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ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

uvnitř najdete...nOVINY  Město rozdělí dotace
  Vznikne nová mateřinka
 Lidé pomohou s úklidem
 Radnice proti korupci

Nová šance 
pro kulturučeské Budějovice, pravděpodob-

ně jako první statutární město v čes-
ké republice, zveřejňuje na svých 
internetových stránkách www.c-bu-
dejovice.cz smlouvy, které úřad uza-
vřel na poskytování různých služeb.

lidé v nové sekci nazvané smlou-
vy, která se nachází na pravém okraji 
webové stránky, naleznou smlouvy 
rozdělené do dvou kategorií – dlou-
hodobé smlouvy a smlouvy uzavře-
né po 1. 1. 2011. dokumenty jsou 
umístěné přehledně v tabulce. do 
budoucna bude systém umět pomo-
cí filtru hledat na základě klíčových 
slov, typů smluv či formy plnění.

„toto je první krok k tomu, aby se 
magistrát mohl označovat zcela ote-
vřeným úřadem, a to nejen proto, že 
do něj vedou v úředních hodinách tři 
vchody, ale vedou do něj nyní i vcho-
dy přes nejpoužívanější elektronické 
médium, jakým internet bezesporu 
je. pro mnoho lidí to bude znamenat, 
že již nebudou muset úřad navštěvo-
vat, podávat zde žádost podle záko-
na 106 o svobodném přístupu k in-
formacím a poté si teprve pro kopii 
smlouvy přijít,“ řekl na tiskové kon-
ferenci ke zveřejnění smluv primátor 
Juraj thoma.

pověřený tajemník václav sucho-
pár upozornil, že  smlouvy uzavřené 
s právnickými osobami  od 1. ledna 
2011 obsahují doložku týkající se 
souhlasu se zveřejněním, která je 
součástí smlouvy.  U fyzických osob 
je také tato doložka součástí smlou-
vy, ale smlouva bude  zveřejněna 
v upravené podobě a bez citlivých 
osobních údajů. 

Město zveřejňuje smlouvy na internetu
výjimkou ve zveřejňování jsou 

smlouvy, které obsahují bankovní 
či obchodní tajemství, nebo jsou je-
jich obsahem skutečnosti týkající se 
autorského práva. smlouvy jsou do 
systému zadávány postupně podle 
toho, jak jsou připraveny k archiva-
ci. ročně uzavře město přes 2800 
smluv.

„elektronizace veřejné správy 
bude i nadále pokračovat. rádi by-
chom do pololetí zavedli obdobné 
zveřejňování jednání všech odbor-
ných komisí rady města, včetně zve-
řejnění prezenčních listin. lidé tak 
získají informace o docházce a čin-
nosti komisí,“ podotkl thoma.

vedení města chce také zpřístup-

nit jednání rady města, které je ne-
veřejné. Už nyní si lidé mohou pře-
číst zápisy z jednání. „v budoucnu 
bychom rádi elektronicky vyřizovali 
jednání rady města a zastupitelstva. 
v té chvíli by byly zveřejněny i na 
webových stránkách města. šetřili 
bychom tím i životní prostředí,“ do-
plnil thoma.

Již 12. ročník Dnů slovenské kultury začal v pátek 18. února. Vyvrcholil v sobotu 26. února čes-
ko - slovenským radničním bálem. Město a další organizace nabídly lidem celkem 25 pořadů.  
Na snímku insatlují vedoucí odboru kultury Iva Sedláková a Ema Majerová (vzadu) výstavu součas-
ných slovenských výtvarníků.                                                                               Foto Petr Zikmund

na letošní březnové sčítání lidu, 
domů a bytů se připravuje také 
českobudějovický magistrát. ač-
koliv garantem je český statistický 
úřad a sčítacími komisaři budou 
většinou zaměstnanci české poš-
ty, obecním úřadům vyplývá ze zá-
kona řada povinností.

magistrát tak například bude 
zveřejňovat seznamy sčítacích ko-
misařů. „veškeré záležitosti, které 
dostaneme od českého statistic-
kého úřadu, jsme povinni vyvěsit 
na naší úřední desce. zveřejníme 
tak například seznam sčítacích 
obvodů i sčítacích komisařů. Bu-
dou obsahovat jméno, příjmení, 
číslo průkazu a telefonické spoje-
ní. lidé si tímto způsobem mohou 
v případě pochybností ověřit, který 
komisař k nim přijde,“ uvedl pově-
řený tajemník magistrátu václav 
suchopár.

sčítací listy, které lidé od ko-
misařů získají, mohou odevzdat 
buď jim osobně nebo na českém 
statistickém úřadu či na obecním 

Magistrát se připravuje 
na březnové sčítání

úřadě, tedy magistrátu. ten musí 
zajistit také elektronické připoje-
ní pro případ, že se lidé rozhod-
nou odevzdat archy elektronic-
ky. „předpokládám, že lidé, kteří 
běžně využívají doma internet, tak 
učiní z domova. pro ty, kteří nejsou 
připojeni a budou chtít tuto elek-
tronickou službu využít, vyčleníme 
radniční výstavní síň, kde bude  
k dispozici několik chráněných po-
čítačů s internetem,“ vysvětlil su-
chopár.

