
Město České Budějovice sklidilo ús-
pěch ve třetím ročníku prestižní celostát-
ní soutěže Zklidňování dopravy ve měs-
tech a obcích. Mezi nejúspěšnější města
se Budějovice zařadily dvěmi opatřeními:
omezením vjezdu do takzvané Centrální
zóny a vybudováním cyklostezky na úkor
parkovacích míst v Jirsíkově ulici (podél
části budovy Jihočeského divadla). Poro-
ta ocenila zvláště odvahu představitelů
města „sáhnout“ do zavedených pořádků
v dopravě, která bývá velice citlivým mís-
tem a každá změna vyvolává zjitřené re-
akce. Ocenění převzal 22. září statutár-
ní náměstek primátora Juraj Thoma na
Ministerstvu dopravy ČR od náměstka
ministra Františka Rochovanského.

Centrální zóny se týká dopravní opat-
ření, které vešla v platnost od 1. října loň-
ského roku a které zamezuje průjezd vozi-
del, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
šest tun, a to v jednom z nejvíce dopravou
zatěžovaném místě vymezeném ulicemi
Nádražní, Strakonická, Na Dlouhé louce
a Mánesova. Hlavním cílem projektu
Centrální zóna České Budějovice je zvý-
šení bezpečnosti provozu na komunika-
cích, omezení deformací vozovek, ochra-
na objektů před nadlimitním hlukem,
vibracemi, exhalací.

Druhý soutěžní projekt se týkal pře-
měny oboustranně kolmých parkovacích
míst podél Jihočeského divadla od památ-
níku Emy Destinnové ke křižovatce s uli-
cí Kněžská. Místní komunikace byla re-
konstruována a změněna na cyklistickou
stezku navazující na cyklostezku podél
řeky Malše. Tímto krokem se opět zlepšily
podmínky cestování na kolech po městě.

Viadukt je Gordickým uzlem
Dopravní situace patří mezi největší

problémy Českých Budějovic. Podle slov
náměstka Juraje Thomy se na tomto faktu
vzácně shoduje drtivá většina obyvatel,
podnikatelů, návštěvníků města i jeho
volená reprezentace. „Za základní problé-
mové rysy v organizaci dopravy na území
města považuji tři faktory. Tím prvním je
absence jakéhokoliv kapacitního obchva-
tu města, který je v Českých Budějovicích
bytostně svázán s existencí, přesněji s ne-
existencí dálničního napojení města přes
D3, která má tvořit hlavní komunikační
kanál pro veškerý tranzit po východním 
okraji katastru města a současně pomocí
tangent stahovat část dopravní zátěže tvo-
řenou vnitroměstskou dopravou. Druhým
je fakt, že krajské město je sice městem
malebným, s dochovanou urbanistickou
strukturou ze 13. století, která však není
vůbec schopna absorbovat neustále ros-
toucí počet vozidel. Územní plán města
počítá s poměrně velkorysým řešením do-
pravy vnitroměstské vybudováním přeložek
silnic II/156 a II/157, jež jsou do města
zaústěny, coby s kapacitní takzvanou „Za-
nádražní“ komunikací napojenou na plá-

novanou D3, a to včetně vybudování nové-
ho propojení podjezdem drážního tělesa
rozdělující město od severu k jihu na dvě
poloviny. A to je ten třetí komplikující faktor,
protože veškerá doprava ve směru východ-
-západ se ve městě odehrává jediným(!) via-
duktem umožňujícím překonání tohoto dráž-
ního tělesa,“ popisuje náměstek Thoma.

V těchto souvislostech zmiňuje roz-
hodnutí rady města, která se pokusila
řešit alespoň část tohoto problému změ-
nou organizace dopravy. Byl připraven
projekt na vytvoření dvou zón. „Širší, tak-
zvané „Centrální zóny“, vymezené trasou
průtahů státních silnic I. třídy městem, pří-
padně trasou silnic II. tříd zatažených do
města, a menší zónou Historické centrum,
již vymezují přibližně hranice městské pa-
mátkové rezervace,“ říká Juraj Thoma.

Ocenění, které město za řešení tohoto
dopravně inženýrského opatření v Cent-
rální zóně obdrželo, považuje za sice po-
těšitelné, avšak řešící jen částečně chy-
bějící obchvat pro tranzit, jehož realizaci
stát oddaluje s odkládanou stavbou D3.

Certifikát „za kola“
Dalšímu ocenění se statutárnímu

městu České Budějovice dostalo rovněž
v září na Ministerstvu dopravy ČR, a bylo
to udělení certifikátu za účast v projektu
Evropské unie - BYPAD, který má přímou
návaznost na Národní strategii rozvoje
cyklistické dopravy ČR. Úspěch v pro-
gramu je výhodou při čerpání státních 
a evropských dotačních prostředků.

(pokračování na str. 2.)

Po zásahu
v centrální zóně města
přišlo ocenění za regulaci dopravy

Soutěžní projekty zaslané do soutěže 
Zklidňování dopravy ve městech a obcích
byly prezentovány formou výstavy na Mi-
nisterstvu dopravy ČR v Praze.

Foto Ivana Píhová
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■ Ostrůvek uprostřed paneláků
■ Pocta Jiřímu Tichému
■ Kapitoly z historie dopravy

a jízdní řády nočních linek
■ S festivalem za ruku
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Proč čekat
na nejhorší?

Den bez aut
vyvolal v našem
městě některé
bouřlivější re-
akce a rozpor-
né názory. Míst-
ní tisk míní, že
ti občané, kteří
zahltili okolí ná-
městí svými au-

ty, tím vyjádřili vůli jezdit jimi do
centra - a aby se tedy politici nad
sebou zamysleli. Dobrá tedy, za-
mýšlíme se. 

