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Milí spoluob-
čané, v součas-
né době jsme za-
čali připravovat
rozpočet města
na rok 2010. Je
to poslední roz-
počet, který bu-
de schvalovat
zastupitelstvo
ve složení, o kterém jste rozhodli
v komunálních volbách v roce 2006.
Tehdy nikdo  z nás netušil nic o ho-
spodářské krizi, která od podzimu
loňského roku ovlivňuje celou glo-
bální ekonomiku. A také jsme ještě
přesně nevěděli, jaké možnosti bu-
dou mít České Budějovice při čer-
pání prostředků z Evropské unie. 

Přitom právě tyto dva faktory
hospodaření města na příští rok
výrazně ovlivní. Chceme dosáhnout
na maximum dotací a přitom bu-
deme mít k dispozici méně vlast-
ních zdrojů, než jsme očekávali.
Proto rozpočet na příští rok bude
muset být co nejvíce úsporný v tzv.
běžných výdajích, tj. ve výdajích na
každodenní provoz města. Proto, aby
zbyly prostředky na financování
investic, na které dostaneme evrop-
skou podporu.

Až budu rozpočet zastupitelům
v prosinci předkládat, upozorním
je především na tyto dvě okolnos-
ti. Musíme být odvážní k nutným
omezením, abychom nepropásli šan-
ci, která se nebude opakovat. Naku-
povat na dluh je až poslední mož-
nost. Je-li to vůbec možnost hodná
úvahy.

Rudolf Vodička, 
náměstek primátora

�  Studentská soutěž o vodě 

�  Výtah z jednání rady města

�  Změna v kontaktním centru

�  Úpravy územního plánu

Úsporami
k investicím

DIVADLO ANI TOČNA SE NESTĚHUJÍ
Září přineslo dvě dobré zprávy pro Ji-

hočeské divadlo. Restituenti nemovitosti,
která je spojena s hlavní divadelní bu-
dovou, nabídli odkupní cenu přijatelnou
pro město a ministerstvo kultury před-
stavilo projekt exteriérového divadla v zá-
mecké zahradě v Českém Krumlově a da-
lo tak najevo, že fenomén otáčivého hle-
diště do zahrady patří.

Široká shoda panovala na zasedání za-
stupitelstva 10. září, že je pro město i pro
Jihočeské divadlo výhodnější, aby nemu-
selo opouštět část svých stávajících pro-
stor, konkrétně dům čp. 498, který je sta-
vebně připojen k hlavní divadelní budo-
vě a tvoří dnes její přímou součást. 

„Od zástupce restituentů jsem obdržel
telefonickou nabídku se zatím nejnižší
částkou 1 milion dolarů, čili 17,5 milionu
korun, za něž jsou ochotni budovu městu
prodat a celou věc tak uzavřít. Původně
požadovali hodně přes dvacet milionů, za-
stupitelstvo však stanovilo limit 16,5 mi-
lionu, což už není takový rozdíl,“ pozna-
menal primátor Juraj Thoma, který o ceně
za město vyjednával. 

Na přijatelnosti nabídky se shodli 38
hlasy ze 40 přítomných i zastupitelé. Po-
kud by totiž divadlo muselo budovu opus-
tit, stálo by je to jen o něco méně. Sta-
vební oddělení domu čp. 498, úprava no-
vých prostor a celkové náklady na stěho-
vání by dosáhly zhruba 14 milionů korun. 

Rozhodnutí zastupitelů přivítal ředi-
tel divadla Jiří Šesták, byť v diskusi před
hlasováním nechtěl zastupitele ovlivňo-
vat. „Rozhodnout musíte vy, zastupitelé.
Ale za sebe říkám, že bychom raději zů-
stali ve stávajícím prostoru, protože by
odpadla práce se stěhováním. Ale jsme
připraveni a schopni se přestěhovat.“ Ře-
ditel Správy domů Ladislav Volf navíc za-
stupitele upozornil, že přestěhováním čás-
ti divadla do tzv. hereckých domů v Jir-
síkově č. 1 by znamenalo zrušení šesti by-
tů. Stěhování by pravděpodobně narušilo
i divadelní sezonu.

Náměstí Přemysla Otakara II. patřilo v úterý 22. září převážně mládeži a rozhodně ne autům – konal se zde Evropský den bez aut
pořádaný magistrátem a Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Dominantním tématem dne byla ochrana životního
prostředí, která byla dětem zprostředkována hravou formou. Školy se tak mohly zapojit do Odpadové olympiády s netradičními
disciplínami. V rámci projektu Recyklart ozdobila náměstí a radnici umělecká díla vytvořená z odpadu a letošní novinkou byl ekotrh.
Na snímku je z doprovodného programu zachycena biketrialová exhibice Josefa Bigase. Foto Petr Zikmund

Odkup budovy se musí ještě doladit
po právní stránce. A město musí nalézt
potřebné finance. „Rozpočet města je na-
pjatý, jednou z možností je sanovat pro-
středky na koupi prodejem jiné budovy
z majetku města,“ upozornil náměstek pri-
mátora pro oblast financí Rudolf Vodička.
Další z možností je odložit platbu na příš-

tí rok nebo se s majiteli dohodnout na
splátkovém kalendáři.