rozhodným okamžikem pro 
sčítání bude půlnoc z pátku 25. na 
sobotu 26. března 2011. magistrát 
se poté bude podílet na dodateč-
ném sčítání v případě, že lidé na-
příklad z důvodu dovolené či po-
bytu v zahraničí nebudou doma. 

suchopár také zdůraznil, že sčí-
tání je ze zákona povinné. Fyzic-
kým osobám, které nebudou spo-
lupracovat a neodevzdají sčítací 
archy, hrozí za přestupek pokuta 
až deset tisíc korun. U právnických 
osob to je až 200 tisíc korun.

UPOZORNĚNÍ 
pro rodiče dětí mladších 10 let

• zápisy dětí mladších 10 let do cestovních pasů rodičů  
bude možné provádět jen do 26. 6. 2011 

• Od 27. 6. 2011 již nebude možné děti do  
cestovních pasů rodičů zapisovat 

• platnost všech provedených zápisů dětí  
v cestovních pasech rodičů končí 27. 6. 2012 

• od 27. 6. 2012 musí mít děti svůj vlastní cestovní pas

vítěze tříměsíční soutěže spo-
jené se vznikem recyklační aleje, 
která se nachází od září v dukel-
ské ulici, přijali v lednu zástupci 
města a společnosti eko – kom.

„každý měsíc byla vyhlášena 
jedna otázka, ze správných odpo-
vědí byli vylosováni výherci, kteří 

Soutěž „Recyklační alej“ zná již své vítěze

Hlavní výhru v podobě úhrady svozu domovní-
ho odpadu v roce 2011 získala též rodina Mar-
ka Jandy (vpravo), kterému jednu z dalších cen 
předal vedoucí odboru ochrany životního pro-
středí českobudějovického magistrátu Svato-
pluk Mika.                                     Foto Magistrát

Zleva stojící Lenka Pravdová, manažerka spo-
lečnosti EKO-KOM, výherci Marek Janda a Eva 
Porazilová s dětmi, Vladimíra Hrušková, vedoucí 
správy veřejných statků, a v podřepu Svatopluk 
Mika, vedoucí odboru ochrany životního pro-
středí.                                           Foto Magistrát

obdrželi drobné dárky. v lednu 
pak ze všech správných odpově-
dí byli vybráni dva výherci, kteří 
získali úhradu za svoz domovní-
ho odpadu v českých Budějovi-
cích za rok 2011 pro celou jejich 
domácnost,“ informovala mluvčí 
magistrátu Jitka Welzlová s tím, že  

Když Ra-
dovan Vítek 
zatnul tipec 
Sazce, měla 
jsem z toho 
škodo l ibou 
radost. Tato 
škodol ibost 
se mi vzá-
pětí vrátila 
na Bazilice. 
A nemyslím tím prostor v IGY, 
ale prostor a na něj napoje-
nou obecně prospěšnou spo-
lečnost. Prostor, kde se dělala 
skvělá kultura a lidé se zde, díky 
lidem z „opéesky“, rádi setká-
vali. A tomu je teď konec. Ať si 
nový majitel myslí, co chce, tu 
oblíbenou atmosféru tam sám 
nevytvoří. 

Bazilika to měla od začátku 
těžké. Měla mnoho odpůrců ve 
veřejné správě, ať už na městě 
či kraji. Odpůrců, jejichž odpor 
pramenil z neschopnosti vní-
mat potřeby rozvoje kultury ve 
městě a z osobních nenávistí 
pramenících z nepochopení  
a závisti. Boj o podporu byl tedy 
vždy tvrdý, a i když se postup-
ně finanční příspěvky snižovaly, 
podařilo se za pět let vybudo-
vat fungující instituci velepro-
spěšnou pro kulturu ve městě. 
Nicméně se ukázalo, že kultura  
a tvrdý byznys obchodních cen-
ter se opravdu moc neslučují.

S faktem, že o.p.s. Bazilika 
končí, jako město nic neudě-
láme. Měli bychom ale využít 
toho, že zde pomohla nastar-
tovat rozvoj alternativní kultury 
na špičkové úrovni. Vytvořila se 
atmosféra, která pomáhá kre-
ativnímu myšlení, mladí umělci 
mohli mít pocit, že tady o ně 
stojíme. Doufám, že si tohle 
všechno uvědomí i ti, kdo roz-
hodují o podpoře kultury. Tvůrčí 
atmosféra a velkorysá nabídka 
kvality pro všechny bude žít  
s podporou města dál.

Ivana Popelová, 
náměstkyně primátora

i v letošním roce se lidé mohou tě-
šit na soutěže.

recyklační alej je první v české 
republice. Její součástí je 20 lavi-
ček a nástěnka pro vzkazy, vše je 
z recyklovaného plastu. postup-
ně se zde budou objevovat další 
předměty z recyklátů.

pozemky pro výstavbu sucho-
vrbenské zanádražní komunika-
ce v její čtvrté etapě, která skončí  
v mladém, vykupuje město.

