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máme za se-
bou rok, jehož
letopočet končil
osmičkou. Čís-
lem téměř ma-
gickým, které
mnozí z nás vní-
mají jako osudo-
vé pro celý český
národ. Přesto,
a nebo možná
právě navzdory

tomu, se v naší republice nic úplně
kritického nestalo. Doufám, že ani
do Vašich životů nenapsal loňský
rok nesmazatelně černou vzpomínku.
Letošní rok končí číslicí devět, která
je prý číslem ďáblovým! A vypadá to,
že zprávy, jež koncem loňského roku
postupně přinesly světové agentu-
ry, ďábelský rok předznamenaly. Ban-
kovní krize, krachy podniků, propouš-
tění zaměstnanců, nepokoje...

A v těchto neklidných, nejistých
a rozbouřených dobách, které jednou
historici jistě objektivně zhodnotí,
bych se s Vámi rád podělil o několik
pozitivních zpráv. Začnu tím, že za-
stupitelé schválili městský rozpočet
na tento rok, což by se v praktickém
životě nás všech mělo odrazit napří-
klad ve výrazném zlepšení dopravní
situace v Českých Budějovicích. Prá-
vě tam totiž půjdou vysoké investice.
Úspěšně, díky kvalitním projektům,
se nám podařilo dosáhnout i na ev-
ropské peníze z různých fondů. Po-
čítáme s navýšením míst pro děti
v mateřských školkách i se zlepše-
ním a zkvalitněním nabídky sociál-
ních zařízení.

Věřím, že dokážeme adekvátně
reagovat i na výše zmíněné špatné
předpovědi, a že všechny naplá-
nované akce uskutečníme. Chceme se
s devítkou utkat a ne se před ní
skrývat. A s tímto optimistickým zá-
věrem končím svůj sloupek a přeji
Vám všem pěkný, zdravý a šťastný
devítkový rok! 

Rudolf Vodička,
náměstek primátora

�  Chystá se obnova sídliště Máj

�  Maraton se poběží už podruhé

�  Budějovičtí více třídí odpad

�  Letiště hlídají draví ptáci

Vážení a milí
spoluobčané,ROZPOČET 2009: DVĚ MILIARDY

V novém roce bude město hospodařit
s dvoumiliardovým rozpočtem, přičemž
největší část investic půjde do rekon-
strukcí a výstavby důležitých ulic a silnic,
ale také třeba do školství. Obnovy se letos
dočká další část Lannovy třídy nebo Lede-
nické. Definitivní podobu rozpočtu schvá-
lilo zastupitelstvo 18. prosince 2008.

Rozpočet počítá s výdaji ve výši 2,224
miliardy korun a příjmy 2,147 miliar-
dy. „Schodek 76 milionů bude dofinanco-
ván zůstatkem předplaceného nájemné-
ho a zapojením nevyužitých prostředků
z Fondu podpory kvality bydlení z mi-
nulých let,“ vysvětlil náměstek primátora
pro oblast financí, školství a sociálních
věcí Rudolf Vodička. 

Výdaje se člení na kapitálové ve výši
623 miliony korun, které představují in-
vestice, a na běžné ve výši 1,601 mld.,
které zahrnují například provoz a údrž-
bu městského majetku, mzdové nákla-
dy, výplaty sociálních dávek, svoz odpa-

du, údržbu a čištění komunikací nebo
péči o zeleň.

„Kapitálové výdaje se ještě v průbě-
hu příštího roku zvýší zapojením přebyt-
ku z letošního hospodaření a především
očekáváme, že se nám podaří získat do-
tace z fondů Evropské unie a státního
rozpočtu. Ty by měly jít převážně na
rekonstrukce ulic a regeneraci sídlišť, ale
také na rozsáhlou investici Centra so-
ciálních služeb Staroměstská, na kterou
budeme čerpat již přidělenou čtyřice-
timilionovou dotaci,“ upozornil primátor
Juraj Thoma. 

Ve hře jsou ještě například dotace na
projekty v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města, například rekonstrukce

komunikací, Palackého náměstí či vybu-
dování Freetime parku Stromovka. Jako
každý rok bude město žádat i o dotace
Státního fondu dopravní infrastruktury
na rozšiřování cyklostezek. Objem inves-
tic může v průběhu příštího roku stoup-
nout i o tři stovky milionů korun.

„Největší již připravenou investicí
bude v příštím roce 75 mil. na vybudo-
vání základní technické infrastruktury
související s propojením okruhů (pro-
dloužení silnice I/34 od Třeboně do Ná-
dražní), na kterém se město podílí spolu
s Ředitelstvím silnic a dálnic. Zároveň
budou odkanalizovány navazující ulice
Žerotínova a Trocnovská. Pokračovat bu-
deme také v rekonstrukci Lannovy třídy

Autor Jaromír Sypal s knihou Vodnických pohádek.   Foto Petr Zikmund

a Ledenické v úseku od ulice A. Kříže až
po stavební uzávěru dálnice,“ přiblížil
náměstek primátora pro investice Fran-
tišek Jelen. Do obnovy Lannovky město
příští rok investuje 57,5 milionu (hotova
bude v roce 2010) a do Ledenické 57 mi-
lionů. Dalších 20 milionů půjde do dílčích
oprav dalších ulic a s 10 miliony se jako
každý rok počítá na nové cyklostezky.

Mezi další investice patří například
úprava kanalizace na Novohradské za 35
mil., která zlepší odvádění dešťových vod,
dokončení rekonstrukce chlazení 1. ledo-
vé plochy na zimním stadionu (15 mil.)
nebo dofinancování stavby náhradního
zdroje a úpravny vody (16 mil.).
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Rozhovor s tajemníkem magistrátu Zdeňkem Řeřábkem:

Obnovíme fasádu historické radnice
ZZaaččaall  nnoovvýý  rrookk

22000099..  ČČeekkaajjíí  ččee--
sskkoobbuudděějjoovviicckkýý
mmaaggiissttrráátt  nněějjaakkéé
zzmměěnnyy  vvyyppllýývvaajjííccíí
zzee  zzáákkoonnaa??

Je to zejména
zavedení takzva-
ného e-govermen-
tu ve správním úze-
mí, kde vykonává-
me v přenesené pů-
sobnosti státní zprávu. Jde v podstatě
o komunikaci občanů se státem pomocí
internetu. K tomuto účelu slouží tzv.
Czech POINT. To znamená, že si lidé na
takto označených místech mohou opatřit
výpisy z obchodního, živnostenského
a trestního rejstříku a katastru nemo-
vitostí. Chci upozornit, že tento systém
v Českých Budějovicích již funguje dru-
hým rokem, nyní se služba pouze rozši-
řuje do menších obcí. V podstatě do prv-
ního čtvrtletí by měl být e-goverment již
zaveden.

