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uvnitř najdete...nOVINY  Po Vltavě plují lodě 
 Divadlo zahájilo předprodej 
 Projekt o bezdomovectví
 Město má unikátní alej

Jedenáct českobudějovických 
kulturních památek si mohli zdar-
ma prohlédnout návštěvníci le-
tošních dnů evropského dědictví 
v sobotu 11. září v čase od 10.00 
do 17.00 hodin. 

„po dohodě s vlastníky nemovi-
tých kulturních památek byly tyto 
objekty mimořádně otevřeny. lidé 
tak měli příležitost nahlédnout do 
budov, které nejsou běžně přístup-
né,“ uvedl náměstek primátora ru-
dolf vodička.

tradičně velkému zájmu se tě-
šily prohlídky radnice. proto byla 
nutná rezervace prostřednictvím 
portálu cBsystém a poté její vy-
zvednutí v turistickém informač-
ním centru na radnici.

„novinkou mezi otevřenými pa-
mátkami byla letos lannova lodě-
nice a rodný dům vojtěcha adal-
berta lanny na Jiráskově nábřeží. 
zpřístupněn byl ale jen krátce od 
10 do 12 hodin,“ sdělila mluvčí 
českobudějovického magistrátu 
Jitka Welzlová.

lákadlem byla každoročně také 
ukázka lidových řemesel v Galerii 
na dvorku. a na závěr sobotního 
odpoledne si lidé poslechli v kos-
tele panny marie růžencové na 
Žižkově třídě nově zrestaurované 
varhany při koncertu v podání mi-
chala novenka.

lidé si nenechali ujít také vo-
dárenskou věž, která patří k domi-
nantám města při příjezdu směrem 
od jihu.

dozvěděli se tu například, že její 
současná podoba pochází z roku 
1882, kdy došlo k rekonstrukci pů-
vodní menší vodárny s věží z roku 
1724. čtyřiačtyřicet metrů vysoká 
vodárna až do počátku 20. stole-

O budějovické památky byl zájem
tí čerpala užitkovou vodu z vltavy 
a dřevěným potrubím zásobovala 
samsonovu kašnu a další menší 
kamenné kašny v centru města.

zájemci také zjistili, že pitnou 
vodu původně lidé získávali ze 
studní v měšťanských domech. až 
ve 30. letech minulého století byla 
ve vodárně instalována nová čer-
pací stanice a začala se upravovat 

voda z řeky malše, protože voda 
z vltavy byla již příliš znečištěná.

pitná voda byla odtud rozvádě-
na do menších veřejných stojánků 
v ulicích města a počátkem 50. 
let i do vodovodní sítě. přestože 
funkci českobudějovické vodárny 
převzala v roce 1952 nově vysta-
věná úpravna vody ve vidově, ještě 
v 80. letech zásobovala užitkovou 

Náměstí Přemysla Otakara II. ovládly ve čtvrtek 9. a pátek 10. září historické automobily různých 
značek patřící majitelům z Velké Británie. Ti na rozlehlém prostranství zaparkovali desítky auto-
mobilů. Bylo se na co dívat, protože vozy měli jejich řidiči patřičně vyladěné.   Foto Petr Zikmund

vodou velké průmyslové podniky. 
dnes přízemí vodárenské věže 
slouží autorizované zkušebně vo-
doměrů. 

„vzhledem k omezenému pro-
storu uvnitř objektu se prohlídky 
uskutečnily vždy v půlhodinových 
intervalech s maximálně 15 ná-
vštěvníky,“ doplnila mluvčí společ-
nosti čevak a.s. Jitka kramářová.

Na začátek školního roku vzpomínají nejvíce prvňáčci, pro které 
je tento den velmi slavnostní. Hodně štěstí a úspěchů na dlouho-
leté cestě poznání popřál 1. září žákům prvních tříd Základní školy 
Oskara Nedbala i primátor Miroslav Tetter.       Foto Petr Zikmund

letošní 745. výročí založení čes-
kých Budějovic si město připomene 
21. září vernisáží výstavy dokumen-
tující historii jihočeského krajského 
města a představením unikátní kni-
hy o Budějovicích.

v dalších dnech bude expozice 
přístupná veřejnosti zdarma ve vý-
stavní síni radnice na náměstí pře-
mysla otakara II. „lidé uvidí celou 
řadu fotografií a dokumentů, které 
nebyly ještě doposud publikovány,“ 
prozradil náplň výstavy primátor mi-
roslav tetter.

knihu vydává společně město, 
archív a Jihočeské muzeum. „Bude 
ve dvou variantách a náklad je pou-
ze 200 kusů, takže bude mít velkou 
hodnotu. lišit se bude pouze ve 
vnější úpravě. Jednu podobu dosta-

Město si připomene výročí založení
výstavou a také unikátní knihou

nou zastupitelé na památku na čtyř-
leté působení v zastupitelstvu, které 
v říjnu skončí. zbytek bude prodejný 
do té doby, než ho zájemci rozebe-

rou,“ vysvětlil primátor.
publikace bude obsahovat hlavně 

fotografie historických dokumentů, 
které ještě nebyly nikde zveřejněny.

rada města schválila finanční 
podporu ve výši dvaceti tisíc ko-
run nadačnímu fondu jihočeských 
olympioniků.

Jeho cílem je podporovat bý-
valé vrcholové sportovce, kteří 
nemohli kvůli tomu, že vrcholově 
sportovali, pracovat na profesním 
růstu a dostali se dnes do horší 
sociální situace. loni takto měs-
to podpořilo dva bývalé jihočeské 
olympioniky. „předpokládáme, že 
i letos tímto způsobem odměníme 
dva sportovce,“ vysvětlil náměstek 
primátora rudolf vodička.