O necelý týden později přišla další
potěšující zpráva týkající se Jihočeské-
ho divadla – z ministerstva kultury, které
na setkání představitelů Českých Budějo-
vic, Českého Krumlova, Jihočeského kra-
je a Národního památkového ústavu před-

Primátor Juraj Thoma přijal na radnici úspěšné policejní sportovce, kteří přivezli
zlaté, stříbrné i bronzové medaile převážně za střelbu ze Světových her policie
a hasičů 2009 v kanadském Vancouveru. Na snímku zleva Josef Rendl, Jindřich
Paroubek, Jan Pinc, Jan Jungwirth a krajský ředitel Policie ČR plk. Radomír Heřman.

Foto Petr Zikmund

stavilo nový projekt otáčivého hlediště
v zámecké zahradě. 

Hlediště by podle ministerstva zůsta-
lo v zahradě, ale točna by byla zcela nové
konstrukce, subtilnější a lépe zapadající
do zahrady. Tento projekt by si však vyžá-
dal zhruba půlmiliardovou investici.
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Město otevřelo nový 
stacionář pro seniory
Od 5. října zahájil po delší rekon-

strukci svou činnost nový městský sta-
cionář pro seniory v Tylově ulici č. 11.
Zařízení organizačně spadá pod Do-
mov pro seniory Máj, který zajišťuje
jeho provoz. 

„Stacionář je určen pro krátkodobé
pobyty a ambulantní služby pro osoby
se sníženou soběstačností, a to způsobe-
nou nejen věkem, ale i zdravotním či du-
ševním postižením. Kapacita pracoviště
je šest lůžek pro odlehčovací péči, a šest
míst v denním stacionáři s ambulantní
péčí,“ přiblížil náměstek primátora pro
oblast sociálních věcí Rudolf Vodička.

„Odlehčovací služby budou poskyto-

vány nepřetržitě, denní stacionář bu-
de fungovat denně včetně sobot, nedělí
a svátků od 7.00 do 18.00 hodin,“ dopl-
nil ředitel Domova pro seniory Máj Pa-
vel Janda.

Pobyt v zařízení lze hradit z pří-
spěvku na péči. Odlehčovací služby
(bydlení a strava) stojí 220 Kč/den a dal-
ší služby jsou odstupňovány podle
stupně přiznaného příspěvku na péči od
65 do 400 Kč/den. Úhrada služeb ve
stacionáři je také odstupňována podle
zdravotního stavu klienta a výše jeho
příspěvku na péči od 16 do 33 Kč za
hodinu pobytu v zařízení (bez stravy,
která se platí zvlášť). 

V Českých Budějovicích i jinde v kra-
ji budou 24. a 25. října probíhat Dny otev-
řených ateliérů, pořádané přeshranič-
ním projektem Kulturní most, který se za-
bývá kulturní výměnou ve spolupráci
s Kulturvernetzung Niederösterreich. Vý-
tvarní umělci pozvou zájemce přímo do
svých tvůrčích prostor, doslova jim otev-
řou své ateliéry a setkají se s nimi osobně. 

Letos se zúčastní padesát českobudě-
jovických tvůrců a galerií, které se ote-
vřou v rámci doprovodného programu
a vystavující umělci budou hovořit se
zájemci i tam. Podrobný výčet lze nalézt
na webových stránkách www.kulturni-
most.cz.

„Výtvarné umění má nevýhodu oproti
hudbě nebo divadlu v tom, že divák ne-
přijde tak často do kontaktu s tvůrcem,

galerijní prostory ne vždy přejí rozhovo-
ru. Proto organizujeme tuto akci. Výtvar-
níci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá
tvůrčí zázemí a nabídnou své práce, ale
i sebe k trochu lidštějšímu setkání. Vý-
tvarníky nijak nevybíráme, oslovujeme
všechny umělce působící na území již-
ních Čech, účastní se amatéři i uznávaní
profesionálové a výběr necháváme na di-
vácích, ať si každý najde, co se mu líbí,“
okomentoval akci zástupce Kulturního
mostu Radim Sládek.

Jihočeským otevřeným ateliérům
předchází stejná akce v Dolním i Horním
Rakousku, která se koná 17. a 18. října.
Otevřené ateliéry se konají letos podruhé,
loňský zkušební „nultý“ ročník byl však
v jižních Čechách omezen pouze na Čes-
ké Budějovice a Český Krumlov.

Kulturní most spojí
obě strany hranice

Školy přivítaly
sedm tisíc dětí

1. září nastoupilo do 322 tříd na
14 městských základních škol cel-
kem 7256 žáků. Prvňáčků bylo 856 ve
40 třídách. Zatímco prvňáčků nastou-
pilo nepatrně více než v loňském roce,
celkový počet žáků na budějovických
základních školách klesl zhruba o 200.

„V dalších letech však předpoklá-
dáme nárůst počtu žáků ve školách,
protože vycházejí ročníky narozené
v devadesátých letech, které se vy-
značovaly klesající porodností, a do
prvních tříd naopak začnou nastupo-
vat žáci ze silnějších ročníků posled-
ních let. Tento trend bude nejméně
po dobu šesti let,“ naznačil náměstek
primátora pro oblast školství Rudolf
Vodička.

Město podporuje osobitost jedno-
tlivých škol i pestrost vzdělávací na-
bídky poskytováním uvolněných pro-
stor v městských školách soukromým
projektům (například gymnázium
EDUCAnet působící v budově ZŠ Čé-
čova, nebo Waldorfská základní škola
se 105 žáky v areálu ZŠ Máj II). Na
území města ještě působí Církevní ZŠ
na Rudolfovské ulici se 450 žáky (z to-
ho 66 letošních prvňáčků).