V celém světě donedávna sílil ne-
žádoucí jev, kdy významná městská
prostranství byla nahlodávaná a na-
rušovaná neustále se zvyšujícím ru-
chem a dominancí motorových vozi-
del. Místo toho, aby byla živá a osvě-
žující, byla stále více znečišťována.
Vztahy s okolím se tříštily a obyvatelé
prchali z center měst. Podstata měs-
ta - jeho lidská vitalita - se vytrácela
a nechávala po sobě odosobněná 
a materiálně chátrající města duchů. 

Skoro celé minulé století upadal
městský prostor a jeho architektura
v zapomenutí. Jedním z důvodů se stal
i rozvoj individuální automobilové
dopravy s důrazem na budování sil-
nic, tunelů a estakád. Od 70. let mi-
nulého století se v rozvinutých zemích
světa začala situace měnit. Debato-
valo se o kvalitě městského prostoru,
o podmínkách života ve městě, zne-
čišťování životního prostředí i o tom,
že automobilová doprava získala 
v ulicích a na náměstích příliš mno-
ho místa. 

V posledních letech tato debata
ve světě a zejména v Evropě eskaluje.
Výsledkem je výrazná změna vnímání
v používání ulic a náměstí. Jde o spo-
lečenský posun, který je podmiňován
ekonomickým rozvojem a sociálními
podmínkami toho kterého státu. Cent-
rum Českých Budějovic bylo ve 13. sto-
letí založeno tak velkoryse, že umož-
ňuje určitou kombinaci druhů dopra-
vy. Na druhou stranu jsou městem
historickým se všemi omezeními,
které to přináší, včetně důsledné (to
nám, bohužel, zatím trošku utíká)
regulace automobilové dopravy. Do-
mnívám se, že nechceme procházet
vývojem evropských měst v minu-
losti a neustále za nimi pokulhávat
o neprožitou zkušenost. Nárůst indi-
viduální automobilové dopravy u nás
byl raketový a z pohledu západní
Evropy 70. let 20. století zdaleka ne-
dosáhl vrcholu. A Budějovice ještě
nejsou zahlceny. Proč ale čekat na
nejhorší, když varovné náznaky tu
bezesporu jsou? Proč se nechovat
jako moderní, uvědomělé město,
které ví, kde jsou jeho možnosti?
A o tom také regulace automobilové

dopravy ve městě je.
Na závěr malé oslovení těch,

co mermomocí autem jezdí a za-
jíždějí až na historické náměstí, 

i když to není zcela nezbytné. Je
paradoxní, kolik zdravých lidí tráví
v autě dobu, kterou by klidně mohli
strávit na nohách, aby potom vyrá-
běli naprosto zbytečnou a nevyuži-
telnou energii ve fitnessech. Nestálo
by jim za to se nad sebou také po-
někud zamyslet?

Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Služeb nového informačního centra radnice využili občané již v den jeho otevření.
Foto Ivana Píhová

Od pndělí 18. října je občanům k dis-
pozici nové informační centrum umístěné
hned za vchodem č. 3 budovy radnice na
místě bývalé podatelny. Zde získá veřej-
nost potřebné základní informace bez hle-
dání příslušných odborů po celé radnici.

„Volně jsou zde k dispozici také mate-
riály stručně představující všechny odbory
magistrátu, příslušné tiskopisy včetně
vzorů jejich vyplňění a tak dále,“ popsal
tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek.
Upozornil dále, že centrum je vybaveno
elektronickým kioskem s počítačem, kde
si zájemci mohou vyhledávat informace

na vybraných internetových stránkách.
Kromě oficiálních stránek města jsou
zpřístupněny i některé další webové
stránky, jako například krajského úřadu
Jihočeského kraje, organizací zřizovaných
městem a podobně. „Tento nově vzniklý
servis by měl především usnadnit orien-
taci veřejnosti a celkově zlepšit služby 
v komunikaci mezi magistrátem a občany,“
dodal Zdeněk Řeřábek.

Městské informační centrum je otev-
řeno i mimo úřední hodiny magistrátu:
PO, ST od 8 do 17 hodin, ÚT, ČT od 7
do 15 hodin, PÁ od 8 do 11.30 hodin.

Informační centrum
pro lepší služby občanům

V pondělí 4. října zavítal na českobu-
dějovickou radnici velvyslanec Malajsie
v České republice Othman Hashim. V ob-
řadní síni ho na jeho první návštěvě kraj-
ského města přivítal primátor Miroslav
Tetter. Othman Hahim se stal prvním ma-
lajským velvyslancem po otevření pražské
malajské ambasády u nás v roce 2002.

Hned v úvodu své návštěvy předzna-
menal, že jihočeský region vidí jako dů-
ležité kontaktní místo a svoji návštěvu
charakterizoval jako poznávací. „Chci se
co nejvíce dozvědět o městě i regionu.
Jsem přesvědčen, že dva dny strávené na
jihu Čech přispějí k obohacení mých zna-
lostí o vaší republice. Ačkoliv jsem proce-
stoval několik evropských zemí a v souvis-
losti s plněním mých diplomatických funkcí
jsem se podíval i do Číny, velice na mě za-
působilo českobudějovické náměstí, jeho

krásná, historická architektura včetně
budovy radnice,“ uvedl.

Během rozhovoru ho primátor krátce
seznámil s historií města, s jeho přednost-
mi i rozvojovými cíly a ambicemi, mezi
něž například řadí rozvoj turistického
ruchu. Informoval velvyslance o výstavbě
takzvaných startovacích bytů pro mladé
rodiny, péči o staré lidi, důchodce a so-
ciálním program vůbec. Zmínil se i o mís-
tech, kde bota nejvíce tlačí, například 
o dopravě jako Achillově patě města.
„Řeka Vltava rozděluje město na dvě čás-
ti - v jedné bydlí většina obyvatel, a ta se
každý den potřebuje přesunout za prací
do té druhé části, a odtud zase zpátky.
Mimo to jsou České Budějovice tranzitním
městem. Stávající komunikace nejsou ta-
kové zátěži přizpůsobeny. V době, kdy byly
budovány, se nepočítalo s tak obrovským
rozmachem automobilové dopravy,“ nazna-
čil palčivý problém.