Podpořili bývalé 
olympioniky

Zdravé městské 
finance

Každoroč-
ní evergre-
en v podobě 
s e s t a v o v á n í 
rozpočtu se 
roztáčí. Letos 
má ale zvláštní 
příchuť, pro-
tože za pár dní jsou komunální 
volby a my rozhodně nechceme 
podlehnout alibistickému vábení 
a zavazovat nové zastupitelstvo 
dnešním rozhodnutím. Jediným 
kriteriem našeho přístupu bude 
odpovědnost.

Realitou je, že nám pravděpo-
dobně „nehrozí“ dramatické zlep-
šení příjmů města. Ty jsou totiž  
odvozeny od příjmů státního roz-
počtu a tvoří je převážně výnosy 
z daní. A setrvačnost nižšího vý-
běru daní se bude projevovat ješ-
tě několik let navzdory tomu, že 
hospodářská krize pomalu ode-
znívá. To je třeba míti na paměti.

Musíme najít odvahu přehod-
notit některé priority, protože jejich 
pořadí vznikalo často za výrazně 
jiných ekonomických podmínek. 
Při plánování investičních akcí by 
rozhodně neměla být jediným kri-
teriem případná dotace, ale jejich 
naprostá nezbytnost pro budoucí 
rozvoj Českých Budějovic. Právě 
tímto přístupem může naše město 
obstát a finančně zvládnout  nej-
bližší roky, jež budou ve zname-
ní obrovských výdajů hlavně do 
nových kapacitních komunikací, 
bez nichž není možné plánované 
napojení městského dopravního 
systému na dálničních obchvat. 
Právě ten by měl eliminovat nejen 
svízelné dopravní problémy, ale 
„duševně“ ulevit i řidičům.  Pokud 
na tuto skutečnost nebudeme in-
vestičně připraveni, mohlo by se 
stát, že vysněná dálnice by úplně  
paradoxně v některých částech 
měla spíše negativní dopady, 
protože veškerá doprava směrem 
k ní a také od ní by se mohla kon-
centrovat jen do určitých bodů.

Optimistickou tečkou za dneš-
ním sloupkem je samotný stav 
městských financí. Se vší vážnos-
tí jej můžeme označit, a to i přes 
dopady krize, za nadprůměrně 
zdravý! Samozřejmě máme při-
praveny dostatečné zdroje pro 
investiční výzvy let příštích.

Vladimír Brůha, předseda 
finančního výboru a zastupitel

dva zásadní projekty, které 
ocení nejen řidiči, ale i obyvate-
lé především sídliště máj, změní 
dopravu po českých Budějovi-
cích.

ke konci se chýlí tzv. propo-
jení okruhů, při kterém dojde 
k dlouho očekávanému přímé-
mu napojení nádražní ulice na 
dopravní tah I/34 směrem na 
lišov. řidiči jedoucí od výcho-
du tak již nebudou při cestě do 
centra složitě objíždět město.

„toto propojení považuji za 
skutečně velmi důležité, proto-

Kostky zmizí, doprava se zrychlí
že ulehčí pražské třídě, která je 
už nyní hodně vytížená. navíc 
v budoucnu se s ní počítá jako 
napojení na dálnici d3,“ uvedl 
náměstek primátora František 
Jelen.

Ještě lepší zprávu má pro 
obyvatele sídliště máj. město 
totiž ve spolupráci s krajem za-
hájí rekonstrukci silnice evžena 
rošického v úseku oskara ne-
dbala – milady horákové, kde 
dojde ke kompletní výměně vo-
zovky a u zdejší trasy městské 
hromadné dopravy převedení 

na trolejovou. tento frekvento-
vaný úsek je noční můrou míst-
ních a kostky se staly za ta léta 
nenáviděnými. nahradí je tichý 
asfalt.

„veškeré realizované či při-
pravované dopravní stavby mají 
jediný cíl. zlepšit, rozmělnit 
a usnadnit dopravu. město pro-
tínají pouze hlavní dopravní osy, 
které nemají alternativní objízd-
nou variantu,“ uzavřel náměs-
tek Jelen i v reakci na nedávno 
zahájenou stavby tzv. zaná-
dražní komunikace.
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Režisér Jiří Menzel nastudoval  letos na otáčivém hledišti Mo-
zartova Dona Giovanniho.                               Foto Petr Zikmund

Program 2011:
Jak se vám líbí / William Shakespeare
9. 6. – 25. 6. / 21.30 
Don Giovanni / Wolfgang Amadeus Mozart
28. 6. - 3. 7. / 21.30 hod.
18. 8. - 22. 8. / 20.30 hod.
Sluha dvou pánů / Carlo Goldoni
5. 7. - 10. 7. / 21.30 hod. a 26. 7. - 31. 7. / 21.30 hod.
Macbeth / William Shakespeare
13. 7. - 24. 7. / 21.45 hod.
Komedianti / Ruggiero Leoncavallo
5. 8. - 10. 8. / 21.00 hod.
Sen noci svatojánské / Felix Mendelssohn-Bartholdy
12. 8. - 16. 8. / 21.00 hod.
Ženy Jindřicha VIII.  aneb Chudák král(em)  / Martin Glaser, 
Olga Šubrtová
24. 8. - 4. 9. / 20.30
Cesta kolem světa / Jiří Janků
9. 9. - 11. 9. / 20.00

pod dlouhým mostem na vlta-
vě už mohou kotvit lodě, útočiště 
a zázemí jim nabízí nově otevře-
né přístaviště, příznačně nazvané 
po nedaleké lannově loděnici, 
kde se po dlouhá staletí vyráběly 
říční lodě.