Rada města schválila 23. září novou
koncepci správy nedávno rekonstruo-
vaného a modernizovaného fotbalového
stadionu na Střeleckém ostrově. 

Ten je v majetku města, de facto ho
však využívá pouze fotbalový klub SK
Dynamo, který má stadion od roku 2003
pronajatý na neurčito. Veřejnosti na roz-
díl od zimního stadionu slouží minimál-
ně. Zatím stadion udržuje městská spo-
lečnost Správa domů pomocí pěti zaměst-
nanců.

Podle rozhodnutí radních by se měl od
1. ledna 2010 o fotbalový stadion starat
jeho hlavní uživatel, tedy fotbalový klub,
neboť je logické, že má největší zájem
udržovat stadion ve stavu, aby splňoval
podmínky pro nejvyšší soutěž. Město by

financovalo pouze investice, které zhod-
nocují jeho majetek. Za údržbu měst-
ského majetku bude klub dostávat měsíč-
ní odměnu 450 tisíc korun, čili 5,4 milio-
nu korun ročně.

Pokud by se město o stadion chtělo
starat přímo samo (prostřednictvím odbo-
ru správy sportovních zařízení), což byla
druhá varianta, znamenalo by to náročné
právní úkony a nové personální výdaje.
Např. uzavření nových smluv na služby
(energie, úklid, odvoz odpadu, ostraha),
na odbor správy sportovních zařízení by
bylo nutné přijmout nové zaměstnance,
což znamená další výdaje. Náklady na
provoz stadionu by se pohybovaly kolem
7 milionů korun ročně, příjem z nájmu
činí v současnosti 1,1 milionu.

Stadion na Střeleckém ostrově 
svěří město fotbalovému klubu
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Město a voda

Stavba městského přístaviště a soutěž o všem, co ve městě souvisí s vodou
Hned dvě aktuální události se ten-

tokrát tematicky vážou k vodě v našem
městě. Nedaleko Dlouhého mostu, v sou-
sedství Lannovy loděnice, je už v plném
proudu stavba přístaviště, která je sou-
částí obnovovaného splavnění Vltavy.
Přístaviště, jehož investorem je Ředitel-
ství vodních cest ČR, bude tvořit 60 met-
rů dlouhé plovoucí molo, které umožní
přistávání velkých osobních lodí i ma-
lých plavidel. Vedení mola podél šesti
ocelových trub, zavrtaných do dna Vl-
tavy, umožní jeho setrvání na místě bě-
hem všech průtoků řeky až do stoleté
vody. Výhodou tohoto řešení je rovněž
konstantní rozdíl mezi hladinou a mo-
lem, takže bezbariérový nástup a výstup
cestujících bude bezproblémový při ja-
kýchkoliv průtocích. Spojení mezi vlast-
ním molem a břehem obstará systém
schodišť a ramp, uzpůsobený rovněž pro
invalidní občany. 

Přístaviště za zhruba 20 milionů ko-
run má být dokončeno v prosinci letoš-
ního roku. Navazuje na obratiště pod Ji-
ráskovým jezem, které umožní lodím po-
hodlné otočení. Mezi Českými Budějo-
vicemi a Hlubokou nad Vltavou by totiž
nejen malá plavidla, ale i větší výletní

lodě měly začít převážet turisty nejpoz-
ději v plavební sezóně 2011.

Opětovné splavnění Vltavy ve finan-
ční režii státu a českobudějovický roz-
vojový projekt Město a voda, který smě-
řuje k oživení místních řek, lze označit
za spojené nádoby. Nejenže na sebe
přímo navazují, ale společně mají za cíl
vytvořit podmínky pro různé formy re-
kreace na vodě, jež je v Evropě nedílnou
součásti nabídek cestovního ruchu. Měs-

to České Budějovice se proto bude i na
budování vltavské vodní cesty podílet.
„U vývaziště pro krátkodobé stání lodí
v sousedství Lannovy loděnice město
zbuduje přístupové chodníky, rozptylové
plochy, mobiliář, veřejné osvětlení a zá-
zemí pro návštěvníky. Pro nezbytné ná-
klady ve výši 3 milionů korun budeme
usilovat o dotaci z evropských struktu-
rálních fondů, konkrétně z Regionální-
ho operačního programu,“ upřesnila ná-

Z jednání rady města

městkyně českobudějovického primáto-
ra Ivana Popelová. 

Voda v našem městě se stala rovněž
společným jmenovatelem ppoozznnáávvaaccíí  ssoouu--
ttěěžžee pro děti a mládež, kterou 12. září
vyhlásil odbor památkové péče Magi-
strátu města České Budějovice ve spolu-
práci s Národním památkovým ústavem.
Prověřit si své znalosti o mnohém, co ve
městě a jeho blízkém okolí souvisí s vo-
dou, mohou všichni, pokud nepřekročili

věk 16ti let, a to jak jednotlivci, tak i ko-
lektivy. Už samotný název soutěže ČČTTYY--
ŘŘII  ŽŽIIVVLLYY  VV  AARRCCHHIITTEEKKTTUUŘŘEE  AA  UUMMĚĚNNÍÍ:
VODA napovídá, že tentokrát půjde pře-
devším o různé typy památek, jejichž
vznik podmínila voda, ať už v podobě
užitné či estetické. Zájemci o účast v sou-
těži by měli nejpozději do 12. 11. 2009
písemně odpovědět na otázky, které jsou
spolu s bližšími podmínkami soutěže ke
stažení na webových stránkách města
www.c-budejovice.cz nebo Národního
památkového ústavu, ústředního praco-
viště České Budějovice www.npu-cb.eu.
V tištěné formě jsou k dispozici v Turis-
tickém informačním centru na česko-
budějovické radnici. 

