lidé nominovaní do představenstev a do-
zorčích rad zastupitelstvem města (před-
stavenstvo vytyčuje cíle společnosti a je
nejvyšším řídicím orgánem, dozorčí rada
dohlíží na činnost a hospodaření firmy),
a to převážně samotní zastupitelé města.
V přehledu jsou osoby, které nejsou členy
zastupitelstva města, označeny kurzívou.
U zastupitelů je též uvedena jejich poli-
tická příležitost, příp. další funkce (radní,
náměstek primátora, primátor).

Funkce v představenstvech a dozorčích
radách jsou placené pouze pro neuvolněné
členy zastupitelstva nebo lidi mimo zastu-
pitelstvo, žádnou odměnu naopak nepobí-
rají uvolnění členové zastupitelstva, tedy
primátor a jeho náměstci. Zcela bezplatné
jsou funkce ve společnosti Jihočeské letiš-
tě České Budějovice, a.s.

Všechny níže uvedené údaje o společ-
nostech včetně jejich představitelů lze na-
lézt též ve veřejném obchodním rejstříku
na internetovém portálu ministerstva spra-
vedlnosti www.justice.cz a také na webo-
vých stránkách města www.c-budejovice.

cz v červené sekci Statutární město a Vo-
lené orgány.

DDoopprraavvnníí  ppooddnniikk  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděě--
jjoovviiccee,,  aa..  ss..  (město je 100% vlastníkem této
společnosti)

PPřřeeddssttaavveennssttvvoo:: předseda primátor
Mgr. Juraj Thoma (ODS), místopředseda
Ing. Lubomír Půlpán (ředitel DP), Ing. Jo-
sef Bína, Ing. Zdeněk Blažek, radní Petr
Kocar (ODS), radní MUDr. Martin Kuba
(ODS), zastupitel Michal Šebek (ODS). 

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: zastupitel Ing. Vladimír
Brůha (ODS), zastupitel Milan Kadlec
(ODS), Jaromír Kohout, Miloslav Mada-
rasz, Pavel Mahr, Ing. Petr Maroš, Miro-
slav Novák, radní PhDr. Jaromír Pro-
cházka (SNK-ED), radní doc. RNDr. Miro-
slav Tetter, CSc. (KDU-ČSL).

LLeessyy  aa  rryybbnnííkkyy  mměěssttaa  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoo--
vviicc,,  ss..rr..oo..  (město je 100% vlastníkem)

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: zastupitel Mgr. Pavel
Božoň (ODS), Jan Čadek, radní MUDr.
Martin Kuba (ODS), zastupitel Ing. Ivo
Moravec (ODS), radní PhDr. Jaromír Pro-
cházka (SNK-ED), radní doc. RNDr. Miro-
slav Tetter, CSc. (KDU-ČSL), zastupitel
Ing. Karel Ziegler (ODS).

SSpprráávvaa  ddoommůů,,  ss..rr..oo..  (100% podíl města)
DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: zastupitel Mgr. Miroslav

Bína (ODS), náměstek primátora Franti-
šek Jelen (ODS), radní Ing. Bc. Břetislav
Kábele (ODS), radní Ing. Leona Trešlová
(ODS), náměstek primátora Ru-dolf Vo-
dička (KDU-ČSL). 

MMěěssttsskkéé  kkuullttuurrnníí  ddoommyy  ČČeesskkéé
BBuudděějjoovviiccee,,  aa..ss..  (město je 100% vlastní-
kem)

PPřřeeddssttaavveennssttvvoo::  předseda náměstek
primátora Mgr. Rudolf Vodička (KDU-
ČSL), místopředseda zastupitel Ing. Vla-
dimír Brůha (ODS), zastupitel Ing. Ivan
Rybníček (ODS).

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: předseda radní Mgr.
Jana Menzelová (ODS), Ing. Jitka Brod-
ská, Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

TTeepplláárrnnaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  aa..ss..  
Město vlastní 80% akcií společnosti,

17,93% akcií vlastní firma Energetika In-
vest s.r.o. a zbytek (2,07%) různí drobní
akcionáři. 