„otevření přístaviště je sku-
tečně malý krůček projektu, na 
jehož konci bude splavnění vlta-
vy. nicméně se domnívám, že se 
stane atrakcí jak pro vodáky, tak 
i pro turisty a v neposlední řadě 
i obyvatele, kteří si mohou jízdou 
po řece zpestřit třeba nedělní 
odpoledne,“ řekl při slavnostním 
otevření přístavu primátor čes-
kých Budějovic miroslav tetter.

šedesátimetrové plovoucí 
molo, které nese jméno slavné-
ho jihočeského rodáka a známé-
ho stavitele lodí vojtěcha lanny, 
vybudovalo ředitelství vodních 
cest české republiky s význam-
nou pomocí evropských struktu-
rálních fondů. 

 „plovoucí molo je vedeno 
podél šest ocelových trub zavr-
taných do dna řeky vltavy, tyto 

Po Vltavě plují opět lodě z Lannovy loděnice
vydrží i průtok stoleté vody a bě-
hem povodní zůstane přístaviš-
tě stále na svém místě. velkou 
výhodou plovoucího mola je, že 
stále zůstává konstantní rozdíl 
mezi hladinou a molem, což zna-
mená, že nástup a výstup cestu-
jících bude bezproblémový při ja-
kýchkoli průtocích vody. spojení 
mezi vlastním molem a břehem 
je navíc řešeno systémem scho-
dišť a ramp, což umožní bezba-
riérový přístup,“ popsal výhody 
konstrukce Jan Bukovský z ře-
ditelství vodních cest české re-
publiky.

zakotvit zde mohou jak lodě 
určené pro pravidelnou osobní 
dopravu, tak i soukromá plavidla. 
lodi zde mohou stát zdarma, 
avšak nikoliv neomezeně dlouho. 
provoz přístaviště se řídí provoz-
ním řádem, který vyhlašuje pro-
vozovatel – povodí vltavy.

vltava se lodím otevírá po-
stupně, otevření plavební komory 
jezu v českém vrbném bude zna-
menat volnou cestu až k hluboké 
nad vltavou. zpřístupnění vltavy 

pro lodě má i velmi pozitivní vliv 
na ochranu českých Budějovic 
proti případným povodním. pod-
le ředitele závodu horní vltava 
podniku povodí vltavy zdenka 
zídka došlo totiž k prohrábce ko-
ryta a tím i zvýšení kapacity, a to 
včetně tzv. bermy, což je území, 
do kterého se řeka rozlije.

Byly také vyměněny zastaralé 
uzávěry na jezu v českém vrb-
ném, které měly velké problémy 
s pohybem.

„došlo tak k výraznému zlep-

šení bezpečnosti města. akce 
totiž mají významný protipovod-
ňový účinek,“ uvedl zídek, kte-
rý zdůraznil, že poté, kdy dojde 
k dokončení plavební komory na 
hluboké, zpřístupní se po vodě 
českým Budějovicím atraktivní 
nádrž hněvkovice.

nezbytnou součástí výstav-
by vodní cesty je i obratiště lodí 
pod Jiráskovým jezem, které 
vzniklo prohrábkou dna na pla-
vební hloubku 1,6 metrů a navá-
zalo na protipovodňová opatření 

povodí vltavy. díky tomu se zde 
mohou bezpečně otáčet až 44 
metrů dlouhé lodě, zároveň bylo 
stabilizováno podjezí Jiráskova 
jezu pomocí ocelových štěto-
vých stěn a těžkých kamenných 
záhozů.

Jako koncový bod vltavské 
vodní cesty má přístaviště lan-
nova loděnice plně sloužit až 
v roce 2011, kdy se počítá s do-
končením první etapy splavnění 
vltavy mezi českými Budějovice 
a hlubokou nad vltavou.

Lidé právě vycházejí z lodi, která přijela z okružní plavby.                                   Foto Petr Zikmund

Jihočeské divadlo zahájilo 1. září 
prodej vstupenek na otáčivé hlediš-
tě v českokrumlovské zámecké za-
hradě v roce 2011.

„Jsme rádi, že je o ně velký zá-
jem a je dobré, že můžeme divákům 
umožnit jejich zakoupení s téměř 
ročním předstihem,“ uvedl ředitel 
divadla Jiří šesták.

programová nabídka otáčivého 
hlediště 2011 přinese dvě výjimeč-
né premiéry a šest titulů v repríze 
z předchozích sezón.

první premiérou bude shake-
spearova komedie nazvaná Jak se 
vám líbí v režii davida radoka, který 
dosáhl evropského renomé na před-
ních operních scénách. Jeho zpra-
cování shakespearovy komedie jistě 
otevře další možnosti ve scénickém 
prostoru točny.

vrcholem sezóny bude kopro-
dukční projekt Jihočeského divadla 
a mezinárodního hudebního festiva-
lu český krumlov, a to uvedení ope-
ry komedianti r. leoncavalla v režii 
Josefa průdka, pod taktovkou diri-
genta maria de rose z Itálie.

v hlavní roli se představí argen-
tinský tenorista José cura. „do 
českého krumlova jsem se zamilo-
val. když jsem poprvé uviděl otoč-
né hlediště, okamžitě jsem si začal 
představovat, jak v tomto magickém 
prostoru úžasně vyzní právě opera 
komedianti,“ řekl José cura při své 
návštěvě hlediště letos v létě.