Výsledky soutěže na základě zhodno-
cení odpovědí, dodaných na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Od-
bor památkové péče, Kněžská 19, 370 92
České Budějovice, budou vyhlášeny
první prosincový den. Pro výherce jsou
připraveny zajímavé ceny, které jim
budou slavnostně předány 10. 12. 2009
na českobudějovické radnici. Mimo jiné
půjde i o celoroční rodinnou vstupenku
do vybraného památkového objektu, kte-
rý má blízko, jak jinak, právě k vodě.

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/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

V sobotu 12. září se v Českém Vrbném, kde probíhá úprava plavební komory
v rámci splavnění Vltavy, konal den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli seznámit
nejen s průběhem prací, ale i s budoucí podobou projektu. Na snímku ukazuje Jan
Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR primátorovi Juraji Thomovi model budoucí
plavební komory. Foto Petr Zikmund

Soukromý Senior dům 
už přijímá klienty

V letošním roce financovali žadatelé zlep-
šení svého bydlení celkovou poskytnutou
částkou 4,6 milionu korun. Půjčky z fon-
du vytvořeného městem slouží například
k obnově střech či fasád, modernizaci
koupelen, topení, zateplování, výměny
oken nebo i vybudování nového bytu
v půdních prostorách. 

ZZaappoojjeenníí  ppaarrttnneerrůů  ddoo  IIPPRRMM  LLeevvýý
bbřřeehh  VVllttaavvyy
Radní schválili zapojení dalších pro-

jektů do Integrovaného plánu rozvoje
města Levý břeh Vltavy, který se zabývá
komplexním rozvojem potenciálu levo-
břežní části města se sídlišti, areály aka-
demie věd a univerzity a rozvojovým
územím v prostoru bývalého vojenského
cvičiště. Součástí plánu financovaného
s pomocí EU jsou i projekty partnerů,
jejichž seznam byl nyní rozšířen o pro-
jekty Modularizace studijních programů
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích a posí-
lení agrobiotechnologického vzdělávání
v regionu zemědělské fakulty.

V průběhu uplynulého měsíce se ko-
nala dvě řádná zasedání městské rady
2. a 23. září, z nichž vám přinášíme
stručný výtah. 

MMaaxxiimmáállnníí  vvýýššee  ppooppllaattkkuu  zzaa  ooddttaahh
Odtažená auta, která si však jejich

majitelé nehodlají vyzvednout, zatěžují
městský rozpočet. Za každý den stání
na odtahovém parkovišti totiž narůstá
poplatek za odtah o 80 Kč. U aut, která
nikdo nechce, však takovým způsobem
roste pouze nevymáhatelná pohledávka
(auta nejsou označená), ze které ovšem
město musí platit daň z přidané hodnoty.
V současnosti za třicet déle nevyzvednu-
tých aut zhruba 13 tisíc Kč. Radní pro-
to vydali nařízení, že u aut odtažených
do konce letošního srpna poplatek dále
nebude narůstat, aby ušetřili městu
peníze.

PPůůjjččkkyy  zz  ffoonndduu  bbyyddlleenníí
Radní schválili poskytnutí půjček

z Fondu podpory kvality bydlení na rok
2010 v celkové výši 5,2 milionu korun.

kupů 1x týdně, úklid bytu a společných
prostor, správcovství domu, možnost vy-
užívání společenských prostor – klubov-
ny, televizní místnosti, knihovny, prádel-
ny a rovněž parkoviště před areálem.
V domě je též jídelna se 100 místy u sto-
lů. Podrobnosti o projektu jsou na webo-
vých stránkách www.seniorcz.cz.

„Není to sociální zařízení, jako do-
movy pro seniory, které provozuje město.
Senior dům nabízí především nájemní
bydlení. Městu díky němu přibude oby-
vatel, neboť se do něj nepochybně při-
stěhují zájemci i z jiných obcí, kteří však
do budoucna budou žádat o umístění
v našich sociálních zařízeních,“ pozna-
menal náměstek primátora pro sociální
oblast Rudolf Vodička.

Od začátku října rozšířil nabídku slu-
žeb pro seniory ve městě nový Senior
dům na nároží ulic U Hvízdala a Husova,
v klidné části města v blízkosti Vrben-
ských rybníků. Jedná se o komerční pro-
jekt soukromého investora. Senioři si
v domě mohou pronajmout malé byty,
výhodou komplexu ovšem je, že bydlení
bude postupně doplněno lékařskou or-
dinací, nepřetržitou recepční službou
a službou zdravotních sester. Další kom-
fort bydlení dále zajistí kadeřnický salon,
masážní salon, manikúra a pedikúra,
cukrárna a kavárna. 