CCoo  bbyy  nneemměěllii  oobbyyvvaatteelléé  ČČeesskkýýcchh  BBuu--
dděějjoovviicc  vvee  vvzzttaahhuu  kk  úúřřaadduu  zzaanneeddbbaatt??

Zdůrazním především povinnou vý-
měnu řidičských oprávnění vydaných
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Doklady
musí být vyměněny do roku 2010. Toto
období bylo rozšířené, protože původně
si měli lidé nový řidičský průkaz zajistit
do konce roku 2009. I když je tedy na
výměnu nyní relativně dostatek času,
chtěl bych všem doporučit, aby nenechá-
vali vše na poslední chvíli. Novinkou je
od 1. ledna správní poplatek ve výši od
dvou do deseti tisíc korun, který bude

vybírán při přepisu automobilů od ma-
jitelů starších vozidel. Peníze poputují
do fondu životního prostředí. Myslím si,
že je dobře, že se budou automobily star-
šího typu zpoplatňovat, protože pozdější
nakládání s tímto druhem odpadu je vel-
mi nákladné.

PPřřiipprraavvuujjeettee  nněějjaakkéé  ssttěěhhoovváánníí  nneebboo
zzmměěnnyy  vv  oorrggaanniizzaaccii  úúřřaadduu??

Doufám, že nás již nepřekvapí žádná
legislativa, která by potřebovala další
úpravy spojené se stěhování úřadu. V ro-
ce 2009 proto o žádném přemisťování
odborů a dalších pracovišť neuvažujeme.
Mám radost, že si lidé již zvykli na nové
překrásné prostory v Kněžské 19, které
nadstandardním způsobem odpovídají
zabezpečení obslužnosti občana. Kromě
půdní vestavby se nám podařilo celý ob-
jekt zrekonstruovat, a to včetně fasád
a opravy oken.

JJaakkýý  bbyyll  zz  vvaaššeehhoo  ppoohhlleedduu  rrookk  22000088
pprroo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee??

V minulém roce se úřad po nutných
organizačních přesunech nejen stabili-
zoval, ale vypořádali jsme se s různými
novelami zákona, i když to bylo mnohdy
náročné. Podařila se nám také vybavit
nová „serverovna“, která posílila servery
magistrátu. Pro občany bylo při jednání
s úřady důležité zavedení vyvolávací-
ho zařízení na všech třech magistrátních
nemovitostech. To již dokáže generovat
průměrný čas odbavení zákazníka jed-
notlivým pracovníkem magistrátu podle
druhu činnosti. 

Dařilo se také dotační politice odboru
rozvoje města, kdy České Budějovice zí-
skaly z evropských fondů desítky mili-

onů korun a žádosti jsou podávány v dal-
ších výzvách. Naučili jsme se adminis-
trovat fondy EU na dostatečné úrovni.
Tady spolupracujeme s Krajským úřa-
dem v Českých Budějovicích na finan-
čních kontrolách.

Na druhou stranu si musím po-
stesknout, že v polovině letošního roku
odešlo 26 pracovnic na mateřskou dovo-
lenou, což byla velká zátěž pro celý ma-
gistrát. Měli jsme v průběhu roku také
profesní problémy na stavebním úřadu se
stavebními techniky. Sice jsou v Českých
Budějovicích stavební školy, ale hlásí se
k nám jen minimum uchazečů s odpoví-
dajícím vzděláním či praxí. Jsem ale po-
těšený, že se podařilo i tyto problémy
zvládnout, i když 56 výběrových řízení
v jednom roce jsem ještě nikdy nezažil.

JJaakkéé  mmááttee  pplláánnyy  vv  rrooccee  22000099??
Na velmi zdařilou rekonstrukci bu-

dovy v Kněžské ulici bychom chtěli na-
vázat obnovou vnitřní fasády objektu
v Jeronýmově ulici, kde je navíc potřeba
zkulturnit dvorní trakt, do nějž bychom
rádi umístili referentská vozidla ma-
gistrátu. Ošetříme tu zeleň a zpevníme
povrch. A protože fasáda radnice na ná-
městí Přemysla Otakara II. rekonstruo-
vaná v roce 2000 již pomalu dosluhuje,
což je vidět hlavně ve spodní části his-
torické budovy, chtěli bychom ji obnovit,
a to ve stejné barvě jako doposud. Přál
bych si, abychom zůstali dobrými úřed-
níky pro občany nejen našeho města, ale
celého správního obvodu, a přeji nám i ob-
čanům k tomu především pevné zdraví,
hodně spokojenosti a trochu toho pověst-
ného štěstíčka.

KKaappiittáálloovvéé  (investice) mil. Kč

propojení okruhů 75
Lannova třída 57,5
Ledenická 57
školství 50
kanalizace Novohradská 35
dílčí opravy ulic 20
náhradní zdroj vody 16
chlazení zimní stadion 15
cyklostezky 10
regenerace sídliště Vltava 10

BBěěžžnnéé  (údržba, provoz)     mil. Kč

sociální příspěvky             297 
dopravní podnik 205,8
školství 123
Jihočeské divadlo 74,5
likvidace a svoz odpadu 56
domovy pro seniory 42
grantový systém 39,3
opravy chodníků 32,8
péče o zeleň 30
údržba komunikací 21,5
sběrné dvory 20,8
letiště 16
jesle a azylová zařízení 13
separovaný sběr 11,7

Už druhý rok po sobě si mohli obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic o adventu a po Vánocích až do Tří králů
zabruslit pod vánočním stromem na náměstí Přemysla Otakara II. Možnost zabruslit si v centru města přivítala hlav-
ně mládež, rodiče s dětmi, ale také náhodní kolemjdoucí. Foto Petr Zikmund

Tabulka hlavních 
výdajů rozpočtu města

Vodnické pohádky mají
svou knižní podobu

Vodnické pohádky, které zároveň at-
raktivní a nenásilnou formou učí děti eko-
logické výchově, se dočkaly knižní podo-
by. Publikace je souborem výukových seši-
tů obsahujícím tyto pohádkové příběhy
odehrávající se na březích českobudějovic-
kých rybníků a toků, které vydával odbor
životního prostředí budějovického magi-
strátu pro potřeby škol a školek.