dále se diváci mohou těšit na re-
prízy nejúspěšnějších titulů z před-
chozích sezón - mozartovu operu 
don Giovanni v režii Jiřího menzela, 
kterou opět ozdobí pěvci aris ar-
giris a eric Jordan, drama macbe-
th, menzelovu komedii sluha dvou 
pánů, Ženy Jindřicha vIII. v hlavní 
dvojroli s oldřichem víznerem, ba-
let sen noci svatojánské s držitelem 
celostátní ceny thálie zdeňkem 
mládkem.

pro malé ale i odrostlejší diváky 
se po roce vrací úspěšný dobro-

Jihočeské divadlo zahájilo 
předprodej na rok 2011

družný pohádkový příběh cesta ko-
lem světa.

vstupenky je možno zakoupit 
několika způsoby. „nejjednoduš-
ší a stále oblíbenější je naše nová 
služba evstupenka, kde si divák 
z pohodlí svého domova zakoupí 
vstupenku, kterou si sám doma vy-

tiskne. rezervovat je možné také te-
lefonicky nebo osobně na pokladně 
Jihočeského divadla nebo některém 
z mnoha prodejních míst cB sys-
tem,“ řekl vedoucí obchodního od-
dělení petr hasal.

v sezóně 2011 zůstávají ceny za-
chovány na úrovni roku 2010.

KD Slavie  
07. 10. Odpoledne s vůní máty – tradiční podzimní  
14.30 hodin  setkání seniorů s kulturním programem a pohoště-

ním.
 pořádá odbor kultury magistrátu města české  
 Budějovice
19. 10.  Překročme bariéry – zábavné soutěžní dopoled 
  ne pro handicapované a zdravé a děti (09.00 – 

12.00 hodin). pořádá odbor kultury magistrátu 
města české Budějovice

Radniční výstavní síň  
22. 09. – 15. 10.  745. výročí založení města 
  pořádá statutární město české Budějovice
20. 10. – 11. 11.  František Postl – výstava soch
  pořádá statutární město české Budějovice

Kulturní přehled – říjen 2010

součástí konference czech 
point, která se konala ve dnech 
7. - 8. září v mikulově,  bylo  
i vyhodnocení pracovišť czech 
pointu všech úřadů v čes-
ké republice zpracovávajících  
tuto agendu jako jsou magis-
tráty, městské úřady či česká 
pošta.

magistrát města české Bu-
dějovice byl letos přihlášen do 
dvou kategorií - nejproduktiv-
nější czech point, to zname-
ná počet provedených úkonů 
celkem a nejefektivnější czech 

Českobudějovický magistrát uspěl 
ve vyhodnocení Czech Point 2010

poin, to jest počet úkonů na je-
den počítač.

v obou soutěžích byl úřad 
vyhodnocen na třetích mís-
tech z celé české republiky. 
„rád bych tedy samozřejmě 
poděkoval  kolektivu pracovnic 
městského informačního cent-
ra za skvělou práci. věřím, že ji 
ocení i naši spoluobčané, kteří 
s různými dotazy a požadavky 
na radnici každodenně přichá-
zejí,“ poznamenal k úspěchu 
Jan michl, který je pověřený ří-
zením odboru vnitřních věcí.

první etapa rekonstrukce letiš-
tě české Budějovice sice skočila 
začátkem léta, přípravy na další 
modernizaci areálu pokračovaly  
i o letních prázdninách.

„z našeho provozního hledis-
ka podstatným krokem bude vy-
budování oplocení okolo celého 
letiště. Bude tak přesně odděle-
na zóna pro veřejnost uzavřená 
od té veřejně přístupné,“ popsal 
jeden z požadavků bezpečného 
leteckého provozu ředitel spo-
lečnosti Jihočeské letiště české 
Budějovice ladislav ondřich.

výstavba oplocení leteckých 
staveb v téměř 300 hektarovém 
areálu se chystá v podzimních 
měsících. souběžně v těchto 
dnech odborný tým dokončuje 
poslední úpravy na projektové 
dokumentaci pro druhou eta-
pu modernizace, která zahrnuje 
výstavbu nové odbavovací haly, 
rozšíření stojánky, zpevnění části 
dráhy, instalaci navigačních tech-
nologií a technologií pro řízení 
letového provozu a vybudování 
nezbytného technického zázemí.

Jiný tým pak sumarizuje in-

Modernizace Letiště 
České Budějovice pokračuje

formace pro zpracování žádosti 
o poskytnutí finanční podpory 
z regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad. z něj měla být 
z valné části financována druhá 
část modernizace letiště.

„Jestliže žádost o dotace bude 
podána na konci tohoto roku, 
můžeme předpokládat, že příští 
rok bude pro nás rokem, který 
prožijeme ve znamení výstavby 
letiště,“ doplnil ondřich. Intenziv-
ní přípravy směřující k budování 
letiště ale prozatím neznamena-
jí omezení leteckého provozu,  
o čemž svědčí statistické údaje.

každý z prázdninových mě-
síců zaznamenal i přes rozmary 
počasí více než tisíc pohybů, tedy 
vzletů a přistání. pozitivní je stále 
se zvyšující zájem zahraničních 
klientů z okolních zemí, rakouska 
a německa. krásy českých Bu-
dějovic si ale přilétají přes moře 
prohlédnout i turisté z anglie.