Podle slov Othmana Hashima také
Malajsii trápí velmi podobné potíže. „I u
nás doma se projevuje pokles a stárnutí
populace, i když rodiny zde mívají ještě
dvě až tři děti. Podobně vláda nestačí
dost rychle řešit prudký nárůst počtu au-
tomobilů a z toho pramenící dopravní za-
tíženost včetně narůstající zátěže ekolo-
gické,“ řekl velvyslanec.

V závěru ocenil informační přínos
rozhovoru a dodal, že mezi Českou repub-
likou, potažmo jižními Čechami a Mala-
jsií je sice velká vzdálenost, která se však
v době rychlých informačních technolo-
gií zkracuje. „Věřím, že obě země mohou
časem nalézt společnou řeč v nejedné 
záležitosti a být si vzájemně prospěšné,“
uzavřel velvyslanec.

Malajský velvyslanec
přijel poznávat jižní Čechy

Velvyslanec Malajsie Othman Hashim
připojil svůj podpis do Pamětní knihy
města.                             Foto Petr Zikmund

Zákazy nezákazy - koloběžka pro-
jede a prokličkuje všude.

Ilustrační foto Petr Zikmund

Spolu s otevřením informačního
centra je v přízemí radnice také k vidě-
ní výstava studentských prací fakulty
architektury VÚT Brno na téma Urba-
nisticko-architektonické řešení Marián-
ského náměstí v Českých Budějovicích.
Práce vznikly v ateliéru rekonstrukcí
památek pod vedením ing. arch. Petra
Hubáčka. Další výstava je umístěna 
v ochozu 3. patra budovy, a jak už na-
povídá její název Město a voda, je za-
měřená na historii a současnost využití
vodních toků ve městě.

O Mariánském
náměstí
a vodních tocích
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Přátelé, kamarádi, známí, obdivo-
vatelé a ctitelé jeho díla přišli 13. října 
do Radniční výstavní síně pogratulovat
výtvarníkovi Jiřímu Tichému k jeho ži-
votnímu jubileu 80 let a také k udělení
Ceny města za loňský rok. Kytici a kera-
mickou plastiku Karla Příhody mu před-
stavitelé města předali také u příleži-
tosti vernisáže jubilantovy retro výstavy.

Kulturní komise rady města nomi-
novala Jiřího Tichého na nositele Ceny
města za jeho celoživotní výtvarnou
práci, která svým významem přesahuje
hranice města, reprezentuje je doma
i v zahraničí.                   Foto Petr Zikmund

Je dopoledne všedního dne.
Děti jedné ze tříd mateřské školy
Dlouhá, odloučené pracoviště Fr. Ond-
říčka v Č. Budějovicích, jsou zaujaté
stavěním domečků pro lesní myšku.
Uprostřed mezi sebou mají mech, lis-
tí, plody a semena stromů, prostě
všechno, co do lesa patří. O kousek
dál, odstrčeně, trčí hromádka toho, co
naopak do lesa a přírody vůbec nepat-
ří, ale co tam bohužel mohou často
najít: plastové láhve, plechovky, kra-
bice a jiné obaly od všeho možného.
Děti vědí, že v labyrintu odpadků si
myška svůj domek nenajde. A vůbec,
přestalo se jí v lese líbit...

Tento krátký popis části didaktické

13. 9. 2004

vzala na vědomí:
• výsledek hodnotící komise veřejné
zakázky na zhotovitele stavby Přístavba
a úpravy fotbalového stadionu České
Budějovice
• operační plán a stav přípravy na zim-
ní údržbu komunikací města v kompe-
tenci Veřejných služeb Č. Budějovice, p.o.

odložila:
• materiál týkající se odstraňování vo-
zidel tvořících překážku silničního pro-
vozu Městskou policií

schválila:
• záměr založení obchodní společnosti
na provozování krematoria, správy hřbi-
tovů a pohřební služby
• záměr vykoupení pozemků od sou-
kromých vlastníků za cenu dle znalec-
kého posudku pro vybudování záchyt-
ného protipovodňového odtokového ka-
nálu na Pohůrce
• dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskyt-
nutí služeb ve městě s firmou A.S.A.
ČB, s.r.o. zajišťující sběr, svoz, třídění
a zneškodňování komunálního odpa-
du (ke stanovení ceny za služby pro
rok 2005)

29. 9. 2004
vzala na vědomí:
• prezentaci finální zadávací studie
DOC CB Mercury (dopravně obchodní
centrum) včetně řešení přednádražního
prostoru a podchodu a schválila před-
loženou studii řešení
• návrh aktualizace Programu rege-
nerace městské památkové rezervace
ČB pro rok 2005
schválila:
• záměr zařadit obce Dasný a Čejkovice
na základě jejich zájmu do spádového
obvodu ZŠ O. Nedbala - děti z těchto obcí
mají zajištěna místa v uvedené škole
• poskytnutí mimořádných neinves-
tičních dotací TJ Merkur na sportovní
činnost mládeže, TJ Vltava - oddílu
volejbalu - za účast na turnaji v Suhlu
a na pořádní 9. ročníku Velké ceny
Českých Budějovic
• přidělení neinvestičních dotací pro
neziskové organice Selesiánské středis-
ko ČB, Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých ČB, Tyflokabinet,
Jihočeští senioři, CDS Domino, Městská
charita ČB, Linka důvěry, o. p. s. ČB
• budoucí pronájem podzemní stavby
podchodu pod ulicí Nádražní

Krátce z jednání rady

Pocta
Jiřímu Tichému

Schválili:

• Uzavírání dodatků ke Smlouvám 
o poskytnutí příspěvku z povodňového
fondu města na úhradu části nákladů
spojených s opravou staveb pro bydlení
poškozených povodněmi v r. 2002, které
umožní čerpat protředky nejpozěji do
31. 10. 2004
• Bezúplatný převod (dar) části pozem-

ku o výměře 1 057 m2 sportovní orga-
nizaci TJ Dynamo České Budějovice se
sídlem na Střeleckém ostrově
• Text obecně závazné vyhlášky o pod-
mínkách chovu domácího, drobného,
hospodářského zvířectva, chovu nebez-
pečných a exotických zvířat v uprave-
ném znění
• Komunitní plán sociálních služeb
města na období 2005 - 2008

• Poskytnutí neinvestiční dotace ob-
čanskému sdružení Radambuk na akci
Bambiriáda 2004
• Kandidaturu statutárního města a rea-
lizaci konání Národního zahájení EHD
(Dny evropského dědictví) v roce 2006

Vzali na vědomí:

• Návrh investičních akcí investičního
odboru na rok 2005

Co projednali zastupitelé 16. 9. 2004

Už počtvrté za sebou se město „pro-
plavalo“ k prvenství v plaveckém závodě
Štafeta měst, který každý rok pořádá 
ve spolupráci s plaveckým oddílem TJ
Koh-i-noor. Byli a jsou to právě sportovci

tohoto oddílu, kteří tvoří základ zdatné
plavecké síly, jež se i tentokrát o titul 
v plavecké štafetě na 500 x 100 metrů
zasloužila. Ze čtyř přihlášených měst 
s počtem obyvatel nad 50 tisíc skončila
v souboji 13. ročníku závodu druhá 
Karviná, třetí Pardubice, čtvrté Teplice.
České Budějovice dosáhly maximálního
možného počtu počtů 12 500.

„Paní Bohdalová nám to úspěšně od-
startovala a rozplavala,“ podotkla v sou-
vislosti s výsledky předsedkyně jmeno-
vané tělovýchovné jednoty Eva Šmausová.
„Štafetu měst jsem zahajovala každý rok.
Letos jsem se rozhodla, že nebudu řečnit,
ale plavat. Ostatně chodím do bazénu
často a plavu ráda,“ řekla k „mokrému“
středečnímu ránu 6. října náměstkyně
primátora Vlasta Bohdalová.

V letošní štafetě si ve vodách česko-
budějovického bazénu zaplavalo 996 lidí
včetně členů pořádajícího oddílu a napří-
klad i extraligových volejbalistů z Velešína.

Počtvrté je vítězství
v e  š t a f e t ě  d o m a

Náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová
letos rozplavala Štafetu měst.

Foto Petr Zikmund

Rada města vzala 29. září na vědomí
zprávu o stížnostech, podnětech, oznáme-
ních a peticích občanů.

Vyplývá z ní, že v období od 1. 1. do
30. 6. letošního roku přijala centrální 
evidence stížností odboru kanceláře pri-
mátora celkem 108 podání. Z tohoto evido-
vaného počtu bylo 12 postoupeno k vyří-
zení podle obsahové příslušnosti organi-
zacím města nebo orgánům státní správy,
například Správě domů, s.r.o., Doprav-
nímu podniku, a.s., Krajské hygienické
stanici a tak dále. Magistrát města (dále
jen Mm) ve svých kompetencích řešil
celkem 96 podání, z tohoto počtu bylo
24 stížností shledáno oprávněnými a 72
neoprávněnými. Ve čtyřech případech
občané využili k podání svého podnětu
e-mailový způsob.

Sedm ze 24 oprávněných podnětů
občanů řešil stavební úřad, 6 odbor sprá-
vy veřejných statků, 5 případů správní
odbor, 4 odbor dopravy a silničního hos-
podářství a 2 podání odbor územního
plánování a architektury.

Na pracovníky magistrátu si v centrál-
ní evidenci stížností nestěžoval v 1. po-

loletí roku žádný občan, na činnost od-
borů si stěžovali tři občané. Prokázalo
se, že tyto stížnosti nebyly oprávněné.

„Hodnocení těch podnětů, podání 
a stížností, které byly oprávněné, nelze 
v žádném případě vnímat paušálně jako
stížnosti na špatnou práci magistrátu, jeho
zaměstnanců a vedení, nýbrž jako opráv-
něné podněty tak, jak je v jednotlivých lo-
kalitách města vnímají občané. Mnohem
spíše z nich vyplývá snaha občanů pouká-
zat na potíže a problémy města, a tím je po-
máhat řešit,“ vysvětlila Růžena Petřeková
z centrální evidence stížností magistrátu.

V hodnoceném období vyřídila cent-
rální evidence stížností 486 oznámení 
a žádostí o pomoc telefonicky a osobním
jednáním. „Občanů, kteří se na magistrát
obrátili s žádostí o pomoc, bylo o něco více
než v posledním sledovaném období, to je
ve druhém pololetí loňského roku,“ uvedla
k problematice Růžena Petřeková. Zmí-
nila také, že ve srovnání obou řečených
období mírně narostl letos počet ano-
nymních podnětů a připomínek. „Kon-
krétně to bylo šest nepodepsaných dopi-
sů. My je evidujeme jako anonymní stíž-

nosti a prošetřují se jenom taková podání,
která směřují k ohrožení života, zdraví
nebo majetku občanů. Ostatní ukládáme
a neřešíme,“ řekla.

Podle zprávy poklesl počet stížností
na černé skládky, přetrvávají ale stíž-
nosti na dopravu, hlavně na parkování
vozidel na sídlištích a především v his-
torickém jádru města, na neukázněnost
a bezohlednost řidičů, na omezení záso-
bovacích vozů v historickém jádru města.
O něco více bylo podání ve věcech občan-
sko-právních, které řešil správní odbor.
„Aktuálními se v poslední době stávají
stížnosti na obtěžování provozem z po-
hostinských zařízení, diskotéky, non-stop
provozovny, předzahrádky kvůli rušení
nočního klidu hudbou, návštěvníky těchto
provozoven, poškozování majetku občanů
a města, životního prostředí, čistoty, hygieny
a estetiky,“ dodala Růžena Petřeková.