Měsíční nájemné bytů 1+kk a 2+kk
činí 6 900 Kč a 10 800 Kč měsíčně. V ce-
ně jsou navíc zahrnuty další služby, které
senioři mohou potřebovat – donášku ná-

Nábytek Emy Destinnové na radnici

Jedinečnou příležitost prohlédnout si vzácný nábytek, který pravděpodobně patřil operní pěvkyni Emě Destinnové, měli
návštěvníci historické radnice v rámci Dnů evropského dědictví, které se konaly v sobotu 12. září. Souprava tří dám-
ských a dvou pánských křesel, sofa a stolu v pseudoklasicistním stylu, bohatě zdobená perletí a kovovými dekoracemi,
byla vyrobena ve druhé polovině 19. století. Po druhé světové válce byl nábytek převezen do Jihočeského divadla, od nějž
ho loni město odkoupilo a nechalo restaurovat. Nábytek se stal ozdobou obřadního salonku, který byl veřejnosti také
poprvé zpřístupněn o Dnech evropského dědictví. Foto Petr Zikmund 

DIVADLO ANI
TOČNA SE 
NESTĚHUJÍ

PPookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrr..  11

„Pozitivní je především zpráva
o tom, že točna zůstane v zámecké za-
hradě, a to i v případě, že by stávají-
cí funkční zařízení nahradila stavba
zcela nová,“ shrnul primátor Juraj Tho-
ma. Upozornil však, že projekt má ně-
kolik neznámých, přičemž tou hlavní
je právě cena. 

„O peníze by se žádalo prostřednic-
tvím Integrovaného operačního pro-
gramu, což ovšem z procesu diskvali-
fikuje město, poněvadž takový poža-
davek nemůže ze svého postu reali-
zovat. Jako schůdnější, zvláště v sou-
časné době, mi proto připadá varian-
ta modernizace stávající točny, kterou
v sezoně navštěvuje padesát tisíc di-
váků, než složité hledání půl miliar-
dy korun,“ přiklání se primátor spíše
k udržení současné točny. 

Stará ekologická zátěž
v Žákově lomu zmizela

Parkoviště na Vltavě po letech opraveno

Skládka zahrnovala téměř hektarovou
plochu v lese nedaleko Hosína, v seve-
rozápadní části jámového lomu. „Průmy-
slový odpad v přirozeném stavu byl na
skládku navážen v letech 1984–1985. Po-
té až do roku 1995 sloužila k ukládání
směsného komunálního odpadu,“ přiblí-
žil náměstek primátora František Jelen.
Cílem rekultivace bylo opětovné začle-
nění plochy do krajiny. Ekologická zátěž
je nyní zakonzervována a třicet let musí
město pozemek monitorovat. 

Město úspěšně uzavřelo projekt re-
kultivace skládky Žákův lom. Město na
ni získalo šestimilionovou dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí. Sa-
motné technické práce skončily již v dub-
nu, ale nyní celý projekt uzavřelo ko-
nečné vyúčtování a vyhodnocení, které
dopadlo výborně. 

Celkové náklady na rekultivaci činily
6,6 milionu korun a zkušenosti z úspěš-
ného projektu město využije při zpraco-
vání dalších projektů.

mě podepsalo několik desíek let, kdy se
pouze užívalo a neopravovalo. Proto se
tam musí úplně obnovit povrch a na-
stříkat nová stání pro vozidla,“ uvedl ná-
městek primátora pro investice Franti-
šek Jelen. 

Do 31. října potrvá rekonstrukce par-
koviště na sídlišti Vltava, které se nachází
v sousedství fotbalového hřiště na rohu
ulic Vodňanská–Otavská.  

„Na současném nevyhovujícím stavu
frekventovaného parkoviště se samozřej-



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Ve kterém roce byla zbořena Rybářská brána, která přiléhala ke Staré rychtě?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tune-
lů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání je:
U města Budějovic, U císaře rakouského, Grand (Vltava), Imperiál (Malše), Dobner (Pošta), Evropa, U Karla IV.
Výhercem je: Rudolf Čech, Netolická 6, 370 05 České Budějovice

Odpovědi zasílejte do 18. dne 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/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

PPAANNSSKKÁÁ
Když rytíř Hýř vyměřoval před ro-

kem 1265 budoucí město, vymezil ná-
městí, ulice a domovní bloky a v seve-
rozápadní části mu zbylo poměrně má-
lo místa na budějovicky netypickou
Panskou ulici. Domy na západní stra-
ně Panské jsou přistavěny k hrad-
bám. Součástí některých domů je do-
dnes zachovaný hradební ochoz. První
byl asi postaven dům na rohu Panské
a Hroznové zvaný Stará rychta. Má go-
tické jádro a v roce 2004 objevený go-
tický portál a gotické okno. Královská
rychta měla v počátcích města určitou
soudní pravomoc. Tomu nasvědčuje

freska Spravedlnosti na straně do Hroz-
nové ulice. Rychtář také vybíral někte-
ré daně pro královský aparát. Ale pí-
semně Stará rychta doložena není. 

První zmínka o ulici je z roku 1377,
kdy se nazývala Vicus Preconis, tj. uli-
ce Biřická či Biřiců. V ulici totiž byly
v domě č. 12 byty biřiců a též vězení,
podle něhož se používal i název ulice
Šatlavská. V 16. století se objevil pro
ulici název Herrengasse čili Panská.
Proč zrovna Panská, není zcela jasné.
Podle Daniela Kováře to asi souviselo
s obecními domy v ulici, které spravo-
vala městská ráda (pánové). Oficiálně
bylo jméno Panská schváleno v roce
1875. To již dávno nebydleli v ulici bi-
řicové, jen v Rabenštejnské věži měli od
roku 1841 byty městští policajti. 