českobudějovické letiště je 
naopak častou startovací plo-
chou k odletu na jih za sluncem, 
ať už na Jadran či k italským bře-
hům.
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nadace města české Budějovi-
ce pro podporu vzdělávání a vědy 
opět vyhlašuje výběrové řízení na 
stipendia.

správní rada určila podmínky, 
za kterých si mohou studenti požá-
dat o stipendium na akademický či 
školní rok 2010 / 2011. Finanční po-
moc získají studenti jak středních, 
tak i vysokých škol v české repub-
lice i studující v zahraničí. „základ-
ní podmínkou je potvrzené trvalé 
bydliště v českých Budějovicích,“ 
sdělila mluvčí českobudějovického 
magistrátu Jitka Welzlová.

o stipendium je možné požádat 
až do 1. října 2010, kdy požadav-
ky bude možné přijmout naposled. 
podklady k žádosti mohou zájemci 
stáhnout z webové stránky statu-
tárního města www.c-budejovice.
cz, v sekci označené jako školství, 

Studenti si mohou 
žádat o stipendium

sociální péče, zdravotnictví.
novinkou je tzv. motivační dopis, 

který žadatel vlastní rukou napíše. 
rozvede v něm mj. důvody ke své 
žádosti. „ostatní přílohy se od loň-
ského roku nemění,“ doplnila Welz-
lová.
písemné žádosti včetně příloh je 
nutné osobně doručit, či zaslat poš-
tou na adresu:

Magistrát města České Budějovice 
Nadace města České Budějovice 
pro podporu vzdělávání a vědy 
k rukám ing. Adolfa Lísala 
nám. Přemysla Otakara II. 1,2 
370 92 České Budějovice    
Zájemci  získají  podrobněj-

ší  informace  též  na  telefonu 
386 801 506 nebo e-mailem na 
adrese lisala@c-budejovice.cz.

U l i cemi  města U Černé věže

 Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.
Dnešní otázka zní: 
Za dokončení stavby Černé věže se považuje úkon upevnění pozlacené makovice s dokumenty 
na vrcholu věže. V kterém roce to bylo?
na výherce čeká mimo jiné kniha milana Bindera „100 let městské dopravy v českých Budějovicích“ s jeho vlastnoruč-
ním podpisem.
správná odpověď na otázku z květnového vydání je: Obchodní dům Prior byl otevřen dne 30. 5. 1979.
výhercem je: Marie Grillová, Nová 45, 370 01 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
magistrát města české Budějovice, nám. přemysla otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. 
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

ulice u černé věže je ve měs-
tě známá tím, že měla nebývalé 
množství názvů a navíc politické-
ho charakteru. posloupnost názvů 
ulice po roce 1945 je s nadsázkou 
řečeno historií města v kostce. 
ve 14. století byla ulice v úseku 
od hroznové k hradbám jen řídce 
zastavěna. zřejmě proto se v roce 
1341 v této části ulice usadily se 
svolením krále dvě židovské rodi-
ny. později přibývaly další rodiny, 
takže ke konci 14. století se ulice 
běžně označovala názvem Židov-
ská. 

v té době se v ulici minimálně 
jednou vyskytl šlechtic Jan Žiž-
ka z trocnova. s dvěma přáteli 
si půjčili od dvou židovek peníze. 
zajímavé na tom je, že se zachoval 
dlužní doklad, z čehož vyplývá, že 
peníze nebyly nikdy vráceny. Jinak 

by se totiž dlužní úpis nezacho-
val. roku 1505 byli při pogromu 
židé z města vyhnáni. podle kar-
la pletzera museli opustit město 
malou brankou u rabenštejnské 
věže. poté byla židovská synago-
ga (dnes dům č. 13) přeměněna na 
katolický kostel sv. markéty a ulice 
se nazývala markétská.  kostel ale 
na konci 16. století zanikl, židovské 
rodiny se vracely a vrátilo se i po-
jmenování Židovská ulice.

současně měl úsek ulice od ná-
městí k hroznové jméno mikuláš-

ská ulice podle kostela sv. mikuláše. 
v roce 1875 zrušila radnice názvy 
mikulášská a Židovská a sjednotila 
celou ulici pod název sterneckova. 
tento název vydržel až do roku 1945 
a dosud u starousedlíků setrvává. 
hned 7. června 1945, tedy měsíc po 
skončení války, přejmenovala radni-
ce ulici na obchodní. následující rok 
1946 byla ulice nazvána ulicí unr-
ra. Je to zkratka anglického názvy 
united nations relief and rehabili-
tation administration (volně přelo-
ženo správa spojených národů pro 
pomoc a obnovu).

pojmenování unrra se vžilo. 
lidově se termín unrra dokonce 
skloňoval: „Jdeme na unru“, „pů-
jdu unrou do Jirovcovky“, i „mají to 
na unře“. po únoru 1948 se název 
unrra politickým orgánům velmi 
nelíbil. navrhoval se název – ulice 

dukelských bojovníků, ale schválen 
nebyl.  dne 7. dubna 1950 vznikla 
stalingradská ulice. v roce 1953, kdy 
stalin zemřel, ještě ne, ani po roce 
1956, když byl stalin označen jako 
zločinec, se s názvem stalingradská 
nic nedělo. až když v rusku roku 
1961 přejmenovali stalingrad na 
volgograd, byla radnice přinucena 
tabulky „stalingradská“ odstranit. 
objevil se nový název volgograd-
ská. oficiálně však schválen nebyl. 
v roce 1963 byla ulice pojmenována 
po nechvalně známém ideologovi 

ksč václavu kopeckém. 
dne 27. června 1968 obdržela 

ulice název Jirsíkova. to souviselo 
s tím, že pod černou věží měla být 
zase obnovena socha Jana valeri-
ána Jirsíka. po ruské okupaci od 
dne 21. srpna 1968 to již neby-
lo možné. Územní orgány potom 
provedly politický kotoul. nejen 
stran Jirsíkovy sochy. v roce 1974 
vymyslely pro ulici jméno u černé 
věže s odůvodněním, že tam černá 
věž skutečně stojí a pořád bude. 
obchody a instituce v ulici si zase 
musely nechat udělat nová razít-
ka a papíry. z hlediska skloňování 
a plynulosti řeči je trojslovný název 
„u černé věže“ trochu složitý. 