Pokud jde o petice, ve II. pololetí
loňského roku jich centrální evidence
přijala deset, zatímco za první pololetí
letošního roku zaevidovala pouze čtyři.

Připomínky, stížnosti a podněty
od občanů neznamenají paušální kritiku

hry je jen malou výsečí z kruhu výchov-
ného programu specializovaného na eko-
logickou výchovu předškoláků, kterou je
zdejší mateřská škola známá. Věnuje se
jí spoustu let. První absolventi už dnes
sami mají děti a v nejednom případě 
s nimi směřují na vlajkovou loď.

Děti si na ní systematicky osvojují
znalosti o různých prostředí přírody 
a o životě v nich. Zvládají dovednosti jak
a k čemu použít přírodní materiály, ale
hlavně si přirozeně rozvíjejí a pěstují cit
ke všemu živému, co přírodu tvoří. Ostat-
ně její malý vzorek mají na dosah, stačí
vyběhnout z pavilonů. Kolem školky se
rozkládá zahrada, učebnice nejlepší,
protože názorná. Takový malý zelený
ostrůvek poznání mezi paneláky.

„V zahradě zažívají děti přírodu na
vlastní kůži. Tady stavíme základy k ak-
tivní ochraně životního prostředí,“ říká
Vlasta Šimečková, statutární zástupkyně
ředitele školy, učitelka a vlastně zaklada-
telka ekologického zaměření školky. Dnes
se na realizaci podílí celý kolektiv výchov-
ných i provozních pracovníků školky.

Zahrada je rozdělena na různá pří-
rodní prostředí, v nichž mohou děti po-
zorovat rozdílné podmínky nezbytné 
k životu jednotlivých živočišných druhů.
Poznávají, kdo bydlí pod kamenem, v pís-
ku, v hlíně, jaké rostliny mají rády sucho,
kterým naopak prospívá vlhko. Samy si
zkoušejí pěstovat v malé míře zeleninu,
poznávají léčivé byliny, mají tady i kom-
post. „Děti umí být naprosto neochvějné
a nic rodičům neodpustí. Vím od někte-
rých maminek, jak na ně doma naléhají,
aby se hliník v podobě třeba víček od jo-
gurtů nedostal do odpadu z domácnosti,“
uvádí Vlasta Šimečková jako jeden z dů-
sledků působení školky. „Je to někdy až
trošku legrační, protože mnozí dospělí si
nedovedou představit, že by dítě v rodině
mohlo mít takové slovo,“ dodává. 

Vyvrcholením výukového programu
je jednou za rok oslava svátku Den Země,
jehož se zúčastňuje veřejnost, rodiče dětí,
partneři školky, zástupci statutárního
města jako zřizovatele. Při něm se zahra-
da promění ve velkou galerii pod širou
oblohou. Jsou na ní rozmístěna výtvarná
dílka dětiček - malby - ale i výrobky roz-

měrné, třeba větrné mlýny vyrobené 
z krabic. Vybráno namátkou z „knihy
hostů“ objevili se tady i Ferda Mravenec
s Beruškou, vylezl Krtek s lopatkou, tělo
vyrobené z plastové láhve, nohy z kelímků
od jogurtů. I takto se dá zužitkovat odpad. 

Každý rok má Den Země jiné motto.
Minulý rok jím byla voda, v letošním roce
se všechno točilo kolem vzduchu. „Didak-
tickou hrou Jakou sílu má vítr? jsme dětem
přiblížili jeden z alternativních zdrojů 
energie - vítr jako čistá síla, která může
roztočit větrník,“ uvádí příklad Vlasta Ši-
mečková. Program byl obohacen o vyvr-
cholení dlouhodobé sběrné akce Třídíme
papír a hliník, která se konala ve spolu-
práci s rodiči. „Kromě toho jsme děti zá-
bavnou formou seznámili s ekologickými
problémy pomocí aktivit zaměřených na
půdu, vodu a ovzduší jako základní složky
životního prostředí. Projekt Den Země slou-
ží k široké propagaci enviromentální (tj.
vše souvisí se vším, vše se prolíná, pozn.
autor) výchovy dětí předškolního věku a je
zároveň inspirací pro rodičovskou a pe-
dagogickou veřejnost, jíž přiblíží možnosti
trvale udržitelného způsobu života,“ shrnu-
je dále Vlasta Šimečková cíle projektu.

Fotografie zalidněné zahrady z mi-
nulých ročníků Dne Země výmluvně ho-
voří o zájmu dospělé populace o tyto akce.
Je tomu tak určitě i díky podpoře věrných
pomocníků a podporovatelů, bez nichž
by si mateřská škola ani tak velké sousto
ukousnout nemohla.

Ostrůvek uprostřed paneláků
j e  o t e v ř e n o u  k n i h o u  p o z n á n í

(dokončení ze str. 1)
BYPAD je nástrojem pro vyhodnoco-

vání a zlepšování místní cyklistické po-
litiky. Projekt vznikl v rámci evropského
programu EU-SAVE a jeho ověřovací prv-
ní etapu si vyzkoušelo sedm evropských
měst - Gent, Graz, Troisdort, Birmingham,
Zwolle, Ferrara a Grenoble. Tento pilotní
program zatím realizují čtyři česká
města - mimo České Budějovice ještě
Pardubice, Olomouc a Ostrava.

Držení certifikátu je prestižní věcí,
protože projekt BYPAD přináší kromě

již řečené výhody lépe přístupných peněz
také tu okolnost, že sdružuje města, vy-
tváří jakousi jejich pomyslnou síť, která
se chtějí cyklistikou a jejím rozvojem
dále intenzivně zabývat. Mohou si mezi
sebou vyměňovat postřehy, nápady, zku-
šenosti, poznatky a zúročit je při reali-
zaci různých kroků podporujících dopra-
vu na kolech.

Obě iniciativy, s nimiž se město pre-
zentovalo, vycházejí z koncepce dopravy,
kterou má na starost odbor územního plá-
nování a architektury magistrátu města.