PPřřeeddssttaavveennssttvvoo:: předseda Ing. Zde-
něk Blažek (ředitel teplárny), místopřed-
seda radní Ing. Břetislav Kábele (ODS),
náměstek primátora František Jelen
(ODS), radní MUDr. Martin Kuba (ODS),
zastupitel JUDr. Josef Průcha (ČSSD). 

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: předseda primátor Mgr.
Juraj Thoma (ODS), Stanislav Kysela, ná-
městkyně primátora Ing. Ivana Popelová

(ODS), Lorenz Pronnet, Jan Skála, náměs-
tek primátora Mgr. Rudolf Vodička
(KDU-ČSL).

JJiihhooččeesskkéé  lleettiiššttěě  ČČ.. BBuudděějjoovviiccee,,  aa..ss..
Město vlastní 50% akcií společnosti,

zbylých 50% je v držení Jihočeského
kraje. 

PPřřeeddssttaavveennssttvvoo:: předseda Ing. Ladi-
slav Ondřich (ředitel společnosti), mís-
topředseda Ing. Robert Kala, Ing. Jiří
Klása.

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: předseda hejtman a za-
stupitel města RNDr. Jan Zahradník
(ODS), místopředseda primátor Mgr. Ju-
raj Thoma (ODS), Ing. Luděk Čermák,
náměstek primátora František Jelen
(ODS), PhDr. Stanislav Malík, radní
PhDr. Jaromír Procházka (SND-ED), za-
stupitel JUDr. Josef Průcha (ČSSD), Ing.
arch. Robin Schinko, zastupitel Ing. Jan
Špika (ODS), Ing. František Štangl,
Karel Švec.

..AA..SS..AA..  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  ss..rr  ..oo..  
Město má ve firmě 25% majetkový po-

díl, druhým společníkem se 75% podílem
je rakouská společnost .A.S.A. Internatio-
nal Environmental Services GmbH.

DDoozzoorrččíí  rraaddaa:: zastupitel RSDr. Petr
Braný (KSČM), Ing. Kamila Lukášová,
zastupitel Mgr. Bc. Ivan Mánek (ODS).

Vědět více
je výhodné
Cesta do zahraničí za prací či za

dobrodružstvím je šance získat životní
zkušenosti, naučit se cizí jazyk, udělat
změnu v životě. Může však znamenat
také riziko. Lidé se při cestě za prací
setkávají s podvodníky, kteří nedodrží
sjednané dohody a oberou je o peníze,
v horším případě dochází i k závaž-
nějším trestným činům a dokonce
k obchodování s lidmi. Zajímá vás, jak
rizika minimalizovat? 

La Strada Česká republika je ne-
vládní nezisková organizace, která pů-
sobí v oblasti řešení problematiky ob-
chodu s lidmi. Nabízí možnost tele-
fonické či e-mailové anonymní bezplat-
né konzultace před cestou do zahraničí.
Odpoví vám na dotazy ohledně pra-
covní problematiky, pracovních smluv
či způsobu ověření agentur. 

Můžete získat řadu tipů, užitečné
kontakty pro případy nouze. Více infor-
mací najdete na www.strada.cz, volat
můžete na telefon 222 71 71 71 (v úterý
a čtvrtek od 10 do 16 hodin, ve středu
od 12 do 18 hodin).

Setkání dětských zastupitelů
Již jedenáctým rokem pracuje při Ma-

gistrátu města v rámci ekologické výcho-
vy  Dětské zastupitelstvo (DZ). Je to vlast-
ně paralela Zastupitelstva města, kdy se
děti z českobudějovických škol setkávají
a projednávají své problémy, pomáhají si
navzájem, dostávají mnoho informací tý-
kajících se nejen ochrany životního pro-
středí, ale i dění ve městě, atd.

Tyto informace pak přenášejí do
svých škol. Statutární město pak často
využívá jejich neotřelý pohled na každo-
denní problematiku a zároveň má zpět-
nou vazbu o problémech dětí školou po-
vinných.

Dětští zástupci mají za sebou mnoho

dobrých nápadů, které dokázali realizo-
vat, nebo napomoci vedení města s uve-
dením nápadů do života. Podle našeho
ojedinělého projektu byla ustanovena DZ
i v Táboře a ve Strakonicích, v němž se
3. června sešli dětští reprezentanti těchto
tří jihočeských měst, aby nejen prezen-
tovali své úspěchy, ale aby si i vyměnili
zkušenosti, nápady, projekty… 

A nebyly by to děti, aby také nesou-
těžily. Strakoničtí pro ně připravili velice
zajímavou hru v útrobách jejich hradu,
která byla inspirována známou televizní
soutěží „Pevnost Boyard“. 