„Chtěli jsme nějakým způsobem roz-
víjet ekologickou výchovu. K tomu nám
sloužily projekty, mezi které se úspěšně
zařadily pohádkové příběhy k jednotli-

vým tématům jako je například separace
odpadu či enviromentální vzdělávání. Po-
hádky mají takový úspěch, že si jich
všimlo i nakladatelství, které se rozhodlo
je vydat. K dostání jsou tak nyní i v knih-
kupectvích,“ uvedl při slavnostním křtu
vedoucí odboru ochrany životního pro-
středí Svatopluk Mika.

Autorem příběhů je devětasedmde-
sátiletý Jaromír Sypal, který za vodníky
například k Vrbenským rybníkům chodil
po dobu šesti let. Ušel přitom několik de-
sítek kilometrů. PPookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrr..  33
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Integrovaný plán se zaměří
na obnovu sídliště Máj

Zastupitelstvo na svém posledním
zasedání v roce 2008 schválilo dokument
s názvem Integrovaný plán rozvoje
města Českých Budějovic – sídliště Máj.
Ten se podrobně zaměřuje na možnos-
ti obnovy největšího místního sídliště.
Na jeho základě bude moci město, vlastníci
bytových jednotek a další subjekty žádat
o podporu z fondů Evropské unie.

„Konkrétně by měl tento integrovaný
plán najít řešení například při revitalizaci
veřejných prostranství a bytových domů,“
naznačila náměstkyně primátora Ivana
Popelová. Po vyhotovení dokumentu bude
město žádat o jeho schválení na Minis-
terstvu pro místní rozvoj ČR a v případě
úspěchu pak získá finanční prostředky.

„Ucházíme se o granty z evropských
fondů, konkrétně z Integrovaného ope-
račního programu. Věříme, že náš poža-
davek pro vylepšení podmínek života
obyvatel největšího českobudějovického
sídliště bude vyslyšen. Soutěžit bude-
me s dalšími devatenácti městy České re-

publiky a výsledky by měly být známy
do 20. března 2009,“ dodala náměstkyně.
Předpokládaný finanční rozsah plánu je
necelých 300 milionů korun, dotace by
měla činit 190 milionů. Podle metodiky
minimálně 40 procent z celkové částky
musí být dáno na regeneraci bytového
fondu, to znamená nejen na zateplování
panelových domů, ale například i výměnu
bytových jader nebo revitalizaci výtahů
a další obdobné stavební akce.

„V našem případě to bude dělat 145
milionů korun, protože jsme se rozhod-
li vložit do bytového fondu 45 procent
z této částky,“ konstatovala ještě Popelo-
vá. Na revitalizaci veřejných prostranství,
která vychází z projektu Regenerace
sídliště Máj, zpracovaném v roce 2006, je
proto vyčleněno 156 milionů korun.

Na obnovu domů město vypíše kla-
sickou výzvu pro vlastníky bytových jed-
notek, kteří se budou ucházet o podíl na
regeneraci bytového domu stejným způ-
sobem jako u jiných dotačních titulů.

Za necelé dva roky bude Lannova třída celá v novém, a to i do hloubky – v rámci
rekonstrukce ulice budou obnoveny i sítě pod zemí. Přes zimu se bude pracovat
na hlavní kanalizační stoce mezi ulicemi Jeronýmova a Štítného. Do nového kabátu
se ulice v tomto úseku kompletně obleče do srpna 2009, poté přijde na řadu po-
slední úsek k Nádražní. Ten bude hotov v létě 2010.  Foto Petr Zikmund

Budějovický maratón se
v lednu poběží už podruhé

V neděli 25. ledna se v Mercury
Centru poběží již druhý Budějovický
maratón, který je netradiční svým ča-
sem i prostředím – běhá se v zimě na pod-
zemním parkovišti obchodního centra. 

Loňský ročník maratónu vzbudil
pozornost médií, veřejnosti i běžců.
O letošní ročník je proto velký zájem,
startovní listina byla zaplněná už dva
měsíce před startem, zúčastní se celkem
100 běžců. Prvního ročníku, který se
běžel 26. ledna 2008, se účastnilo 76 zá-
vodníků. 

„Už na počtu běžců je vidět, že se
pořadatelům podařilo založit nový a at-
raktivní závod, který navíc slouží k pre-
zentaci našeho města, což mě jedině
těší,“ poznamenal primátor Juraj Tho-
ma, který i nad druhým ročníkem ma-
ratónu převzal záštitu. 

Sázka na netradiční místo i zimní

čas se pořadateli vyplatila. „Běh konaný
na podzemním parkovišti budí pozor-
nost běžecké veřejnosti už kvůli místu.
Ale svou roli nepochybně sehrál i čas.
Díky uzavřenému prostoru ho můžeme
pořádat v zimě, kdy se obvykle vytrva-
lostní tratě neběhají. Mezi běžci je při-
tom po závodech hlad, a tak náš zimní
maratón přivítali,“ vysvětlil Jaroslav No-
vák z pořádajícího SK Koloběh.

2. ročník Budějovického maratónu
se poběží v neděli 25. ledna 2009 ve dru-
hém podzemním podlaží od 11.00 hodin,
divákům je volně přístupný. Aby běžci
uběhli maratónskou trať v délce 42 195
metrů, budou muset hektarové parko-
viště oběhnout 63x a poté ještě zdolat
posledních 195 metrů. Vítězem 1. roč-
níku se loni stal jednapadesátiletý Fran-
tišek Tík s časem 2:51:47.

Sportovní projekt 
pro celou rodinu

V rámci projek-
tu tzv. „regenerace
sídliště Máj“ jsou
v současné době ve-
dena správní říze-
ní k pokácení cca
100 stromů a roz-
sáhlé plochy keřů,
více než dvě desít-
ky  stromů mají  být
přesazeny. Jako dů-
vod k likvidaci dřevin je např. v jedné
z etap uvedena potřeba rozšíření ulice
Milady Horákové s novým zálivem pro
MHD a zejména zřízení nových parko-
vacích míst, která si prý, podle výsledků
dva roky starého průzkumu, přeje větši-
na obyvatel Máje. Ač se v projektu hovo-
ří o revitalizaci sídliště, ve skutečnosti
dojde k nárůstu zpevněných ploch na
úkor zeleně. 