když se v roce 1908 přestavo-
val v ulici dům č. 13, na jehož místě 
stávala středověká židovská syna-
goga, objevily se gotické prostory 

a klenby, ale zbořily se. v ulici je 
řada dalších historických domů. 
málo se ví, že leopold hajíček měl 
nejprve železářský obchod na rohu 
hroznové. obchodní dům hají-
ček  byl postaven roku 1911. nej-
známější je asi Wortnerův goticko 
renesanční dům z poloviny 16. 
století. původně to byly dva židov-
ské domky sjednocené nad okapní 
římsou atikou s cimbuřím a věžič-
kami. ve městě bylo více cimbuří, 
ale nezachovala se. naproti stojí 
klasicistní dům adalberta lanny.

českobudějovický handicapo-
vaný plavec arnošt petráček, který 
se vrátil z nedávného mistrovství 
světa v eindhovenu, se v kancelá-
ři primátora pochlubil nejen svými 
úspěchy, kterých v životě již dosá-
hl, ale přinesl s sebou i dvě nedáv-
no vybojované medaile.

petráček v holandsku překonal 
na trati 50 metrů motýlek vlastní re-
kord, získal tu zlato a na 50 metrech 
znak si doplaval pro stříbro.

„Jsem rád, že jsem se mohl s tím-
to vynikajícím sportovcem setkat. 
nestává se totiž každým dnem, aby 
Budějovičák získal zlatou medaili na 
mistrovství světa a překonal rekord. 
Jsem tím potěšen a mohu říci, že 
arnošt petráček jde příkladem ne-
jen sportovcům, ale i všem lidem, 
protože prokazuje, že když je vůle, 
lze vše překonat,“ sdělil k návštěvě 
na radnici primátor miroslav tetter.

Jako dar mu předal program 
pro Gps navigaci, kterou petráček 
používá v novém autě. to se stalo 
vedle plavání jeho dalším koníč-
kem. primátor ho také ujistil, že mu 
město vyjde při přípravě na plavec-
kém stadionu vstříc tak, aby mohl 
kvalitně trénovat.

devatenáctiletý sympaťák plave 
od malička a trénuje každý den. 
Buď v bazénu, nebo ve fitness 
centru. „trenéři mi dávají poměrně 
hodně do těla,“ konstatoval sporto-
vec, který svoji první medaili na mi-

Arnošt  Petráček  se  pochlubil 
medailemi  z  nedávného  mis-
trovství světa.

Foto Petr Zikmund

Petráček se pochlubil 
úspěchy a ukázal medaile

strovství světa získal už v roce 2006 
a od té doby se drží na světové špi-
ci. „tehdy to bylo něco úžasného, 
měl jsem z ní obrovskou radost,“ 
svěřil se petráček novinářům, kteří 
byli setkání koncem letních prázd-
nin přítomni.

sdělil také, že se těší na spolu-
žáky ve škole, kterým ukáže nejen 
medaile, ale i fotografie z cest a po-
dělí se s nimi o zážitky.

petráček se nyní připravuje 
na závody, které se budou konat 
v příštím roce.

Náměstek primátora František Jelen a předseda finančního vý-
boru  Vladimír  Brůha  se  při  kontrolním  dnu  na  staveništi  spo-
jeném s budováním Zanádražní komunikace setkali s místními 
podnikateli, kteří jim sdělili aktuální problémy, s nimiž se v této 
části města potýkají.                                       Foto Petr Zikmund

městská charita české Budějo-
vice ve spolupráci s odborem so-
ciálních věcí českobudějovického 
magistrátu připravila v rámci ev-
ropského roku boje proti chudobě 
projekt zaměřený na problematiku 
bezdomovectví.

aktuálně žije v českých Budějo-
vicích 148 lidí bez přístřeší. „projekt 
je zaměřený na zvyšování informo-
vanosti o této problematice, kte-
rá se v českých Budějovicích jako 
v jiných velkých městech objevuje. 
klade si za cíl odbourat určité vžité 
předsudky vůči této cílové skupi-
ně a pokusit se podívat na bezdo-
movce trochu jiným úhlem. projekt 
počítá také s vlastní pomocí bezdo-
movcům,“ sdělila šárka kovárnová 
z odboru sociálních věcí.

Jako první v rámci projektu, který 
odstartoval v červenci, bylo připra-
vení dvou brožur. Jednu pro veřej-
nost a druhou pro bezdomovce.

„v ní naleznou lidé bez domova 

Projekt přiblíží problém bezdomovectví,
lidem bez střechy nad hlavou zase pomůže

městu české Budějovice se daří 
naplňovat daňové příjmy lépe, než 
samo při schvalování rozpočtu če-
kalo.