Po zásahu v centrální zóně města

Nákladem devět milionů korun ukon-
čilo město v uplynulých týdnech rekon-
strukci Sokolského ostrova včetně sado-
vých úprav. Jejich součástí je také zemní
val tvaru podkovy jako základ pro bu-
doucí dětské hřiště. Podle slov náměst-
kyně primátora Ivany Popelové jeho vy-
budování plánuje město v příštím roce.
Na volných plochách a zemním valu je
založen trávník, který potřebuje určitou
dobu k tomu, aby kvalitně vzešel a mohl
plnohodnotně sloužit jako pobytová trav-
natá plocha.

Město České Budějovice žádá všech-
ny uživatele Sokolského ostrova, chodce
i cyklisty, aby používali výhradně zpevně-
né komunikace, a také majitele psů, aby
nevenčili své miláčky na nově upravených
plochách, i když by to neměli dělat ani
na plochách již zapojených. „Pokud ne-
bude plocha užívána tak, aby nenastávaly
škody na nové zeleni, budeme nuceni re-
konstruovanou část dočasně oplotit,“ upo-
zornila náměstkyně Popelová.

Sokolský
o s t r o v
po rekonstrukci

Předškoláci rozvíjejí své poznání přiro-
zenou cestou názorných her.

Foto Ivana Píhová
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Primátor města Miroslav Tetter po-
zval 14. října na radnici dvě českobudě-

jovická juniorská družstva ve sportov-
ním areobiku a fitness aerobiku z jiho-

českého centra Holiday Fitness Club 
v Českých Budějovicích, která se vrátila
z velmi úspěšné reprezentace na mistrov-
ství světa v australské Adelaidě. V tuhé
konkurenci tam vydobyla zlaté medaile.

„Reprezentovaly jste město, kraj i Čes-
kou republiku jak nejlépe a nejúspěšněji
to šlo. Za to vám děkuji a velmi si tohoto
vašeho úspěchu považuji,“ vyjádřil se pri-
mátor k jejich mistrovskému titulu. Jak
juniorky uvedly, byla to jejich první účast
v tak vysoké soutěži. Děvčata v dopro-
vodu trenérek Romany Beranové a Petry
Fišerové obdržela květiny, ovocný dár-
kový koš na doplnění vitamínů a pamětní
medaili, vydanou městem u příležitosti
vstupu republiky do Evropské unie.

Na ležení na vavřínech si dívky mu-
sejí nechat zajít chuť. V listopadu je totiž
čeká mistrovství Evropy v Rotterdamu
v Holandsku, a tak by rády navázaly na
výrazný sportovní úspěch z Austrálie.
„Byl bych samozřejmě velmi rád, aby se
vám dařilo a kdybych vám tady na rad-
nici mohl znovu gratulovat k úspěchu,“
povzbudil primátor naši reprezentaci.

Zlaté juniorky v aerobiku

Dopravě v Českých Budějovicích je
95 let. Stránky její historie začala psát
nezapomenutelná koněspřežka, jejímž
duchovním otcem byl F. A. Gerstner. Jeho
syn František Antonín získal privilegium
ke stavbě v roce 1824. Už 8. 9. 1827 přijel
do Budějovic první zkušební vlak z ra-
kouského Leopoldschlagu. Koněspřežka
vedla přímo ulicemi města.

V roce 1870 jimi jela naposled.
Vystřídala ji parostrojní železnice a nové

nádraží. Zajistit spojení centra s nádra-
žím to už byl úkol pro městskou hro-
madnou dopravu, ve své době většinou
pro pouliční dráhu - tramvaj. Její první
vozy se objevily na náměstí 2. 12. 1908
při předváděcí jízdě, ale trvalo ještě půl
roku, než se rozjely pravidelně.

Město však potřebovalo zajistit pří-
mé spojení také ke hřbitovu, překonat
dva frekventované železniční přejezdy
tramvaj nemohla. A tak se v Českých
Budějovicích poprvé 27. 10. 1909 svezli
cestující také trolejbusem. Vozy neměly
tyčové sběrače jako ty dnešní, táhly za
sebou po trolejovém vedení speciální
kontaktní vozíček. Ukázaly se jako ne-
příliš spolehlivé a po pěti letech byl jejich
provoz bez náhrady zastaven.

Tramvaje dojezdily 2. 3. 1950. Osm-
advacátého října 1948 se začala psát no-
vá kapitola historie hromadné dopravy.
Městem se opět rozjely trolejbusy. První
trať vedla do Čtyři Dvorů a tedy za teh-
dejší hranice města. V srpnu 1949 byla

zprovozněna převážná část nové trolej-
busové sítě. Trolejbusová doprava byla 
v následujících 20 letech páteří městské
hromadné dopravy.

Na sklonku 60. let se však neuváže-
ně přikročilo k její postupné likvidaci 
a 24. 9. 1971 projely trolejbusy městem
naposledy a nahradily je autobusy, které
v prvních letech zajišťovaly dopravu jen
na několika nepříliš frekventovaných
linkách. Postupně počet linek narůstal 
a od roku 1972 už jezdilo 11 linek na 
87 kilometrech. Na sklonku roku 1988
dosáhla síť autobusových linek 200 
kilometrů.

A pak se začala psát ještě jedna, za-
tím poslední kapitola kroniky českobu-
dějovické hromadné dopravy Potřetí při-
šly ke slovu trolejbusy. Město se jich do-
čkalo znovu po dvaceti letech, 2. 5. 1991.
Dnes zajišťují přepravu na 6 linkách,
autobusy na 13 linkách a zajíždějí i do
některých příměstských obcí.

(Redakčně zkrácená verze zprávy DP)

Kapitoly z historie dopravy

J í z d n í  ř á d y  n o č n í c h  l i n e k Dnešní otázka zní:
Ve kterém roce byla zbořena tančírna
a biograf na Mariánském náměstí?
Správná odpověď na otázku ze zářiového vydání je:
Ferdinandovy lázně byly zbořeny v r. 1978.
Výherkyní je Ing. Irena Papírníková, Fr. Ondříčka 28, 370 11 České Budějovice.