Nechce se věřit, že by lidé ze sídliš-
tě dávali přednost pohodlnému parková-
ní pod svými okny před zdravím svých
dětí. Vzrostlé stromy přitom zachycují
jedovaté zplodiny z výfukových plynů
a polétavý prach, což jsou respirační
škodliviny mnohem agresivnější, než

tolik obávané rostlinné alergeny.  
Není také jasné, jak byla otázka

k preferenci způsobu parkování obyva-
telům Máje položena. Pokud si měli vyb-
rat mezi bezplatným stáním mezi pane-
láky a placeným rezidenčním místem
v parkovacím domě, volili pochopitelně
první variantu. Pokud by ovšem byli
předem upozorněni na nezbytnost likvi-
dace zeleně, možná by volba byla jiná.
To také vyplývalo z vyjádření účastní-
ků veřejného projednání dokumentace
k projektu regenerace sídliště, které pro-
běhlo na radnici. 

Teď tedy má dojít k regeneraci zele-
ně tím, že zelených ploch ještě ubude
a namísto pokácených vzrostlých stro-
mů se jinde vysadí nové, malé stromky,
kterým bude trvat řadu let, než budou
schopny plnit všechny funkce stávají-
cích dřevin.

Při místním ohledání terénu se ov-
šem zjistilo, že na magistrátu levice ne-
ví, co dělá pravice, takže rozkreslené
dokumentace jednotlivých rezortů na
sebe jaksi nepasují. Některá nově na-
vržená parkovací místa jsou např. v roz-
poru s územním plánem. Některé stro-

my mají být pokáceny či přesazeny
o kus dál jen proto, aby se o pár metrů
posunula cyklostezka či chodník. Při
„revitalizaci veřejných prostranství“ na
sídlišti Máj mají být  proinvestovány de-
sítky milionů Kč.

Sídliště je některými zastupiteli
města považováno za zčásti vybydlené
území, které potřebuje razantní zásahy,
aby se nestalo ghettem. Je skutečností,
že část bytů na Máji je osídlena sociálně
hendikepovanou vrstvou obyvatel. Zda
k účinné revitalizaci patří úbytek zele-
ně a více zpevněných ploch je ovšem
otázkou. Psychologové již po léta zazna-
menávají zvýšený výskyt poruch osob-
nosti u dětí, vyrůstajících v odcizeném
prostředí s minimem přírodních prvků.
Tak jako ve většině budovatelských plá-
nů města se i v projektu regenerace sí-
dliště Máj jeví zcela markantní urbanis-
tická bezradnost. Bylo by proto na místě,
kdyby se vedení radnice nad celkovým
záměrem ještě zamyslelo a některé části
projektu přehodnotilo – i  na základě ak-
tuálních připomínek občanů.

MMUUDDrr..  YYvvoonnaa  ZZáávvoorroovváá  ((SSZZ//SSOOSS)),,  
zzaassttuuppiitteellkkaa  mměěssttaa  

Přípravy projektu „České Budějovice –
město sportu“, který získal dotaci z Regio-
nálního operačního programu ve výši
4,717 milionu korun, jsou v plném prou-
du. Projekt je zahrnut do Integrovaného
plánu rozvoje města a začne fungovat od
ledna 2009 do konce roku 2010.

Počítá s pořádáním mnoha sportov-
ních akcí, výstavou o významných sportov-
cích Českých Budějovic a kraje, ale třeba
i s promítáním filmů a dokumentů o mi-
mořádných sportovních výkonech a spor-
tovních zážitcích. 

Návštěvníci všech akcí budou moci
využít tzv. rodinný pas, který vznikne
v rámci projektu. Do něj budou získávat
body na základě své účasti. Po obdržení
určitého počtu bodů budou moci rodinný
pas využít pro vstup na vybrané jihočes-
ké památky a do vybraných relaxačních
a sportovních zařízení zdarma.
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„Do školství půjdou investice v sou-

hrnné výši 50 milionů korun, díky čemuž
udržíme tempo investic v takové míře,
aby za celé volební období bylo proinves-
továno do školství přes 200 milionů ko-
run, jak jsme se zavázali v programovém
prohlášení,“ doplnil náměstek Vodička.

Město v příštím roce též plánuje pokra-
čovat s budováním technické infrastruk-
tury v Kalištích a Třebotovicích (5 mil.) ne-
bo regenerací sídliště Vltava (10 mil.).

„Městská policie dostane milion korun
na rozšíření kamerového systému podle
požadavků občanů,“ upozornil dále primá-
tor Juraj Thoma.

V rámci běžných výdajů město ja-

ko obvykle nejvíce vydá na sociální péči,
a to především na nejrůznějších příspěv-
cích, které dostává ze státního rozpočtu
a přiděluje občanům, úhradu městské hro-
madné dopravy nebo provoz a údržbu škol-
ských zařízení. 

„Nepřehlédnutelnou částku v běž-
ných výdajích tvoří 39,3 milionu korun
na grantový systém města. Na dotace je
vždy vyčleňováno 2,5 procenta z vlast-
ních příjmů rozpočtu za předchozí rok.
Dobrou zprávou pro kulturní, sportovní,
sociální a další organizace je, že tyto příj-
my neustále stoupají, takže v roce 2010
bude na granty ještě více peněz,“ pozna-
menal primátor Juraj Thoma.

Rozpočet 2009: dvě miliardy

Lidé šetří přírodu a více
třídí komunální odpad

Podíl vytříděného komunálního odpa-
du v Českých Budějovicích neustále stou-
pá. V roce 2008 Budějovičtí vytřídili 15 %
ze směsného komunálního dopadu (tedy
toho, co vyhodí do popelnic, nepočítá se do
toho např. stavební suť apod.). Rok před-
tím to bylo o procento a půl méně.

„Tento, pro přírodu, ekologii i celkovou
kvalitu života jistě povzbudivý trend stále
narůstá. Jen pro srovnání, v roce 2005 bylo
vytříděno zhruba 7,2 procenta odpadu,
o rok později to bylo už 10,5 procenta. Z těch-
to čísel je jasné, že si lidé nutnost třídění
odpadu uvědomují,“ přiblížil vedoucí od-
dělení veřejné zeleně Aleš Mikšátko.

Město třídění odpadu podporuje rozši-
řováním počtu tzv. separačních hnízd

(místa s kontejnery na tříděný odpad)
a zvětšováním počtu nádob – nabídnou-li
se lidem pro třídění vhodné podmínky
(např. nemusejí s odpadem chodit příliš
daleko), jejich ochota třídit stoupá.

Po jihočeské metropoli je v současnos-
ti rozmístěno celkem 1 112 nádob na se-
parovaný odpad a v budoucnu se počítá
s jejich dalším navýšením, které bude
v přímé úměře s množstvím odpadu. 

V historickém centru, kde lze umístit
jen omezený počet separačních nádob, se
odpad třídí do plastových, pravidelně
svážených, pytlů. Lidé si tuto službu ob-
líbili a město zvažuje její rozšíření o svoz
papíru. V současnosti se tato možnost
prověřuje.