„k prvnímu pololetí máme plně-
ní skoro 54 procent, což je velmi 
pozitivní zpráva. po zkušenostech 
z loňského roku jsme stanovili 
částku nižších daňových výnosů, 
což se nakonec ukázalo jako velmi 
rozumné, protože nyní máme v pl-
nění daňových příjmů náskok čtyři 
procenta,“ řekl náměstek primáto-

Městu se daří naplňovat příjmy
ra rudolf vodička.

město má k 30. červnu vyšší 
příjmy než výdaje a hospodařilo 
tak s přebytkem 119 miliónů ko-
run. příjmy měly české Budějovice 
zhruba 1,1 miliardy korun a výdaje 
tak byly o zmíněných 119 miliónů 
korun nižší.

„předpokládám, že letošní roz-
počet by tak mohl skončit v čer-
ných číslech,“ doplnil vodička s tím, 
že pozitivní vývoj daňových příjmů 
pokračoval i v letních měsících.

potřebné informace, které jsou pro 
ně důležité. snažili jsme se maxi-
málně využít zkušeností nejen bez-
domovců, ale i našich terénních 
pracovníků. lidé tu tak naleznou 
souhrnný přehled, jak postupovat 
například při ztrátě dokumentů, kde 
se nacházejí ubytovny, jaké služby 
poskytuje dům sv. pavla a městská 
charita, kde mohou dostat jídlo, ob-
lečení či zdravotní ošetření,“ uved-
la projektová manažerka městské 
charity české Budějovice michaela 
andrlíková. Brožura bude lidem bez 
domova k dispozici v organizacích 
poskytujících sociální služby a bude 
distribuována terénními pracovníky 
městské charity.

Brožura pro veřejnost je konci-
pována tak, aby se lidé o bezdomo-
vectví dozvěděli něco více, a to ne 
pouze při denním kontaktu s nimi.

„chceme poukázat na to, co jsou 
bezdomovci zač, jaké jsou nejčas-
tější příčiny ocitnutí se v této neleh-

ké situaci. součástí brožury bude 
i historie bezdomovectví u nás či 
desatero efektivní pomoci,“ doplni-
la andrlíková s tím, že brožuru lidé 
získají také při anketě, kterou bude 
charita organizovat na konci září ve 
městě. lidé při ní dostanou tři otáz-
ky, a pokud budou chtít, odpoví na 
ně. Brožura bude také k dispozi-
ci např. v infocentru na magistrátu 
města či na vlakovém nádraží. 

projekt počítá s dalšími aktivi-
tami, o kterých se čtenáři dozvědí 
v dalších vydáních.
Kdy se anketa uskuteční?
29.9. od 9,00 - 11,00 hodin 
a od 13,00 -  16,00 hodin
30.9. od 13,00 - 16,00 hodin
- místo konání: 
lannova třída (před priorem), park 
na sadech, náměstí přemysla ota-
kara II., senovážné náměstí  
a mercury
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noviny českobudějovické radnice. ročník vII/2010-09. vycházejí jednou za měsíc. vydavatel statutární město české Budějovice, Ič 00244732, www.c-budejovice.cz
adresa redakce: nám. přemysla otakara II. č. 1,2; 370 92 české Budějovice. povoleno mk čr podle §7 zák. č. 46/2000 sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. řídí redakční rada.

technické zpracování a tisk: typodesign s.r.o., české Budějovice, www.typodesign.cz
Noviny najdete rovněž na webové stránce: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu: 
Kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

Jak koupit SMS jízdenku na MHD?
Pošli SMS ve tvaru BUD na:

	 902	06	20	 pro	jízdenku	na	30min.	 cena	20,-	Kč
	 902	06	60	 pro	jízdenku	na	24	hod.	 cena	60,-	Kč

Jak koupit Datovou jízdenku na MHD?
Nahraj si do mobilu aplikaci DZone a nabij svou elektronickou peněženku:

	 Plnocenná	jízdenka	na	30	minut	 cena	12,-Kč
	 Plnocenná	jízdenka	na	24	hodin	 cena	40,-Kč

Nebo zajdi do prodejny Knebl mobil (OC Mercury, 2.p.), 
zde ti aplikaci zdarma nahrají. 

Více na www.cb-mobil.cz nebo www.dpmcb.cz

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

Všechny sběrné dvory jsou otevřeny shodně v tyto doby:
Po až Pá  8:00 - 20:00 hod.
So  8:00 - 12:00 hod.
Ne 12:00 - 19:00 hod.
Dále Vám nabízíme možnost odvozu velkoobjemového 
a stavebního odpadu.

Jsme tu pro Vás:
Tel.: 724 976 885, 387 004 601

Třetí sběrný dvůr pro veřejnost
byl otevřen v ulici Plynárenská
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V letních dnech se pracovníci společnosti ČEVAK a.s. 
starají o pítka na území města

celorepublikový unikát mají 
české Budějovice. v parku 
v dukelské ulici, nedaleko budo-
vy českého rozhlasu, se nachází 
první tzv. recyklační alej v čes-
ku, která prokazuje, že třídit od-
pad má smysl.

dominantou projektu je 
v současné době dvacet nových 
laviček vyrobených z recyklova-
ného plastu.

„lavičky městu zdarma do-
dala firma eko-kom v rámci 
projektu podporujícího sběr 
separovaného odpadu,“ pozna-
menala vedoucí odboru správy 

Budějovice mají unikátní recyklační alej
veřejných statků vladimíra hruš-
ková s tím, že české Budějovice 
s uvedenou firmou spolupracují 
už několik let a každoročně od ní 
město získává za odevzdaný tří-
děný odpad finanční prostředky 
a barevné nádoby na odpad.

lavičky jsou prvním počinem 
k záměru vytvořit tzv. ekologic-
ký park, kde budou postupně 
umístěny ještě čtyři nádoby na 
separovaný odpad s průhlednou 
přední stěnou. „a to je vlastně 
nejtransparentnější důkaz toho, 
že separace má opravdu smysl 
a že odpady nekončí na sklád-

kách,“ zdůraznila hlavní myšlen-
ku realizovaného projektu vladi-
míra hrušková.

v parku bude také tabule se 
zajímavými informacemi, na kte-
ré se lidé mohou dočíst napří-
klad o chystaných soutěžích pro 
děti. 