SSvvaattoopplluukk  MMiikkaa,,  
vveeddoouuccíí  ooddbb..  oocchhrr..  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí
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Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.
NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::

Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::
Pronájem venkovních reklamních ploch 
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

MMyyttíí  vvoozziiddeell::
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

SSeerrvviiss  vvoozziiddeell::
Servis autobusÛ, nákladních 
a dodávkov˘ch vozidel
Opravy klimatizací
Antikorozní ochrana vozidel

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby

DDoopprraavvnníí  ppooddnniikk  mmûûssttaa  ââeesskkéé  BBuuddûûjjoovviiccee,,  aa..ss..
Novohradská 738/40
370 33 âeské Budûjovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
E-mail: info@dpmcb.cz 

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

Ozdoba náměstí Přemysla Ota-
kara II. se na letošní letní sezonu
rozzářila barvami. Svítidla umís-
těná v bazénu kašny jsou vybave-
na žlutými a zelenými skleněný-
mi filtry. Barevné osvětlení této
historické památky mohou ná-
vštěvníci města vidět večer a to
každou čtvrthodinu. 

SSaammssoonnoovvaa  kkaaššnnaa
ddoossttaallaa  nnoovvýý  kkaabbáátt

Zelené okolí města Českých Budějovic
Společnost Lesy a rybníky města Čes-

kých Budějovic spravuje historický majetek,
přidělený městu jeho zakladatelem Přemys-
lem Otakarem II. v druhé polovině 13. sto-
letí. Od těch dob sloužil městu s výjimkou let
zestátnění a posléze od roku 1992 znovu. 

České Budějovice jsou v prvé řadě nej-
bohatším městem na rybníky, kterých počítá
61 o výměře 679 ha a 117 ha souvisejících
pozemků. Vlastnictvím 1814 ha lesních po-
zemků si nezadá ani s městy bohatými na le-
sy jako je Brno, Písek nebo Kašperské Hory.
Zemědělská půda ve vlastnictví města zahr-
nuje 248 ha.

Činnosti spojené s prvovýrobou završuje profesní myslivost ve dvou městských honit-
bách, a to Černiš o výměře 1250 ha včetně uznané bažantnice a Lhotka u Třebče o výměře 680 ha,
obě orientované na pernatou zvěř. Můžeme se pochlubit i malou dančí oborou v lese Čertík. 

Rybníky města Č. Budějovic jsou více než 500 let staré, mělké a pro ryby úživné. Zadržují
obligátně 4,6 mil. m3 vody, ale  v době povodní i více než 6,2 mil. m3 a mají tedy schopnost
„zpomalit“ velkou část  vody v okolí města Č. Budějovice – ostatně proto byly  také stavěny.
Jejich hráze byly po roce 2002 zajištěny opravami a stavbami otevřených bezpečnostních
přelivů, splavů a výpustních zařízení. Některé  rybníky slouží obyvatelům města k rekreaci či
dokonce ke sportovnímu rybolovu (rybník Lhoták ve Lhotce u Třebče). 

Část lesního majetku města tvoří lesy určené k rekreačním účelům. Ty lemují okolí města
a zaujímají více než 550 ha zeleně. Vedle prvovýroby zajišťuje společnost zpracování a prodej
vlastních i nakoupených ryb a také vlastní a vykoupené zvěřiny z okolních honiteb. 

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic zaměstnává 67 lidí. Výnosy společ-
nosti za minulých pět let byly v průměru ročně 44,16 mil. Kč. Společnost je co do vedení
účetní evidence na městu nezávislá a za svěřený majetek mu odvádí nájemné (ročně 2 miliony
korun) a zajišťuje opravy a rozšířenou reprodukci jak vlastního, tak i pronajatého majetku
v rozsahu do 5 milionů korun ročně. Společnost vytváří cca milion korun zisku před zdaněním.