Podle pověsti ústila do domu na rohu
Panské a Hroznové proti Staré rychtě
tajná podzemní chodba z kláštera, ne-
bo až od kaple Úzkostí Páně v Kněžské
ulici za hlavním kostelem. Vzhledem
k pískovému podloží a vyšší hladině
spodní vody je to málo pravděpodobné,
ale žijí prý svědkové, kteří byli v tom
domě ve sklepě a vstup do tajné chodby
viděli. Majitel domu potom vstup zazdil. 

Panská ulice je rázovitá historická
ulička s barokními a klasicistními do-
my, které mají starší jádro. Některé mají
mini dvorky a studny. Starobylý ráz na-
rušila stavba mansardy na východní

straně ulice. Razantně to kritizoval ča-
sopis Za starou Prahu v roce 1934:
„Barokní dům čp. 61 s pavláčkou ve
štítu pod střešní valbou byl adaptován.
Ohyzdná mansarda, eternitem krytá, je
odstrašujícím příkladem.“ 

Podobná ulička je Hradební. Jiné
takové město nemá. Dvě podobné měs-
to zlikvidovalo (spojku mezi Širokou
a Kněžskou a uličku mezi jižním kříd-
lem kláštera a solnicí). Panská směrem
od Hroznové zatáčí k Rabenštejnské
věži. V prostoru dnešního domu č. 7 Ko-
morní galerie U Schelů je doložen v 16.
století místní název Na Táboře nebo Tá-
bor (am Thabor). Název není dosud spo-
lehlivě vysvětlen. Podle Karla Pletzera
není možné vyloučit, že zde byli v přís-

ně katolickém městě pobiti stoupenci
husitství, ale pravděpodobnější je, že
byli pobiti a oloupeni kupci z Tábora,
kteří přijeli na letní jarmark. Dům, kde
se vraždilo, byl pak nazván Tábor. 

V zalomení Panské blíže k České
se v domě č. 3 na začátku 20. století
prodávalo uhlí, což by nebylo nic vý-
jimečného, ale bylo to jihočeské uhlí.
Dne 26. 2. 1901 byla do města přivezena
první dodávka uhlí z nově otevřených
dolů v Hlavatcích u Netolic. Uhlí bylo
určené k volnému prodeji a jeho první
zkoušky slibovaly dobrou kvalitu. 

Panská ulice se sbíhá s Mlýnskou

u Zadního mlýna, kde obě ulice oddělu-
je nejužší dům ve městě Panská č. 6.
Vznikl v roce 1829. Předtím vedla vy-
soká hradba až k Rabenštejnské věži.
Byl též zbořen klenutý oblouk a hra-
dební branka k Mlýnské stoce. V tom
čase vznikla Mlýnská ulice, která vlast-
ně vede těsně za hradbami. 

Ve středověku sídlili v Panské zej-
ména jircháři. Posledním jirchářem byl
na začátku 20. století František Pro-
cházka v domě čp. 61 (to je dům, který
byl v roce 1934 přestavěn na mansar-
du). Ve Staré rychtě prodával Tomáš
Mrkáček uhlí a dříví a Johana Kočová
ovoce. Nejvíce bylo v Panské obuvníků:
Karel Bažil, Ferdinand Böhm, Josef
Klečka, Bohuslav Babka a Jan Švestka. 

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

spěvku na provoz centra v příštím roce.
Další provozní výdaje kontaktní centra,
které se pohybují kolem dvou milionů
korun ročně, jsou hrazeny také z dotací
krajského úřadu nebo ministerstva práce
a sociálních věcí. 

Občanské sdružení PREVENT působí
v Jihočeském kraji od roku 1999. V sou-
časné době provozuje osm samostatných
zařízení na území kraje, z toho pět v Čes-
kých Budějovicích (Terénní program
„Jihočeský streetwork“, Substituční cen-
trum, Centrum následné péče – doléčova-
cí centrum, Drogová poradna, Primární
prevence České Budějovice), dvě ve Stra-
konicích (Kontaktní centrum, Primární
prevence) a jedno v Prachaticích (Kon-
taktní centrum). Sdružení zaměstnává
cca 30 odborníků (adiktologů a pedago-
gů) a hospodaří s ročním rozpočtem při-
bližně 12 milionů korun. 

Kontaktní protidrogové centrum
v parku Háječek bude od příštího roku
provozovat občanské sdružení PREVENT,
které na základě výběrového řízení na-
hradí dosavadního provozovatele, ob-
čanské sdružení Háječek. 

„Vyzvali jsme celkem šest organiza-
cí, které poskytují protidrogové služby,
mezi nimi samozřejmě i stávajícího
poskytovatele, občanské sdružení Háje-
ček, a požádali je o prezentaci svých
představ týkajících se provozu centra,“
přibližuje situaci náměstek primátora
Rudolf Vodička.