„zanádražní komunikaci jsme 
vyhodnotili jako prioritní stavbu 
města. Jihočeský kraj má již v roz-
počtu na letošní rok pro tuto eta-
pu vyčleněno 200 miliónů korun.  
doprovodné stavby jako jsou chod-
níky, osvětlení, případně cyklostez-
ka, parkoviště u hřbitova v mladém 
jsou předpokládané ve výši přibližně 

Město vykupuje pozemky pro Zanádražku
80 miliónů. pokračujeme ve výkupu 
pozemků. Jsem rád, že jsme zatím 
nemuseli přistupovat k extrémům 
ve formě možného vyvlastnění,“ 
vysvětlil první náměstek primátora 
miroslav Joch.

Iv. etapa zanádražní komunika-
ce by se měla začít stavět koncem 
letošního roku a měla by být hoto-
vá v roce 2014. „Uleví novohradské 
a nádražní ulici, zejména potom  
v prostoru nechvalně známého via-
duktu,“ dodal Joch. 



n o v I n y  č e s k o B U d ě J o v I c k é  r a d n I c e

n á z o r y ,  k o m e n tá ř e

Novelu dokončíme na jaře letošního roku
v současné době připravuje-

me návrh novely směrnice o po-
stupu při zadávání veřejných za-
kázek, která se pravděpodobně 
stane předmětem široké diskuze. 
dokončíme ji na jaře letošního 
roku a po jejím schválení měst-
skou radou nabude účinnosti.

novela by měla aktualizovat 
směrnici rady města č.9/2008 o 
postupu při zadávání veřejných 
zakázek a vychází z několika zá-
kladních východisek. tím hlav-
ním je respektování současné 
právní úpravy, příslušné legis-
lativy, včetně dostupných sta-

novisek úřadu pro hospodářskou 
soutěž, judikátů a také evropské 
právní úpravy. svoji roli sehraje sa-
mozřejmě i vyhodnocení dosavad-
ních zkušeností v zadávání veřej-
ných zakázek na úrovni města, ale 
i poznatků ostatních zadavatelů.

neméně podstatné je výcho-
disko politické, tedy programová 
shoda politických stran a hnutí 
tvořící radniční koalici pro oblast 
veřejných zakázek. ta je definová-
na požadavkem na vytvoření ote-
vřeného a průhledného systému s 
kompletním „životopisem“ všech 
zakázek na internetu tak, jak je 

zakotveno v koaliční smlouvě. 
zadávání zakázek má i svo-

ji čistě administrativní stránku. 
mám na mysli například po-
sloupnost jednotlivých kroků, 
sledování lhůt, tvorbu doku-
mentů a zajištění archivace. 
praxe ukazuje, že zejména 
v poslední době se formální 
pochybení zadavatelů stávají 
snadným předmětem útoků ne-
úspěšných uchazečů. proto se 
principy novely směrnice dotý-
kají i této oblasti.              

Kamil Calta
náměstek primátora

statutární město české Budě-
jovice bude letos opět poskyto-
vat z městského rozpočtu granty  
a příspěvky. 

„pro letošní rok je v rozpočtu 
vyčleněná částka ve výši téměř 21 
miliónů korun. to považuji za veli-
ce dobrou zprávu,“ řekl první ná-
městek primátora miroslav Joch. 
podle primátora Juraje thomy je 
hlavním cílem těchto dotací, aby 
se lidé do dění ve městě aktivně 
zapojovali.

například na kulturu půjdou 

Přes dvacet miliónů na granty a příspěvky
čtyři milióny korun, což je stejná 
částka jako loni. „v pěti vyhla-
šovaných opatřeních je novinka  
v podobě multižánrového festivalu 
s názvem město v pohybu. ten se 
bude konat v termínu 20. června 
až 15. srpna v historickém centru 
města. Je ambicí výzvy, aby jed-
notlivé akce nabídly špičkovou 
uměleckou kvalitu profesionálů,“ 
naznačila náměstkyně primátora 
Ivana popelová s tím, že na festi-
val město vyčlenilo dotaci ve výši 
jednoho miliónu korun. 

„na dotační program na pod-
poru sociální oblasti půjde pět 
miliónů korun,“ sdělil náměstek 
primátora petr podhola. na sport 
město vyčlení 6 milionů 900 tisíc 
korun. na volnočasové aktivity 
pak 800 tisíc korun.