Děti dostaly nová hřiště 

Tři zcela nová hřiště, jež odpovídají přísným evropským normám, dostaly letos
českobudějovické děti. „Jedno z hřišť je ve vnitrobloku ulice J. Bendy v sídlišti
Máj a stálo 721 tisíc korun, další za 882,5 tisíce korun je v Nerudově ulici na
Jiráskově nábřeží a třetí v Suchém Vrbném bylo pořízeno za téměř jeden milion
korun z Nadace ČEZ. Věřím, že si jich budou lidé vážit a ne je likvidovat,“ uvedl
náměstek primátora František Jelen.                                     Foto Petr Zikmund

Sociální sloupek

České Budějovice navýší kapacitu
takzvané odlehčovací služby, která
nabízí seniorům přechodnou péči
v případě, že jejich potomci, kteří se
o ně starají, vycestují do zahraničí
nebo na dovolenou.

Nové pokoje vzniknou v přízemí
Domu s pečovatelskou službou v Ty-
lově ulici. Odlehčovací službu zde bu-
de provozovat Domov pro seniory Máj.

„O odlehčovací službu je velký zá-
jem. Proto jsme se rozhodli vyjít lidem
vstříc a rozšířit počet lůžek, které se
nyní nacházejí v objektu bývalé do-
movinky,“ uvedl náměstek primátora
Rudolf Vodička.

MMěěssttoo  zzvvýýššíí  kkaappaacciittuu
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Budějovice
podpořily vědce

České Budějovice podpořily vědeckou
činnost Jihočeské univerzity a Biologic-
kého centra Akademie věd České repub-
liky, když souhlasily se zapojením projek-
tů těchto institucí do Integrovaného plánu
rozvoje města – Levý břeh Vltavy a tím
zvýhodnily vědecká pracoviště při žádos-
tech o finanční podporu Evropské unie.

Jedná se konkrétně o tři projekty, a to
stabilizace a motivace výzkumných týmů
v oblasti agrobiotechnologických oborů,
vytvoření a rozvoj týmů zaměřeného na
výzkum a vývoj v oblasti medicínské bio-
logie a využití biotechnologií.

„Projekty se nebudou ucházet o finan-
ční prostředky z regionálního operační-
ho programu, ale z operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost. Záro-
veň jsme odsouhlasili uzavření Smlouvy
o partnerství v rámci tohoto Integrované-
ho plánu rozvoje města s Jihočeskou uni-
verzitou, Jihočeských vědeckým parkem
a Biologickým centrem,“ doplnila informa-
ce náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Názory, komentáře

Zůstane na Máji dost místa pro zeleň?   Regenerace sídliště Máj
Projekt regene-

race sídliště Máj se
připravuje již od ro-
ku 2002. Jediným,
opravdu účinným,
krokem při nápravě
špatného stavu, kte-
rý vychází přímo ze
založení sídliště Máj,
by bylo některé do-
my zbourat a vytvořit
úplně jiný urbanistický koncept. To je ale
v tuto dobu nereálné. Proto projekt rege-
nerace řeší hlavně dílčí problémy a úpra-
vy veřejných prostranství tak, aby aspoň
částečně napravil zátěže vzniklé v minu-
losti. Cílem projektu je sjednotit vhodné
volné plochy za účelem vytvoření větších
smysluplných zelených prostranství s vý-
raznějším uplatněním vzrostlé zeleně do-
plněných hřišti.

Některé současné volné plochy postrá-
dají smysl a jsou zdevastované – jedná se
zejména o pásy rozježděného trávníku ko-
lem stávajících komunikací. Projekt počítá
s jejich zpevněním pro parkování, ke kte-
rému už dnes stejně slouží a které je jed-
ním z největších problémů tohoto sídliště.  

Do přípravy projektu jsme zapojili
občany. Vlastnímu zpracování projektu
předcházel sociologický průzkum v roce
2002 a následně anketa s obyvateli síd-
liště. Na tyto podklady navázala komplex-
ní studie „Regenerace panelového sídliš-
tě Máj České Budějovice“ z roku 2006,
v rámci níž byly projektové záměry před-
staveny veřejnosti v červnu 2006 na ve-
řejném projednání. Informace o veřejném
projednání byly uveřejněny na interneto-
vých stránkách města, v regionálním tis-
ku, v Českém rozhlase a na Rádiu Faktor.
Zároveň byly na sídlišti vyvěšeny pozván-
ky na veřejné projednání. Následně tu-
to studii schválila rada města (listopad
2006) a zastupitelstvo (prosinec 2006),
které mi uložilo předložit žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Na základě schválené studie se nyní
připravují jednotlivé dílčí projekty pro
realizaci, které musí projít řádným
územním a stavebním řízením, ve kte-
rých veřejnost také může vyjádřit své při-
pomínky.
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Dnešní otázka zní: 
Vyjmenujte alespoň tři názvy pro původní Německý dům. 
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 do-
mů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je:
Současný (v pořadí třetí železný) Dlouhý most byl slavnostně otevřen 28. 10. 1998.
Výhercem je: Radek Axman, M. Horákové 2, České 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/

JJ.. VV.. JJ IIRRSSÍÍKKAA
Ulice J. V. Jirsíka vede od pravého

břehu Malše kolem hereckých domů
a Biskupského gymnázia na Senovážné
náměstí. Od roku 1946 se jmenovala
Třída Klementa Gottwalda, používalo se
krátce Gottwaldova. Začínala u divadla
a končila u mostu přes Mlýnskou stoku.
V letech 1948 až 1960 patřila k nejfrek-
ventovanějším ulicím v centru města.
Jezdily tudy v obou směrech trolejbusy
linky Rožnov–Suché Vrbné, autobusy ně-
kolika dalších linek a ulicí vedla státní

silnice I. třídy číslo 3. U hereckých domů
a naproti u „Armáďáku“ byly stanice
trolejbusů. Na břehu Malše stála ještě
k tomu benzinová pumpa. U Zlatého
mostu byly proto osazeny první semafo-
ry ve městě. Situace se změnila postave-
ním Krumlovského mostu v roce 1954,
ale trolejbusy dál jezdily okolo divadla
prokazatelně až do roku 1959. 