Jednotlivé nabídky posuzovali odbor-
níci z Rady vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky ČR a z odboru sociálních
věcí a zdravotnictví místního krajského
úřadu. Z odborného hlediska nejlépe vy-
hovělo právě sdružení PREVENT, které
zároveň získalo od města garanci pří-

Centrum Háječek má
nového provozovatele

Od 15. září funguje v ZŠ Kubatova nová šachová učebna, ve které vyučují trenéři ze
Šachové školy QCC České Budějovice. Na slavnostním otevření zasedl k šachovni-
ci náměstek primátora Rudolf Vodička spolu s mladým talentem Michalem Vo-
kurkou. Hrací místnost slouží především jako centrální zázemí pro pokročilé žáky
ze všech místních škol. Výuka v úterý a ve čtvrtek probíhá od 11:50 do 17:30. Výuka
začátečníků probíhá také na základních školách L. Kuby, Máj II, Bezdrev-
ská a Nerudova. Budějovická radnice a ZŠ Kubatova se poskytnutím a úpravou pro-
stor pro šachovou učebnu snaží přispět k obohacení nabídky mimoškolních aktivit
dětí a mládeže. Podrobné informace o činnosti šachové školy jsou uvedeny na
www.qcc.cz. Foto Petr Zikmund

Oživený parčík před kinem Kotva

dojem doplňuje slavnostní barevné na-
světlení průčelí biografu, stromů a zemní
svítidla v chodníku.

Atraktivnější vzhled získalo dosud
poměrně tmavé prostranství před jedi-
ným městským kinem Kotva. Příznivý

Úprava prostoru stála jeden milion
korun. „Potřebné bylo především nové
odvedení dešťových vod ze zpevněných
ploch před kinem. Po výměně dešťové ka-
nalizační přípojky bylo provedeno pro-
dloužení ke všem dešťovým svodům. Ke
zlepšení vzhledu prostranství přispělo
i rozšíření zpevněných ploch. Přístu-
pový chodník je nově vydlážděn a u vel-
mi frekventované zastávky městské hro-
madné dopravy vznikl nový přístřešek
s informačními tabulemi,“ vyjmenoval
náměstek primátora pro investice Franti-
šek Jelen. Parčík se samozřejmě dočkal
i nového mobiliáře, laviček, kolostavu
a odpadkových košů.

Návštěvníci kina Kotva se navíc
mohou těšit na čtyřmilionovou investici
do digitálního promítacího zařízení, kte-
rou schválila rada města. „Kino tak bude
moci fungovat jako premiérové,“ upozor-
nil primátor Juraj Thoma.

Úpravy územního plánu
nu vzniknout obchodní dům Sconto
Nábytek, což si vyžádá vybudování nové
křižovatky na Strakonické. Hlavním po-
žadavkem města bylo, aby nebyla na-
rušena plynulost dopravy. Zastupitelé
proto rozhodli, že místo původně pláno-
vaného pouze pravého připojení a pra-
vého odbočení do řešeného území vznik-
ne na Strakonické světelná křižovatka
s obousměrným napojením a přísluš-
nými řadícími pruhy. 

ZZaaddáánníí  zzmměěnnyy  UU  VVáávvrroovvsskkýýcchh  
rryybbnnííkkůů
Zastupitelé schválili definitivní text

zadání na změnu územního plánu v lo-
kalitě U Vávrovských rybníků (areál čtyř-
dvorských kasáren), upravený na základě
požadavků dotčených orgánů. Cílem změ-
ny, jež bude zpracována podle schvále-
ného zadání, je umožnit výstavbu Kon-
gresového a koncertního centra Antonína
Dvořáka, o jehož výstavbu usiluje Jiho-
česká společnost přátel hudby, o.p.s. 

ZZaaddáánníí  zzmměěnnyy  vv  llookkaalliittěě  RRoožžnnoovv--jjiihh
Podle zadání by se území jižně od

Rožnova, podél silnice na Včelnou a Ka-
menný Újezd, o celkové rozloze 18 ha,
mělo změnit na zastavitelné území pro
bydlení, s převažující individuální zá-
stavbou. Pro zajištění komfortu pro bu-
doucí satelit, budou v návrhu změny
územního plánu vymezeny plochy pro
bydlení a plochy, které umožní vybudovat
centrální prostor, rekreační zeleň (např.
dětské hřiště), zastávku městské hromad-
né dopravy, občanskou vybavenost a další
funkční typy, přispívající ke kvalitnímu
zázemí obytného území. Podle schvále-
ného zadání bude zpracován návrh na
změnu územního plánu, který ještě bude
veřejně projednán a o kterém budou hla-
sovat zastupitelé.

Zastupitelstvo města na svém posled-
ním zasedání 10. září schválilo následu-
jící změny a zadání změn územního plá-
nu města. Další nnáávvrrhhyy změn, jimiž se za-
stupitelé zabývali, naleznete na webo-
vých stránkách města www.c-budejovi-
ce.cz v červené sekci pod záložkou Za-
stupitelstvo města pod přehledem mate-
riálů k jednotlivým bodům zasedání.
Přehled všech dosavadních změn územ-
ního plánu naleznete na webových strán-
kách www.c-budejovice.cz v tmavě mod-
ré sekci Rozvoj města, Plánování pod zá-
ložkou Územní plán. 

ZZmměěnnaa  čč..  3355  vv  llookkaalliittěě  UU  ŠŠppaaččkkůů
Iniciátorem přijaté změny územního

plánu v oblasti mezi zástavbou v Mla-
dém a lokalitou U Špačků (podél ulice Ke
Špačkům, makroblok 2.8.3.010 a část pů-
vodního makrobloku 2.8.3.009) je společ-
nost První jihočeská realitní, s.r.o. a fy-
zické osoby, vlastníci pozemků. Cílem
změny je umožnit na ploše výstavbu ro-
dinných domků. Podstatou změny, která
prošla zveřejněním a veřejným projed-
náním v průběhu léta, je proměna funkč-
ního využití dotyčných pozemků z neza-
stavitelného území zemědělského půdní-
ho fondu a nezastavitelného území kra-
jinné zeleně rekreační na zastavitelné
území s převažujícím charakterem obyt-
ným individuálním v předměstí. Podmín-
kou je výstavba budov s nejvýše jedním
nadzemním podlažím s obytným podkro-
vím, aby nebyla narušena hodnota území.