„podrobné informace k pra-
vidlům, výzvám a termínům, kdy 
budou přijímány žádosti o dota-
ce,  jsou k dispozici na webových 
stránkách města www.c-budejo-
vice.cz  – v sekci dotace,“ doplnila 
mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

č. oblast alokace na rok 2011 v tis. kč
1. kultura 4 000
2. cestovní ruch 1 750
3. sport 6 900
4. volnočasové aktivity 800
5. sociální oblast 5 000
6. životní prostředí 500
7. památková péče 2 000
Celkem 20 950

Veřejnosti představilo v úterý 15. února město záměr postavit na 
sídlišti Máj Komunitní centrum. Beseda s občany se uskutečnila 
v Základní škole Máj II. V centru bude fungovat například mateř-
ské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, středisko 
primární prevence a terénní služby pro seniory. Měla by tu být  
i služebna městské policie.                               Foto Petr Zikmund

Jihočeská sekce sdružení 
historických sídel čech, moravy  
a slezska, čítající celkem šest-
náct měst, volila  koncem ledna 
své zástupce, kteří budou zastu-
povat jih čech ve výboru sdru-
žení v dalším volebním období. 
mezi nimi jsou opět i české Bu-
dějovice.

zástupce jižních čech do 
předsednictva sdružení bude vo-
len na sněmu v přerově v březnu 
letošního roku. „české Budějo-
vice už členy výboru v minulosti 
byly a jsem ráda, že jsme jej ob-
hájili. po volbě se k nám připojí 

České Budějovice obhájily členství
ve výboru Sdružení historických sídel

Náměstek primátora Petr Podhola promlouvá s budoucími prvňáčky při zápisech.       Foto Archív

ještě nově český krumlov a sta-
ronově také soběslav,“ konstato-
vala náměstkyně primátora Ivana 
popelová s tím, že české Budějo-
vice jsou rovněž regionální sekcí 
nominovány do předsednictva.

na sněmu se také očeká-
vá diskuze o budoucí koncepci 
sdružení, jehož hlavní náplní je 
především program regenerace 
městských památkových rezer-
vací a zón. „program je základní 
platformou sdružení pro komuni-
kaci s ministerstvem kultury a mi-
nisterstvem pro místní rozvoj.  na 
schůzce jsme se shodli, že pro-

K zápisům přišlo přes tisíc dětí
úspěšné byly letošní zápisy 

předškolních dětí do prvních tříd 
základních škol, které zřizují čes-
ké Budějovice. letos se konaly  
27. a 28. ledna. 

„snažil jsem se školy v době 

zápisů navštívit. musím konstato-
vat, že všude byly na velmi vyso-
ké úrovni. Během dvou dnů přišlo  
1113 dětí. do prvních tříd by mělo 
od nového roku nastoupit 844 žáků, 
to znamená, že přes dvě stě dětí 

bude mít odklad. stále to jsou ale 
předběžná čísla a je možné, že ješ-
tě k nějakým pohybům dojde. I tak 
jsme jako zřizovatel s počtem dětí 
spokojeni,“ uvedl náměstek primá-
tora pro školství petr podhola.

Kultura v březnu
Radniční výstavní síň:
3.3. - 16.3. výstava prací žáků zš matice školské
18.3. - 3.4. uzavřena pro potřeby sčítání lidu
Výstavy v rámci Dnů slovenské kultury:
3.2. - 31.3. k.c. Bazilika - Judita csáderová - Fotografie
19.2. – 4.3.  Jihočeské muzeum, d+Gallery & ad 71 - čas v súvislosti-

ach katarína alexová - Fígerová a milan lukáč 
20.2. – 20.3. Galerie Watzko - IlUstrace alexandry švolíkové
23.2. – 27.3. Galerie nahoře - slovensko - fotografie Borise németha 
23.2. – 31.3. hotel Budweis - slovenské dědictví Unesco - fotografie 

Výtluky postupně mizí 
z komunikací

zvýšená tvorba nebezpečných 
výtluků na vozovkách vyvolává ne-
spokojenost řidičů a velké množ-
ství permanentních požadavků na 
jejich okamžité odstranění.

„prakticky každodenně si lidé 
v tomto ročním období oprávněně 
stěžují na stav komunikací. I když 
si uvědomujeme možný negativ-
ní přechodný dopad na obyvatele  
v místě opravy, kvitovali jsme sa-
mozřejmě s povděkem návrh sprá-
vy a údržby silnic Jihočeského 
kraje spočívající ve výspravě hava-
rijních úseků silnic v nočních hodi-
nách,“ uvedl náměstek primátora 

kamil calta s tím, že se jedná hlav-
ně o úseky s enormním dopravním 
zatížením, kde je oprava v denních 
hodinách téměř nemožná.

„harmonogram nemáme, pro-
tože není možné přesně určit, 
kde se nám vlivem klimatických 
podmínek vozovka poničí. Jsme 
flexibilní a využíváme relativně 
příznivého počasí,“ řekl k tomu ře-
ditel českobudějovického závodu 
správy a údržby silnic petr Brom.