Odpovědi zasílejte na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Desáté porovnání patří Marián-
skému náměstí. Na pravé straně vidí-
me krásnou stavbu pivnice a tančírny
Metropol. Ve své době to bylo vý-
znamné středisko českobudějovické
kultury. K tanci zde hrával Metroklub
a k budově patřila i velká zahrada s ku-
lečníkem. Budova pivnice byla posta-
vena v roce 1877 na místě někdejší
střelnice. Vedle Metropolu byl postaven
před první světovou válkou biograf

Grand Bio, kde se v r. 1929 promítal
první němý českobudějovický film.
Tyto stavby musely ustoupit plánované
výstavbě divadla, která se nakonec ne-
realizovala. Náměstí se zvětšilo, ale
zůstalo urbanisticky nedořešené. Dnes
již jsou učiněny první kroky, aby toto
exponované území získalo svou novou
architektonickou hodnotu.

Použité fotografické materiály byly
zapůjčeny Milanem Binderem.

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie

Ilustrační reprofoto

„Zlatým“ juniorkám v aerobiku gratuloval primátor města Miroslav Tetter.
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Sedmnáctého září byl u Městské po-
licie Den otevřených dveří. Každý, kdo
měl zájem, mohl přijít blíže se obezná-
mit s její činností. Byly to hlavně děti,
mnohé v doprovodu dospělých, a mlá-
dež, které se nedočkavě už před devátou
hodinou ráno shlukovaly před branou.

Většina si určitě přišla na své - mimo
získané užitečné informace si mohly
hned v praxi vyzkoušet například trena-
žér nárazu, podívat se na ukázky sebeo-
brany, vyslechnout si, k čemu je potřeb-
ný dispečink, jak hlídka strážníků po-
stupuje při odchytávání psích ztracenců,

jak se „fouká“ z foukačky neboli narko-
tizační zbraně a tak dále. Ostatně nechme
hovořit fotografie.

Den otevřených dveří se povedl -
hrálo s námi i počasí - a pak také díky
pomoci zástupců ÚAMK a BESIP, bez je-
jichž přispění by to asi nešlo.

Městská policie
D e n  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í

Letos opět nabídlo město České Bu-
dějovice rámě mezinárodnímu filmové-
mu festivalu o životním prostředí, pří-
rodním a kulturním dědictví Ekofilm. 
O místo konání i skladbu programu této
uznávané události se tak podruhé podě-
lilo s Českým Krumlovem.

Mnozí z návštěvníků promítání v kině
Kotva vyslovili názor, že vnímají jako
výhodu, když se mohou podívat na část
festivalového programu v místě bydliště.
Primátor města Miroslav Tetter ocenil,
že projekcí či doprovodných programů
se mohou zúčastnit nejen obyvaatelé,
ale i návštěvníci města. „Kromě toho má-
me ve městě univerzitu, kam bezesporu ta-
kové počiny, jako je Ekofilm, patří,“ řekl.

„Filmy úspěšně putují prostřednictvím
videotéky po celé republice. Zájem je ze-
jména mezi školami. Letošním tématem
festivalu byla voda jako základ a zdroj ži-
vota. Tím spíše se dá očekávat, že zájemců

o nové snímky nebude málo,“ uvedl 
generální ředitel pořádající společnosti
Auviex, s.r.o. Jaromír Boháč.

A jak přehlídka dopadla?
Velká cena Ekofilmu zůstala doma.

Porota ji udělila snímku režiséra Viliama
Poltikoviče V kruhu znovozrození, a to
za celosvětově platné poselství filmu, za
prostředkování systému hodnot původní
autentické kultury úzce spojené s magic-
kým prostředím hor, a nebezpečí likvi-
dace tohoto kulturního dědictví Tiběťanů.
Zvláštní cenu poroty získal film tvůrců
Floriana Granera a Kevana Pegleye 
Skrytá tajemství Norska za neobvyklý
pohled na známou evropskou krajinu.
Výčet dalších oceněných filmů v jednot-
livých kategoriích rozsahem přesahuje
možnosti těchto novin. Protokol rozhod-
nutí poroty najdete na internetových
stránkách Ekofilmu.

Způsoby komunikace 
Internetové stránky

www.synergie.cz

Společný elektronický portál nabízí široké
spektrum služeb. Je členěn do dvou oblas-
tí, a to sekce veřejné a soukromé. Veřejná
část je dostupná všem návštěvníkům
a nabízí ucelený přehled informací spoje-
ných s dodávkou elektřiny, plynu, vody 
a tepla, včetně přehledů o službách a ce-
nách. Soukromá sekce je zákazníkovi
zpřístupněna po registraci a přidělení
hesla a certifikátu. Registrovaný zákazník
má možnost přístupu k osobním informa-
cím týkajícím se zejména smlouvy, výše
spotřeby, záloh a plateb.

Telefonní centrum 140 50

Společné telefonní centrum nabízí vyříze-
ní všech záležitostí spojených s dodávkou 
elektřiny, plynu, vody a tepla s tím, že
všechny požadavky lze vyřídit z pohodlí
svého domova. Telefonní služba je na čísle
140 50 dostupná za místní telefonní popla-
tek z jakéhokoliv místa v České republice
v pracovní době od 7,00 - 20,00 hodin.
Mimo pracovní dobu lze využít hlasovou
informační službu.

Zákaznické centrum

Společné zákaznické centrum, se sídlem
v Jeronýmově ulici v Českých Budějovicích,
umožňuje vyřízení obdobných záležitostí
„pod jednou střechou“. Jedná se o efek-
tivní způsob obsluhy, který přináší výrazné
zkvalitnění zákaznických služeb. Společné
zákaznické centrum je k dispozici v pra-
covních dnech od 8,30 do 16,00 hodin,
ve středu do 17,00 hodin.