Jen pro zajímavost, vloni bylo 
v českých Budějovicích sepa-
rováno 2000 tun papíru, 635 
tun skla a 610 tun plastu. v roce 
2008 to bylo 1700 tun papíru, 735 
tun skla, 495 tun plastu. Údaje 
z roku 2007 - 1376 tun papíru, 
584 tun skla a 220 tun plastu.

centrum sociálních služeb sta-
roměstská, původně  penzion pro 
důchodce, funguje už 20 let, a to od 
roku 1990.

své zázemí a domov v něm našly 
stovky seniorů a během dvacetile-
tého provozu se stalo registrova-
ným a respektovaným poskytovate-
lem celkem pěti sociálních služeb: 
domova pro seniory, odlehčovacích 
služeb, pečovatelské služby, sociál-

komunálních voleb, které se 
uskuteční ve dnech 15. a 16. října 
2010, se mohou aktivně zúčastnit 
občané evropské unie.

podle mezinárodní úmluvy mo-
hou totiž u nás uplatnit volební 
právo také občané všech čtyřia-
dvaceti států eu. podmínkou je 
překročení věkové hranice osm-
nácti let a přihlášení k trvalému 
pobytu v obci, kde budou volit. 
dále ještě musejí požádat o zápis 
do dodatku stálého seznamu vo-
ličů, a to minimálně osmačtyřicet 
hodin před volbami.

„zmíněná mezinárodní úmluva 
přiznává nejen aktivní, ale i pa-
sivní volební právo, ergo mohou 
figurovat i na kandidátních listi-
nách do obecních zastupitelstev, 
čili být voleni,“ upřesnil pověřený 
tajemník václav suchopár. Jen 
v českých Budějovicích trvale 
žije 2 577 občanů s tímto volebním 
právem. převažují slováci, raku-
šané a němci.

Webové stránky městské po-
licie české Budějovice doznaly 
drobných inovací. v pravém sloup-
ci přibyla služba, která pomůže ná-
vštěvníkovi objasnit informaci, zda 
bylo vozidlo na území města odta-
ženo, či nikoliv. do vyhledávacího 
okénka se zadá spz vozidla a po 
potvrzení se následně vrátí infor-
mace, zda vozidlo bylo či nebylo 
odtaženou městskou policií. sys-
tém je on-line synchronizovaný se 
systémem hlídkové služby měst-
ské policie, a tak jsou informace 
plně korektní.

na stránky městských strážní-
ků se lidé dostanou přes interne-
tové stránky města www.c-bude-
jovice.cz.

Odtahy na webu

Cizinci mohou 
ovlivnit výsledky 
českých voleb

Staroměstská slavila 20 let od založení
ně aktivizační služby a také tísňové 
péče. 

„v současné době u nás bydlí 
ještě celá řada původních obyvatel, 
kteří pamatují nejen slavnostní za-
hájení provozu domova, ale také po-
vodně, které zařízení postihly v roce 
2002. tenkrát  byli evakuováni úplně 
všichni. uplynulé roky přinesly tedy 
nejen chvíle pohody, ale i vypětí, 
tak to přece v životě chodí,“ uvedla 

ředitelka zařízení Iva Jirovská, která 
společně se svými spolupracovníky 
zorganizovala na 2. září oslavu k vý-
ročí založení domova.

náměstek primátora pro ob-
last sociálních věcí rudolf vodička 
mj. připomněl, že centrum obohatí 
v dohledné době solární kolekto-
ry. „mělo by se tím výrazně zlepšit 
energetické hospodaření celého za-
řízení,“ uvedl vodička.

odbor památkové péče ve 
spolupráci s českobudějovickým 
pracovištěm národního památ-
kového ústavu vyhlásil pro letní 
sezónu poznávací soutěž pro děti 
a mládež do 16 let, a to jak pro 
jednotlivce, tak i kolektivy.

Jde o poznávací akci nazvanou 
čtyři živly v architektuře a umě-
ní - oheŇ, která je, jak jméno 
napovídá, zaměřená na vše, co  
ve městě české Budějovice souvi-
sí s ohněm – požáry, stavební ma-

Soutěž je tentokrát na téma ohně
teriály, řemesla, hasičské sbory, 
patroni. soutěž probíhá od 13.5. 
do 31.10. 2010.

pracovní listy zájemci naleznou 
v turistickém informačním centru 
českobudějovické radnice nebo 
na webových stránkách odboru 
památkové péče magistrátu či 
památkářů.

užitečné informace jsou  
k dispozici také u pracovníků 
národního památkového ústavu  
v českých Budějovicích na  

tel.: 387 312 141. po předchozí do-
hodě zde mohou lidé čerpat vě-
domosti z bohatých fondů místní 
knihovny.

výherci soutěže budou vyhláše-
ni 1. prosince 2010. hlavní cenou 
je celoroční rodinná vstupenka 
na památkové objekty ve správě 
národního památkového ústavu, 
pro vítězný kolektiv skupinová 
vstupenka do jednoho vybraného 
památkového objektu. připraveny 
jsou i zajímavé věcné ceny.