řidiči by měli dbát zvýšené 
opatrnosti a věnovat svoji pozor-
nost dopravnímu značení, které na 
noční opravy výtluků upozorňuje.   

gram musí být nosným pilířem, 
ale měl by se vyvíjet dál. Jeho za-
měření by se v budoucnu mohlo 
také orientovat na oživení pamá-
tek i venkovních prostor a celkový 
vzhled městských památkových 
rezervací či zón. sdružení by také 
mělo vyvíjet tlak na monitorování 
ekonomického přínosu památek 
pro rozvoj měst a tím i hospodář-
ský rozvoj celého státu, aby mělo 
v ruce dostatečný nástroj k pro-
sazování finanční podpory obno-
vy památek. ta zatím meziročně 
ze strany státu neustále klesá,“ 
naznačila popelová.    

Harmonogram mobilních sběrných dvorů
odbor správy veřejných statků připravil ve spolupráci s firmou .a.s.a. 
české Budějovice s.r.o. pro občany instalaci mobilních sběrných dvorů:
DATUM stanovIště
 5. 3.  sídliště šumava, máj jih – parkoviště před albertem  

v ul. m. horákové
 12. 3.         kaliště – na návsi 9.00 – 12.00
    třebotovice – plocha před hlavní branou vú třebotovice  

12.10 – 15.00
 19. 3. rožnov – konečná mhd č. 2
 26. 3. linecké předměstí – parkoviště na plavské ulici
 2. 4. nemanice – opatovická u výměníku
 16. 4.   městská pam. rezervace a centrum – parkoviště na marián-

ském náměstí 
 23. 4. sídliště máj sever – prostor před garážemi v ulici e. rošického
 14. 5.  pražské sídliště – parkoviště u Juvelu (křižovatka ul. průběžná 

a plzeňská)
 21. 5.  čtyři dvory – u akademie věd (křižovatka ul. na sádkách  

a na zlaté stoce)
 11. 6. suché vrbné – e. krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
 18. 6. mladé – u kostela (novohradská ul. a nám. m. švabinského)
 9. 7. husova kolonie – konečná mhd č. 16
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lesy a rybníky města českých Budějovic

Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny
ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice
Tel: 387 315 517, Fax: 387 315 531

prodejna zajišťuje celoroční zpracování zvěřiny a ryb a následný pro-
dej do obchodní sítě i drobným zákazníkům, sortiment tvoří čerstvé 
sladkovodní ryby - kapr, pstruh, v sezóně i doplňkové ryby, dále čerstvá 
i zamražená zvěřina.

naší společnosti se podařilo získat národní značku kvality potravin 
klasa a to pro výrobky kapr opracovaný, srnčí kýta a hřbet divočáka. 
čerstvou zvěřinu dodávéme v době jejího lovu, prodej živých ryb mimo 
kapra probíhá od října do prosince. Živý kapr je k dispozici po celý rok.

Ul icemi  města JÍROVCOVA

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

Dnešní otázka zní: Kdo to byl Jírovec ?
na výherce čeká mimo jiné kniha milana Bindera „100 let městské dopravy v českých Budějovicích“ 
s jeho vlastnoručním podpisem.
správná odpověď na otázku z lednového vydání je: 
Provozní budova n.p. Pozemní stavby byla postavena v r. 1960.
výhercem je: Milada Pospíšilová, Lidická 7, 370 01 Č. 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.

Jírovcova ulice v krátkém 
úseku od riegrovy k Baarov-
ce (to byly starší ulice vedoucí  
z mariánského náměstí) se ob-
jevila na začátku 19. století pod 
názvem Feldgasse - polní ulice, 
což vystihovalo ráz okolí. na 
rohu tehdejší polní a riegrovy 
stál dům z roku 1819, ve kterém 
v roce 1835 zařídil Jakub Wittner 
hostinec, který se prokazatelně 
už v roce 1843 nazýval alžír. pol-
ní ulice se postupně zastavovala 
dále ve směru k pekárenské, při-
čemž název polní ustoupil a uli-
ce se hovorově označovala jako 
na alžíru nebo v alžíru či v něm-
čině algiergasse. až v roce 1875 
byl úředně schválen název Jírov-
cova. to již také byla propojena 
přes sady a mlýnskou stoku, kde 
se zbořily hradby a hradební věž, 
s ulicí U černé věže.  

v původní polní ulici nebylo 
osvětlení a ani to nebyla pořád-
ná ulice. úsek ze sadů od slova-
nů k riegrově ulici byl např. vy-
dlážděn až v roce 1913. Byla to 
periférie, kde bylo večer a v noci 
velmi nebezpečno, přepadáva-
lo se, docházelo k loupežím a 
snad i mordům. na základě toho 
vznikl termín „alžír“. zřejmě to 
mělo souvislost s válkou v alžíru  
a přepadávání lodí piráty ve 
středozemním moři v letech 
1832 až 1847. 

na konci 19. století a začát-

kem 20. století byla restaurace al-
žír kulturním centrem části města 
v okolí Jírovcovy ulice. do histo-
rického jádra města a na praž-
skou bylo poměrně daleko, takže 
se v Jírovcovce vytvořila skoro 
nezávislá městská čtvrť. v alžíru 
se hrálo české divadlo a působi-
ly zde různé zvelebovací spolky. 
traduje se, že v alžíru účinkovala 
také ema destinová. v alžíru byla 
též kovárna Františka Brabce, 
bydlela rodina císlerů aj. dalším 
významným kulturním centrem 
byla restaurace rychta. v ulici byl 
ještě hostinec U Jabůrků. na rohu 
Jírovcovy a sadů bývala léta re-
staurace U slovana, potom proti-
vínská pivnice ludvíka vollbrech-
ta a ještě krátce po roce 1945  
U slovanů (ne slovanský dům, to 
byl armáďák). 