Ulice se začala rýsovat za hradbami
(přesněji za jejich zbytkem) po postavení
Německého domu („Armáďáku“) v roce
1871. Lidově se označovala Am Zwinger.
Oficiálně byla nazvána Spolkovou (Ver-
einhausgasse) v roce 1880 v souvislos-
ti s Německým domem, ve kterém měl
sídlo Spolek budějovických Němců. Ro-
ku 1921 byla ulice přejmenována na Mu-
sejní. K dalšímu přejmenování na Třídu
Klementa Gottwalda v roce 1946 vyslo-
vil Klement Gottwald souhlas a poděko-

val občanům města (byl také ve městě
osobně, ve Staliňáku, dnes Armáďák).
Když se později stala Gottwaldova nená-
padnou ulicí, uvažovaly politické orgány
města o důstojnější ulici pro Klementa
Gottwalda, ale nestihly to. Od 1. 1. 1991
je to ulice J. V. Jirsíka. Trochu se to pletlo
s ulicí U Černé věže, která se také jeden
čas jmenovala Jirsíkova.  

Na dobovém snímku nestojí vlevo
ještě herecké domy a mezi biskupským
gymnáziem a sirotčincem je proluka.

Herecké či divadelní domy byly posta-
veny v letech 1941 a 1942 podle projek-
tu budějovického architekta Ceno Ko-
saka pro ubytování herců a zaměst-
nanců divadla. Je to jednotný blok, který
oživil ulici a město rytmikou arkád lou-
bí. Zajímavé je, že tato fotogenická slou-
pová kolonáda se příliš často nefotogra-
fuje. Proluku mezi biskupským gymná-
ziem a sirotčincem zaplnila stavba Obec-
né a měšťanské školy u sv. Karla Boro-
mejského podle projektu Josefa Vobra.
V této škole se nacházela v 1. patře tě-
locvična, která se používala jako hlediš-
tě k přilehlému 11 m hlubokému jeviš-
ti s kruhovým horizontem. V období 1. re-
publiky se uvádělo, že je to největší di-
vadelní sál ve městě. V přízemí vedle
dílen pro praktická cvičení byla úschov-
na kol, poněvadž řada žáků jezdila do
školy na kole. 

V roce 1875 koupily Milosrdné ses-
try sv. Karla Boromejského v těchto mís-
tech část hradeb a od soukeníků poze-
mek. Postavil se tam v roce 1886 sirot-
činec, přesněji Vychovávací a vzdělávací
ústav Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského, v roce 1888 kostel Sv. Rodiny
a později škola. Napřed musely „Boro-
mejky“ chodit pro pitnou vodu do staré
nemocnice. Postupně si vykopaly vlastní
studnu, samy si pekly chleba a chovaly
dvě kravičky. 

Čilý ruch nastal ve Spolkové ulici
po proražení Široké ulice v návaznosti
na nově postavené městské muzeum
a vznikající Doudlebskou ulici. Biskup-
ské gymnázium způsobilo zboření hra-
dební věže Mandy, ale ta vyloženě ne-
překážela, prostě se Manda nelíbila sta-
vebnímu úřadu. V Musejní ulici potom
vznikl pěší uzel postavením biografu
ROYAL. To byla také do Musejní otev-
řena Rybní ulice kolem c. k. policejních
kasáren. V roce 1945 se uskutečnila v Mu-
sejní pozoruhodná akce – slavnostní po-
stavení základního kamene nového Ji-
hočeského divadla. Bizarnost spočívá
v tom, že nové divadlo se nikdy ne-
postavilo a základní kámen po pár letech
hodili zdravě naštvaní architekti a sta-
vitelé do Mlýnské stoky. Později se
v tom místě vztyčil Lenin.

U městské policie je sed-
madvacetiletý strážník JJuurraajj
BBeerrttaa teprve od září a převáž-
ně řeší parkování spolu s Jiho-
českou parkovací. Po necelých
třech měsících ve službě ov-
šem zasahoval u napadení mat-
ky s malou dcerou a již jako
relativní nováček prokázal, že
pro práci strážníka je nejdůle-
žitější především osobní nasa-
zení a snaha pomáhat lidem.

Bylo krátce před půl sedmou večer,
středa 19. listopadu, a strážník Berta s ci-
vilním řidičem Jihočeské parkovací právě
projížděli kolem parku Na Sadech. V tu
chvíli z vysílačky v autě zazněla zpráva
z centrály, že v parku nějaký opilec ohro-
žuje matku s dítětem. 

„Spatřil jsem v parku skupinu lidí
a pravděpodobnou oběť a ihned jsem se

k nim rozeběhnul a zakřičel
výzvu. Dotyční lidé však napa-
dené paní pomáhali a ukázali
mi útočníka. Vyzval jsem ho,
ať si lehne, ale křičel a mával
kolem sebe rukama a pokoušel
se mne napadat. Když promá-
chnul, strhnul jsem ho na zem
a spoutal,“ popisuje Juraj Berta,
jak násilníka zpacifikoval. 

Nemalou zásluhu na zá-
chraně napadané ženy připi-

suje skupině mladých lidí, kteří ženě
přispěchali na pomoc jako první a pe-
přovým sprejem zabránili nejhoršímu.
Sám má s podobnými typy agresivních
opilců zkušenost, dříve pracoval jako bar-
man. „Strach z takových věcí nemám,
naopak když se něco takového děje, ne-
mohu to nechat být a musím pomoci,“
dodal strážník Berta.

Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Rambo, Rocky, Carlos 
a Sauron hlídají letiště

řují se ale i na káně a poštolky, pro které
jsou travnaté plochy kolem drah prostře-
ným stolem plným hrabošů, úlohou orla
Saurona a loveckých psů je pak zaplašit
zvěř spárkatou, tedy srnčí. „Naši ptáci
jsou speciálně vycvičení a jsou zvyklí jak
na lidi, tak na ruchy z prostředí, takže jim
nevadí ani hluk letadel, už vědí jak rea-
govat,“ doplňuje sokolník Radek Staněk.
I díky Rockymu, Rambovi, Souronovi
a Carlosovi bude letiště bezpečnějším le-
teckým přístavem.

Společnost Jihočeské letiště České
Budějovice a. s. společně založily v roce
2005 Jihočeský kraj a Statutární město
České Budějovice s cílem vybudovat v bý-
valém vojenském areálu mezinárodní
regionální letiště zajištující pravidelnou
i nepravidelnou dopravu osob i nákladu
na vnitrostátních i mezinárodních letech. 