ZZmměěnnaa  ddoopprraavvnnííhhoo  řřeeššeenníí  UU  VVoořřííšš--
kkoovvaa  ddvvoorraa

Zastupitelé souhlasili s úpravou již
zpracovávaného návrhu změny územní-
ho plánu v lokalitě U Voříškova dvora,
podél Strakonické ulice. Na dosud neza-
stavěné ploše podél ulice má v budouc-
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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
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Kvalitní nafta za skvělou cenu (navíc pro zákazníky s čipovou kartou pro-
voz nonstop), moderní myčka osobních i nákladních vozů, dodávek i auto-
busů, špičkový servis i pneu-servis včetně možnosti uskladnění přezutých
pneumatik, nová lakovna, výhodný pronájem mechanizace, kompletní péče
o vaši klimatizaci… to vše a ještě více nabízí dopravní podnik ve svém areálu
na Novohradské ulici. 

Více na www.dpmcb.cz v sekci „Služby a produkty“.

DPmČB, a. s.‘‘

Rozjeďte to s námi 
nejen v MHD…

Fotograf 
léta 2009

Odbor kultury magistrátu města, hlav-
ní organizátor festivalu Kulturní léto 2009,
ocenil tři amatérské fotografy za zachyce-
ní atmosféry při letních akcích, které se
v rámci festivalu konaly. Celkem na vyhlá-
šení soutěže Fotograf léta 2009 reagova-
lo 28 autorů, kteří zaslali 63 fotografií. 

Pocitové vnímání při hodnocení jako
kritérium zvítězilo nad profesionalitou. Ce-
ny obdrží RRaaddkkaa  KKoossoovváá, LLuubboommíírr  JJiinnddrraa
a MMiilloošš  TTěěssnnoohhllííddeekk. Vítězné snímky za-
chycují okamžiky při Múzách na vodě a Bo-
hemia JazzFest, které patří tradičně mezi
nejoblíbenější kulturní akce.

V září byl podle stanoveného harmo-
nogramu rozšířen varovný informační
systém v Nových Hodějovicích. Síť hlá-
sičů byla zahuštěna tak, aby se případné
varování dostalo k lidem rychleji a jistěji.

„V Nových Hodějovicích a také čás-
tečně v Novém Roudném bylo instalo-
váno celkem jednadvacet koncových
prvků v podobě reproduktorů místního
rozhlasu varovného informačního systé-
mu. Rozšíření stálo 610 tisíc korun, při-
čemž polovinu nákladů město pokrylo ze

státní dotace. V současné době je na úze-
mí Českých Budějovic celkem 215 hlá-
sičů,“ uvedl primátor Juraj Thoma, pod je-
hož kompetenci spadá krizové řízení.

Varovný informační systém je důle-
žitým a nezbytným prvkem ochrany oby-
vatel každé obce. Využívá se ho například
při záplavách, haváriích a jiných mimo-
řádných událostech. V Českých Budějovi-
cích jím například byli naposledy infor-
mováni obyvatelé z okolí Alešovy ulice,
kde nedávno vybuchnul parovod. 

LLuubboommíírr  JJiinnddrraa

MMiilloošš  TTěěssnnoohhllííddeekk RRaaddkkaa  KKoossoovváá

Rozšíření varovného systému
v Nových Hodějovicích

Maják oslavil
první rok

Kontaktní centrum Maják, které na
adrese Lhenická 1630 provozuje Salesián-
ské středisko mládeže, oslavilo 1. října prv-
ní rok své existence. Kontaktní centrum na
sídlišti Máj v blízkosti ulice V. Volfa pracu-
je především s romskou komunitou. 

Programy Majáku (například indivi-
duální doučování, hry a další volnočasové
aktivity) jsou určeny především romským
dětem a mládeži, v nabídce však má stře-
disko i činnosti a poradenství pro rodiče.
Cílem centra je nabídnout neorganizované
mládeži smysluplné a užitečné trávení ča-
su, místo rizikového pobytu na ulici. Kon-
taktní centrum podporuje město České
Budějovice, v jehož prostorách funguje.

Nový web 
pro seniory
Na nových internetových stránkách

www.sedesatka.cz naleznou senioři zají-
mavou příležitost k seberealizaci a tvůrčí
aktivitě, ale také zajímavé informace ze
svého okolí, rady a tipy. Projekt Šedesát-
ka.cz totiž umožňuje nejen stránky pro-
čítat, ale přímo je i tvořit. Senioři mohou
přímo psát články nebo posílat redakci to,
co je zaujalo. Cílem projektu je vytvořit
seniorům prostředí pro vzájemné setkává-
ní, sdílení zážitků i vzpomínek. 

„Najdou zde na jednom místě nejrůz-
nější informace, zpravodajství, rozhovory,
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady.
Návštěvník, který má dost času, se může
pohodlně projít celou republikou, zastavit
se třeba v každém kraji nebo okrese,“ upo-
zornil šéfredaktor webu Jan Vojvodík na
regionální členění stránek. 

Stránky jsou přizpůsobeny seniorům,
mají jednoduché grafické i technické
rozhraní.
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