ve 20. století byla a stále je 

Jírovcova ulice ulicí žáků a stu-
dentů. nejstarší je základní škola 
na rohu Jírovcovy a Baarovy z let 
1892 - 1893, původně pro čes-
ké školy obecné a měšťanské. 
zajímavou budovu stavěla firma 
antonín dvořák a karel Fischer  
z prahy. na rohu Jírovcovy  
a šrámkovy bylo postaveno v 
letech 1902 až 1903 Jirsíkovo 
gymnázium podle projektu ru-
dolfa hlouška. Jeden čas to bylo 
Gymnázium karla šatala, kte-
rý bydlel na rohu skuherského, 
než ho při hodině v gymnáziu 

zatklo gestapo. Budova dru-
hého dnešního Gymnázia Jí-
rovcova, jejíž půdorys ustupuje  
z uliční čáry, byla postavena 
v secesním stylu v roce 1910 
podle projektu Josefa pfeffer-
manna pro českou chlapeckou  
a dívčí měšťanskou školu. sta-
věla firma Bratří kovaříků. 

v sousedství Jírovcovy uli-
ce byly a jsou školy ve šrám-
kově ulici, bývalá česká reálka  
a v nové ulici obecná a měšťan-
ská škola chlapecká. v Baarovce 
ještě jazyková škola. koncentra-
ce českých škol naznačuje, že 
okolí Jírovcovy ulice a většina 
pražského předměstí (kromě uli-
ce 28. října) bylo převážně české. 
v Jírovcově ulici bydlelo podle 
stavu k 31. prosinci 1929 celkem 
61 členů českobudějovického so-
kola. nejvíce v domě č. 4 – ban-

kovní úředník Bohuslav smetana, 
stavitel august teverný, profesor 
adolf träger, obchodník František 
šubrt, prokurista Jaroslav tuček 
a manželky marie teverná a tere-
zie šubrtová. se sokolem je také 
spojen adolf novák a elektrozá-
vod nováků v Jírovcovce vlevo ve 
směru riegrova. sokolové mimo 
jiné zařídili v alžíru budovu divadla  
a letní scénu.

komunikačním vrcholem Jí-
rovcovky bylo období, kdy ulicí 
jezdily do roku 1969 trolejbusy  
a poté autobusy.

Pondělí - 13:00 - 17:00
Úterý 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

výměnou kremační pece a kot-
lů, které vytápějí hlavní budovu na 
hřbitově sv. otýlie, pokračuje re-
konstrukce krematoria. Investice 
je ve výši 20 miliónů korun.

„s firmou, která opravy prová-
dí, neustále koordinujeme provoz 
krematoria. v současné době re-
žim probíhá tak, že dva a půl dne v 
týdnu se tu konají obřady. na jarní 
měsíce, kdy to počasí již dovolí, 
jsme potom posunuli práce souvi-
sející se zateplením střechy a vý-
měnou bočních skel. v této době 
bude budova uzavřena a obřady 
se budou konat v kapli. ta však 
nemá takovou kapacitu, a proto se 
pokusíme práce co nejvíce urych-
lit,“ uvedl první náměstek primá-
tora miroslav Joch. rekonstrukce 
má být hotová v polovině roku.

Rekonstrukce
krematoria

lidé pobírající dávky v hmot-
né nouzi budou pracovat pro 
město. věnovat by se měli napří-
klad  likvidaci černých skládek  
a úklidu. Uvedla to mluvčí ma-
gistrátu Jitka Welzlová.

ze zhruba šesti set lidí oslovi-
ly pracovnice odboru sociálních 
věcí prostřednictvím  ankety 297 
osob, které mohou prospěšné 
práce vykonávat.

„příjemným překvapením je, 
že 189 z nich projevilo o práci 
zájem. zkusíme, jestli to bude 
fungovat,“ podotkl primátor Ju-
raj thoma s tím, že organizace 
práce pravděpodobně nebude 
zcela jednoduchá. 

„takzvaný institut veřejné 
služby začal fungovat v roce 

Lidé pobírající dávky v hmotné
nouzi pomohou s úklidem města

2009. týká se dlouhodobě ne-
zaměstnaných pobírajících pří-
spěvek na živobytí déle než půl 
roku. aby se u jednotlivce částka 
3 126 korun nesnížila na úroveň 
existenčního minima, musí od-
pracovat 20 hodin měsíčně. Ji-
nak může počítat jen s dávkou 
ve výši pouhých 2 020 korun. 
naopak, pokud k odpracované 
době ještě deset hodin přidá, 
získá 3 679 korun,“ vypočítal 
možný výdělek pověřený tajem-
ník václav suchopár.

další potenciální pomocníci 
se rekrutují z osob odsouzených  
k veřejně prospěšným pracím. 
město v tomto smyslu uzavřelo 
smlouvu s probační a mediační 
službou.