Kolektiv společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

Smetanova ulice
se dočká opravy
Rekonstrukce ulic na Pražském před-

městí pokračuje. Ještě do konce letošního
roku bude opravena ulice Bedřich Smetany
v úseku od Jírovcové ulice do ulice 28. říj-
na. Oprava si vyžádá investici ve výši asi
20 miliónů korun. Rekonstruovat se bude
kompletně celá ulice od kanalizace, přípo-
jek, přes rozvody inženýrských sítí až po
povrch. Na silnici vzniknou i nová místa
pro parkování. 

Městská charita České Budějovice
od května letošního roku realizuje Tran-
zitní program a Pracovní rehabilitaci.
Zareagovala tímto krokem na ukončení
činnosti o.s. Mesada a na základě do-
hody převzala oba programy, aniž došlo
k přerušení jejich poskytování a je ny-
ní jediným poskytovatelem Tranzitního
programu v Českých Budějovicích.

„Tranzitní program je ucelený sys-
tém přípravy žáků speciálních škol,
který jim pomáhá v přechodu ze školy
do pracovního uplatnění,“ řekla reali-
zátorka Tranzitního programu Nikola
Séglová.

Žáci mohou v rámci školní docház-
ky docházet 2x týdně na čtyři hodiny
k individuálně vytipovaným zaměst-
navatelům na tzv. praxe. Jde o praxe
u běžných zaměstnavatelů. Žáka na
praxi doprovází pracovní asistent, který
ho zaučuje a pomáhá mu zorientovat se
na pracovišti. Podpora asistenta na pra-
covišti je pro žáka nezbytná. Tranzitní
program zvyšuje možnost, že po ukon-
čení praxe získají absolventi školy pra-
covní uplatnění na otevřeném trhu
práce.

„Na realizaci Tranzitního programu
spolupracuje žák, jeho rodiče, škola,
zaměstnavatel a poskytovatel progra-
mu, tedy Městská charita. My spolupra-
cujeme s Praktickou školou v Dlouhé
ulici v Českých Budějovicích,“ dodala
Séglová.

Školky přijaly
nové žáky

Šanci na umístění dítěte do mateřské
školy mají kromě předškoláků, kteří
navštěvují mateřinky ze zákona, děti za-
městnaných rodičů a s trvalým bydlištěm
v Českých Budějovicích. 

„Žádostí na přijetí těchto dětí, které
splňovaly kritéria, jsme obdrželi 744. Cel-
kem jsme mohli z kapacitních důvodů
přijmout 754 dětí. To znamená, že všech-
ny děti, které měly na školku nárok, moh-
ly být přijaty,“ uvedl náměstek Rudolf Vo-
dička, který má školství na starosti. Cel-
kem se k zápisům dostavilo 1100 dětí.

„Drtivá většina odmítnutých nesplňují
kritéria. To znamená, že děti bydlí mimo
České Budějovice nebo mají matku na
mateřské dovolené,“ konstatoval Vodička.
Největší zájem je podle něj o mateřinky
v centru města, Rožnově a v Suchém
Vrbném, kde poptávka převyšuje značně
kapacitu školek. Naopak v mateřinkách
Karla Štěcha, Jana Opletala a Jizerská mají
ještě volná místa.

Poptávku po školkách a demogra-
fickou populační křivku řeší koncept na-
výšení míst ve školkách. V některých ma-
teřinkách vzniknou nové třídy, jinde se
zase navyšuje počet dětí v jedné třídě.

Město také plánuje postavit nové ob-
jekty školek právě v Suchém Vrbném
v MŠ Železničářská a uvažuje o nástavbě
v MŠ Papírenská. „V centru města posílí-
me dvěma novými třídami v objektu MŠ
Vrchlického nábřeží, který doposud měla
v nájmu soukromá firma,“ dodal Vodička.

Dopravní omezení 
na Mánesově ulici

Až do 31. 7. bude částečně omezen
provoz na českobudějovické Máneso-
vě ulici. Ve směru jízdy od křižovatky
ulic B. Němcové – Mánesova k Litvíno-
vickému mostu bude přechodně umož-
něno odbočení vlevo do ulice U Vodárny
pro vozidla staveništní dopravy. Důvo-
dem je rekonstrukce hrací plochy fot-
balového stadiónu.

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

Charita převzala
tranzitní program
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