Rambo a Rocky jsou sokolovití drav-
ci, Sauron je jméno úctyhodného orla
skalního a na jméno Carlos slyší lovecký
pes. Ti všichni jsou součástí týmu, který
má od prosince na starosti biologickou
ochranu Jihočeského letiště České Budě-
jovice. Jejím úkolem je zabránit střetu le-
tadel s ptáky či se zvěří, což podle sta-
tistik bývá jednou z nejčastějších příčin
leteckých nehod. Biologická ochrana za-
měřená na zaplašení zvěře a ptáků patří
ke standardnímu zabezpečení letišť.

„Nejkritičtější fází letu je start a při-
stání, malá letadla nejsou tak ohrožena,
nízká rychlost a krátká dráha vzletu jim
umožňují se zvěři vyhnout, jen stěží si to
ale lze představit u proudového stroje
vážícího 20 a více tun, který se krátce po
startu pohybuje rychlostí 200 kilometrů
za hodinu,“ potvrzuje vedoucí střediska
dispečerů Ing. Miroslav Holak.

Biologickou ochranu na Jihočeském
letišti České Budějovice zabezpečuje fir-
ma B&S Hawk, která také provozuje školu
tradičního sokolnictví. Na letišti má k dis-
pozici lovecké psy, mimo orla také soko-
lovité dravce jako je raroh velký, sokol
stěhovavý či jestřáb lesní. Nejčastějším
úkolem dravců je plašení bažantů, zamě-

Vodnické pohádky mají...
PPookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrr..  11
„Procházel jsem po hrázi Černiše,

přiletělo najednou ke mě hejno ptáků
a náhle se začali všichni vodníci kolem
mne objevovat,“ vysvětlil spisovatel
s velkou nadsázkou vznik prvních po-
hádkových příběhů.

Z jeho dalších slov byla však znát
úcta k přírodě, která poodhalila pravý
důvod, proč pohádky o českobudějovic-
kých vodnících psal. „Je tam překrásně.
Když se navíc do té pohody přidají rac-
kové či divoké husy, tak jsem to musel
napsat. Musel jsem ale ještě poslech-

nout vodníky, kteří mě varovali, abych
nepsal pouze o tom, že dávají duše do
hrníčků, ale že pomáhají lidem a příro-
dě,“ dodal s úsměvem na rtech.

Při cestách se rozhodně nenudil,
některé dny byly i velmi dramatické.
„Potkal jsem u rybníka Starý Vrbenský
pytláka, který mě pak honil a zachránil
mě až manželský pár, který tu byl na
procházce,“ vysvětlil Sypal.

Knihu Vodnické pohádky vydalo na-
kladatelství Brána. Je bohatě ilustrova-
ná malířkou Zdeňkou Študlarovou. Sou-
částí je i pexeso.

Matka s dcerou vyvázly 
díky lidem a strážníkovi

Předvánoční čas na radnici patřil především dětem

Foto Petr Zikmund
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Kontakt:
1. JVS a. s.

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

Parkinson Klub
obnovuje činnost

Parkinson Klub České Budějovice opět
obnovuje svou činnost. Sdružuje nemocné
Parkinsonovou chorobou, jejich blízké, od-
borníky i sympatizanty. Pravidelné schůz-
ky klubu se konají každý poslední čtvrtek
v měsíci od 16.30 hodin v budově Teo-
logické fakulty Jihočeské univerzity (Kněž-
ská 8, místnost č. 3), nejbližší setkání je
tedy 29. ledna. Kromě toho se každou
středu od 15.30 do 16.30 hodin konají re-
habilitační cvičení pro nemocné v dolním
areálu nemocnice, pavilonu F. Kontaktní
osoba: B. Šindelářová, tel.: 777 941 585,
e-mail: bsindelarova@seznam.cz. 

Platba kartou
i na informacích

Turistické informační centrum Ma-
gistrátu města České Budějovice roz-
šířilo svoji nabídku služeb o novou
službu – platbu kartou. Zákazníci mo-
hou využívat bezhotovostní úhradu ve-
škerých služeb poskytovaných v rámci
turistického informačního centra ja-
ko jsou prodej vstupenek CBSystem
a vstupenek Ticketpro, prodej zboží
a CB Card, prohlídka radnice a města.

K platbě je možno použít karty
VISA, VISA Electron, MasterCard, Mas-
terCardElectronic a Maestro.

Vlakem do Prahy
i přes Příbram
Zcela nové železniční rychlíky Pra-

ha–Beroun–Písek–České Budějovice
jezdí každé dvě hodiny. Tyto vlaky do-
plnily klasické železniční spojení Bu-
dějovic s Prahou přes Tábor, kde Sprá-
va železniční dopravní cesty organizu-
je časté výluky kvůli stavbě koridoru.
Z Českých Budějovic do Prahy jezdí vždy
8 minut po celé (5:08, 7:08, 9:08…).

Rozjeďte to s námi i v roce 2009
Upozorňujeme cestující, že od neděle 14. prosince 2008 došlo ke změ-
nám jízdních řádů MHD v Českých Budějovicích. V rámci zlepšení
našich služeb jsme mimo jiné rozšířili trasu noční linky č. 52 od ná-
draží do městských částí Mladé a Nové Hodějovice. Bližší informace
a aktuální elektronické jízdní řády najdete na www.dpmcb.cz.

Děkujeme všem cestujícím za využití našich služeb v uplynu-
lém roce 2008 a přejeme mnoho šťastných kilometrů s našimi
vozy v jubilejním roce 2009.

Běžný účet pomůže s financováním
projektů podpořených EU

Velmi originální způsob zvolily České
Budějovice pro předfinancování projektů,
na které získají dotaci z některých struk-
turálních fondů Evropské unie. Městu by
měly pomoci peníze, které jsou sice urče-
ny podle rozpočtu na jiné účely, nicméně
jsou k dispozici na běžném účtu.

Tím nedojde k překotnému zadlužo-
vání a placení zbytečně vysokých úroků,
které až příliš zatěžují rozpočet.

Město má většinou 200 až 300 milio-
nů korun na účtu. „Jako každý podnika-
telský subjekt, který tyto volné pro-
středky nějakým způsobem buďto zhod-
nocuje nebo investuje, tak i my chceme ty-
to peníze zapojit, a to do předfinancování

těchto evropských projektů,“ vysvětlil ná-
městek primátora Rudolf Vodička.

Zdůraznil, že České Budějovice jako
většina velkých měst v České republice
nejsou schopny projekty předfinancovat
z vlastních zdrojů, což by bylo optimální.
„V případě, že bychom se dostali na běž-
ném účtu do minusu, tak rada města
schválila postup, který počítá s přijetím
kontokorentního úvěru až do výše 200 mi-
lionů korun,“ uvedl ještě náměstek.