Počátkem února měl v DK Metropolu premiéru balet Sen noci 
svatojánské v podání baletního souboru Jihočeského divadla. 
Na snímku z představení je Viktor Svidró (vlevo), Barbora Cou-
falová a Jakub Sadílek. Inscenace vyvolala u veřejnosti značný 
ohlas.                                                               Foto Petr Zikmund

Děti půjdou 
do nové mateřinky

nová mateřská škola vznikne 
od školního roku 2011/2012 v zá-
kladní škole l. kuby v rožnově. 
děti tu budou mít k dispozici tři 
třídy o celkové kapacitě 75 míst.

„schválili jsme projekt, který 
počítá s tím, že pro mateřinku 
zrekonstruujeme prostory škol-
ní družiny tak, aby vyhovovaly 
podmínkám pro předškolní děti. 
tím zajistíme adekvátní kapacitu 
míst v mateřských školách, po 
kterých je velká poptávka,“ sdělil 
náměstek primátora petr podho-
la. Investice si vyžádá částku ve 
výši 3,5 miliónů korun.

„vznik nové školky jsme pro-
jednali na základě zpracovaného 
výhledu předškolního vzdělávání, 
který na základě demografické-
ho vývoje potvrdil, že současná 
kapacita zřejmě stále není dosta-
čující. město v současné době 
zřizuje 24 mateřinek, z nichž  
15 jsou samostatné právní sub-
jekty. současná celková kapacita 
je 2824 míst a ta se nyní zvýší na 
2899 míst. všechny kroky směřu-
jeme tak, aby navýšení proběhlo 
už od 1. 9. 2011, kdy by školka 
mohla být zařazená do sítě,“ do-
dal podhola.

Brožura usnadní orientaci 
v sociální oblasti

Průvodce sociální oblastí 

města České Budějovice

2011

Takto vypadá obal brožury. 
Foto Magistrát    

průvodce sociální ob-
lastí města české Budějo-
vice  vyšel letos v šestitisí-
covém nákladu. zájemci jej 
dostanou zdarma u posky-
tovatelů služeb i na radnici.

„letošní devadesáti-
stránková  brožura po-
drobně informuje o všech 
fungujících sociálních 
službách na území města. 
Jejich seznam je pro snad-
nější orientaci rozčleněn 
podle cílových skupin - na-
příklad služby pro osoby 
v sociální krizi, děti a mlá-
dež, osoby se zdravotním 
znevýhodněním, seniory a 
osoby závislé na návyko-
vých látkách. samostatnou 
rubrikou je  poradenství pro 
všechny cílové skupiny a 
prevence rizikového chová-
ní,“ přiblížil obsah náměs-
tek primátora petr podhola.

U každého posky-
tovatele jsou uvedeny 
veškeré  aktuální  kon-
takty, adresy,  seznam 
poskytovaných služeb  
a nově i jejich loga. „dále tady 
občané najdou obsáhlejší infor-
mace z úřadu práce a jeho oddě-

lení dávek státní sociální podpory   
i z české správy sociálního zabez-
pečení,“ doplnila  šárka kovárno-
vá z odboru sociálních věcí.
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Reklamní služby:
n  pronájem venkovních reklamních ploch 

na vozidlech MHD
n  reklama v interiéru vozidel MHD

Prodej nafty:
n  prodej pro firmy i soukromé osoby

Mytí vozidel:
n   autobusy, nákladní vozidla a návěsy
n dodávková a osobní vozidla
n čištění interiérů vozidel
n mytí motorů

Servis vozidel:
n   servis autobusů, nákladních a 

dodávkových vozidel
n opravy klimatizací
n antikorozní ochrana vozidel

Nepravidelná doprava 
na objednávku:
n zájezdy
n školní výlety
n   reklamní jízdy historickým trolejbusem

Akumulační nádrže úpravny vody Plav, zásobující město České 
Budějovice pitnou vodou, prošly pravidelnou údržbou.

Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou 
nabídku doplňkových služeb..A.S.A. České Budějovice, spol. s r.o. 

Harmonogram mobilních sběrných dvorů na 
měsíc únor a březen

26.2. sídliště Vltava – parkoviště u zastávky MHD Otavská 
5.3. sídliště Šumava, Máj jih – parkoviště před Albertem  

v ulici M. Horákové 
12.3.          Kaliště – na návsi 9.00 – 12.00 

Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ  
Třebotovice  mezi 12.10 – 15.00 

19.3. Rožnov – konečná MHD č. 2
26.3. Linecké předměstí – parkoviště na Plavské ulici

Jsme tu pro Vás: tel. 724 976 885, 387 004 602 

Service for the Future 

                                                                  www.asa-cz.cz 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

Do konce února darovali lidé lékárničky

Pracovnice recepce Domova pro seniory Máj Věra Jiráková při-
jímá autolékárničku.                                        Foto Petr Zikmund

do konce února mohli lidé  
v českobudějovickém domově 
pro seniory máj odevzdat prošlou 
autolékárničku. část jejího obsa-
hu poputuje do nemocnice Itibo  
v keni. české Budějovice se tak 
připojily k akci adry, která sběr 
autolékárniček organizuje.

„mám radost z toho, že se našli 
ti, kterým není lhostejný život lidí 
vzdálený tisíce kilometrů odsud. 
původní termín k odevzdání lé-
kárniček byl do konce ledna, ale 
mimořádný ohlas veřejnosti sbírku 

18. ledna 
= 18 dětí

celkem osmnáct dětí, jedenáct 
děvčátek a sedm chlapečků, se 
18. ledna 2011 narodilo v českobu-
dějovické porodnici. Byl to po delší 
době rekordní počet dětí naroze-
ných za jeden den. českobudějo-
vická matrika doposud registrova-
la patnáct nejvíce narozených dětí 
za jeden den, a to z 9. dubna 2009. 
statistika si s českobudějovickou 
nemocnicí zahrála i 11. ledna, kdy 
se narodilo 11 dětí.

Radnice 
bojuje
proti 

korupci 
české Budějovice se sta-

ly vůbec prvním krajským 
městem, které se připojilo  
k projektu města - obce - bez 
korupce.  „tím, že jsme se 
přihlásili k protikorupčnímu 
projektu nevládní organizace 
oživení, plníme další ze slibů, 
které současné vedení města 
Budějovičákům  před volbami 
dalo,“  sdělil  primátor Juraj 
thoma. doplnil, že boj s tímto 
nešvarem, který nekontrolo-
vaně prorůstá do všech sfér, 
myslí Budějovice naprosto 
vážně. 

Slavie se uchází 
o Cenu Petra Parléře

Řídící výbor 
integrovaného 
plánu rozvoje 
města radní 

rozšířili
radní schválili personální ob-

sazení řídícího výboru integrova-
ného plánu rozvoje města, který 
navrhuje konečnou podobu zmí-
něného plánu, posuzuje a navrhu-
je změny a předkládá je poté za-
stupitelstvu. Jde o dohlížecí orgán 
nad realizací tří integrovaných plá-
nů města české Budějovice.

„Je složen z primátora a jeho 
náměstků, předsedy finančního 
výboru, tajemníka a vedoucího 
odboru cestovního ruchu. nově 
jsme jej rozšířili o důležité partnery 
z Jihočeské univerzity, dopravního 
podniku a zástupce opozičních 
stran,“ uvedla náměstkyně primá-
tora Ivana popelová.

prodloužil o měsíc. lidé donesli na 
recepci zatím sto prošlých autolé-
kárniček, které pracovníci adry již 
odvezli. sbírka by mohla pokračo-
vat i v březnu,“ řekl náměstek pri-
mátora petr podhola.   

nemocnice Itibo využije chirur-
gické rukavice a neotevřený obva-
zový materiál jako jsou obinadla, 
fáče, gázové čtverce, náplasti  
a trojcípé šátky. ostatní věci, na-
příklad nůžky, léky, desinfekce, 
zaškrcovadla a roušky, nemohou 
být bohužel dále použity.

české Budějovice uspěly  
v 9. ročníku originální soutěže čes-
kých měst a architektů o cenu pet-
ra parléře a půjdou do ní s přestav-
bou historické budovy dk slavie. 

společnost petra parléře orga-
nizuje každoročně soutěže archi-
tektů na řešení městských prostor. 
pro letošní rok vyhlásila témata - 
veřejná prostranství a budovy ve 
veřejné správě, historické budovy 
a koupaliště.

„v kategorii historické budo-
vy jsme se slavií uspěli, což nás 
samozřejmě velmi těší. soutěž 

poskytuje městům každoroč-
ně možnost získat profesionálně 
zpracovanou architektonickou 
studii na zvolené téma. nyní tedy 
společnost petra parléře osloví 
architekty z celé republiky, a po-
kud se jim námět bude líbit, mů-
žeme se dočkat nejen studie nové 
podoby tohoto domu, ale třeba  
i nových názorů, jak jej provozo-
vat,“ poznamenala náměstkyně 
primátora Ivana popelová s tím, že 
představou města je vrátit do sla-
vie spolkový, kulturní a společen-
ský život v plném lesku. 

Statutární město Čes-
ké Budějovice vykoupí 
v lokalitě SuchéVrbné 
garáže s pozemkem  
v osobním vlastnictví.

v případě vašeho zájmu do-
ručte nabídku obsahující jmé-
no, adresu a  parcelní číslo ne-
movitosti na adresu: 

Magistrát města České Bu-
dějovice, majetkový odbor, 
nám. Přemysla Otakara II. 
č. 1, 2, 370 92 České Bu-
dějovice.

Další informace na tel. č.: 
386 802 407