I kdyby kontokorent nestačil, převedlo
by město některé projekty, u kterých již
má jasno, kolik na ně dostane dotací a ko-
lik za ně skutečně zaplatí, do klasických
investičních úvěrů.

Českobudějovické jesle rozšiřují
služby. Od ledna nabízejí možnost
umístit dítě do jeslí pouze na pět pře-
dem dohodnutých dnů v měsíci a odpo-
lední hlídací službu. Zároveň se od ledna
mírně zvyšují platby za služby.

Do tzv. ppěěttiiddeennnníícchh  jjeessllíí je možné
umístit děti na 8 hodin ve všední dny
mezi 6.00 a 17.00. Využití této služby ne-
znamená ztrátu nároku na rodičovský
příspěvek. Pro rodiče, z nichž má ales-
poň jeden trvalý pobyt v Českých Budě-
jovicích, stojí pětidenní jesle 600 Kč mě-
síčně (120 Kč/den) při pravidelném
umisťování a 750 Kč měsíčně při nepra-
videlném. Pro mimobudějovické jsou
platby vyšší – 1 500 a 1 600 Kč za měsíc.

Druhá novinka hhllííddaaccíí  sslluužžbbaa  bbeezz
ssttrraavvyy je určena pro rodiče, kteří po-
třebují dítě jen na několik hodin po-
hlídat. Možné to je v době od 14.00 do
17.00 a taktéž max. pětkrát za měsíc.
Hodina hlídání stojí 50 Kč.

Cena za ttrrvvaalléé  uummííssttěěnníí dítěte v jes-
lích se od ledna zvyšuje ze 700 na 1 000
Kč měsíčně pro rodiče s bydlištěm ve
městě a ze 2 000 na 3 000 Kč pro mimo-
budějovické. 

„Náklady na měsíční pobyt jednoho dí-
těte v jeslích činí 7,5 tisíce korun měsíč-
ně, z čehož je zřejmé, že město tuto služ-
bu výrazně dotuje,“ upozornil náměstek
primátora pro sociální věci Rudolf Vodič-
ka, že zvýšení plateb je skutečně mírné.

Novinka: pětidenní jesle

Rezidentní a abonentní parkovací
karty pro rok 2009 mají novou podobu.

„Jsou na nich nově vyznačeny černé
pruhy, které by měly především usnad-
nit identifikaci při kontrolách. Na první
pohled bude tedy zřejmé, že se jedná
o doklad platný pouze v roce 2009,“ vy-
světlila vizuální novinku vedoucí správy
veřejných statků Vladimíra Hrušková
a dodala pro řidiče nejzásadnější infor-
maci – cena karet se nemění.

Rezidentní karta je určena k parko-

vání na vyhrazených parkovištích v cen-
tru města pro automobily lidí s trva-
lým bydlištěm v centru města nebo
v okolí Lannnovy třídy. Roční cena
karty je 2 000 korun.

Abonentní karta je určena k par-
kování na vyhrazených parkovištích
v centru města pro automobily fyzic-
kých a právnických osob se sídlem
firmy nebo provozovny ve výše uve-
dené lokalitě. Roční cena této karty je
15 000 korun.

Parkovací karty mají novou podobu

Děti k zápisům 
půjdou v lednu

Zápisy dětí do prvních tříd základních
škol zřizovaných městem, kterých je čtr-
náct, se budou konat ve dnech 22. a 23. led-
na 2009 vždy v čase od 14.00 do 18.00 ho-
din. Informovala o tom mluvčí magistrátu
Jitka Welzlová.

„Rodiče nebo zákonní zástupci budou-
cích prvňáčků mají právo si sami zvolit
školu, kam bude jejich potomek dochá-
zet,“ uvedla mluvčí. Při zápisu rodiče před-
loží doklad o bydlišti, například občanský
průkaz a rodný list dítěte.

Povinný lednový zápis se týká dětí, kte-
ré v období od 1. září 2008 do 31. srpna
2009 dovršily nebo dovrší věku šesti let.

Zápis do třídy pro nadané děti v Zá-
kladní škole Máj II. bude už 15. ledna 2009
od 13.00 do 18.00 hodin. Rodiče mají mož-
nost v odůvodněných případech při zápisu
požádat ředitele školy o odklad školní do-
cházky o jeden rok.

Čarostřelce ztvární Zdeněk Troška
Jihočeské divadlo, které zřizuje město

České Budějovice, bude hostit další vý-
znamnou osobnost české kultury.

Německou národní romantickou ope-
ru Carla Maria von Webera Čarostře-
lec ztvární nejprve v Jihočeském divadle
a posléze i na otáčivém hledišti v Českém
Krumlově král české filmové pohádky – re-
žisér Zdeněk Troška.

Premiéra opery je naplánována na
20. března a verze pro otáčivé hlediště
pak na 25. června. Hudebního nastudová-
ní se ujme šéfdirigent Martin Peschík.
„Jsme velmi rádi, že se konečně podařilo
naplánovat režijní spolupráci Zdeňka
Trošky s Jihočeským divadlem. Po něko-
likaletých „námluvách“ se skloubilo jeho
velké pracovní vytížení s prací v našem
divadle a na otáčivém hledišti v Českém
Krumlově,“ uvedl šéf opery Jihočeského
divadla Miloslav Veselý.

Poznamenal, že zásadní vliv na to, že

Troška nabídku přijal, měl nejen výběr
klasické operní pohádky, který je režisé-
ru vlastní, ale i Troškův patriotismus. „Ko-
nečně se širší hudební veřejnost dozví, že
vedle výborného filmového režiséra je pan
Troška i významným režisérem operním,
hostujícím nejen na českých ale i zahra-
ničních operních scénách,“ dodal Veselý.

Příběh čarostřelce Maxe vychází z tra-
dic lidového vyprávění a odehrává se na
Šumavě. Mladý myslivec Max se uchází
o ruku Agáty, avšak musí čelit svému ri-
valovi Kašparovi, který je ve spojení se
samotným ďáblem. 

Jedinečným hudebním vystižením at-
mosféry kouzel a přírody, ale i všudypří-
tomnou důvěrou v lidské štěstí je Čaro-
střelec zakladatelským dílem hudební-
ho romantismu a nepřestává okouzlo-
vat operní obecenstvo jako pohádkově pří-
močaré podobenství o věčném zápase
dobra se zlem.

Vstup na věž podraží
O pět korun podraží vstup na do-

minantu Českých Budějovic Černou
věž. Dospělý tak nově bude platit mís-
to 25 korun 30 korun, dětská a senior-
ská vstupenka bude stát místo 15 ko-
run 20 korun.
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