SMS

Jde o prostředek, který slouží k zasílání
jednoduchých zpráv od zákazníka doda-
vateli (např. samoodečty). Dodavatel má
zároveň možnost zasílat zákazníkovi infor-
mace typu plánovaných odstávek, velkých
poruch, živelních katastrof a podobně.
Zasílání těchto informací je podmíněno
souhlasem zákazníka s použitím daného
telefonního čísla.

E-mail

Společná adresa pro kontakt se zákazní-
kem umožňuje hromadně informovat celé
skupiny zákazníků. Tímto způsobem lze
také odesílat informace o samoodečtech,
změnách a podobně zpět dodavateli.

S festivalem za ruku

Letos si Jihočeské divadlo připomí-
ná 85. výročí svého založení. Řádky své
historie začalo psát v roce 1919, kdy
vzniklo družstvo k provozování třísou-
borového Jihočeského národního divadla.
To pak 6. září téhož roku slavnostně 
zahájilo činnost premiérou Smetanovy
opery Dalibor, po níž následoval Vrch-
lického Soud lásky.

Jihočeským divadlem prošla za dobu
jeho existence řada vynikajících herec-
kých osobností, například Josef Císler,
Karel Hlušička, Stanislava Součková a
jiní včetně Elišky Balzerové (tehdy ještě
Havránkové), která se nyní na svá do-
movská prkna vrátila v dovezené insce-
naci komedie G. Aronové Můj báječný
rozvod (27. 10.). Oslavy výročí zahájila
komická opera Antonia Salieriho Falstaff,
20. října byla uvedena v katedrále sv.
Mikuláše Mše D dur Antonína Dvořáka,
22. října divadlo uspořádalo Den otevře-
ných dveří a u příležitosti oslav ocenilo
bývalé členy svých souborů za jejich ce-
loživotní přínos divadlu. Baletní soubor
nabídl scénické ztvárnění kantáty C. Orffa
Carmina burana a 5. listopadu bude 
uvedena premiéra hry Bohumila Hrabala
Harlekýnovy miliony.

Známé je Jihočeské divadlo zvláště
letními představeními v zámeckém parku
v Českém Krumlově, kde začalo hrát v ro-
ce 1947 nejprve před letohrádkem Bellarie,
o 11 let později se diváci poprvé svezli
na improvizované točně. Letos zde zhléd-
lo 75 představení 44 226 diváků, což je
o osm a půl tisíce více než loni.

Také Malé divadlo letos slaví, a to 55
let trvání. V říjnu 1949 vznikla Loutková
scéna města. Divadlo zahájilo činnost 
s 11členným souborem. Dne 9. listopadu
1949 se ve skromném sálku v Hradební
ulici konalo slavnostní zahajovací před-
stavení Malíkoy hry Míček Flíček.

Od 1. července letošního roku se
Malé divadlo stalo čtvrtým souborem Ji-
hočeského divadla, nadále však zůstává
věrné nejen své nezaměnitelné identitě,
ale také svému publiku, které tvoří děti
a mládež. Letos v létě se podrobilo roz-
sáhlé rekonstrukci, která prospěla pod-
mínkám pro uměleckou činnost i po-
hodlí diváků. Ti se mohou v sále usadit
do pohodlných sedadel s opěradly, zvět-
šil se prostor foyeru a v přízemí najdou
příchozí kancelář obchodního oddělení
a pokladnu. Malé divadlo zůstává na své
dosavadní adrese v Hradební ulici č. 18.

Dvojí divadelní výročí

Území areálu společnosti Jihočeská
plynárenská, a.s., Vrbenská 2 trpí starou
ekologickou zátěží. Podle posouzení od-
borníků je kontaminováno plynárenský-
mi dehty na ploše zhruba dvou hektarů. 
Jihočeská plynárenská má podepsanou
ekologickou smlouvu s Fondem národ-
ního majetku České republiky (FNM
ČR), na jejímž základě se v uplynulých
dvou letech konala tři výběrová řízení
organizovaná  FNM ČR na dodavatele
sanačních prací. Fond ale nakonec všech-
na zrušil. Kvůli tomu nebyly splněny ter-
míny uvedené v rozhodnutí Oblastního
inspektorátu České inspekce životního
prostředí v Českých Budějovicích.

Letos byla zpracována aktualizace
analýzy rizika, je připravován projekt
sanace a FNM ČR by měl vypsat nové
výběrové řízení na dodavatele sanač-
ních prací. Při kontrolním vzorkování

podzemních vod se ukázalo, že konta-
minace se šíří i mimo areál JČP, to zna-
mená na území v majetku města. S tím-
to stavem seznámil primátor Miroslav
Tetter ministra životního prostředí Libora
Ambrozka při jeho návštěvě města. Podle
primátorových slov vzniká při prodlení
likvidace zátěže nebezpečí ve smyslu
časové posloupnosti, to znamená zvyšo-
vání nákladů, i proto, že se postupně za-
mořuje další území.

„Ministr Ambrozek přislíbil, že vyvolá
jednání s ministrem financí o nezbytnosti
okamžité realizace výběrového řízení Fon-
dem národního majetku a poté o uvolnění
prostředků a neprodlené zahájení sanač-
ních prací,“ uvedl primátor. Vyjádřil dále
přesvědčení, že stát starou ekologickou
zátěž zlikviduje ze svých prostředků 
v relativně krátkém čase tak, jak to vy-
plývá z příslušného zákona.

Území potřebuje sanaci

V nádvoří Městské policie, které se v Den otevřených dveří proměnilo v dětské hřiště, si mohli zájemci vyzkoušet zručnost při jízdě
mezi kužely. Za zdařilou jízdu inkasovali průkaz pro cyklisty (foto vlevo). Atraktivní byla pro děti i tzv. foukačka, narkotizační zbraň,
jejíž pomocí se uspávají zvířata (foto uprostřed). Trenažér nárazu ...kdo by jej nechtěl zkusit... (foto vpravo).

Festival Ekofilm odstartoval oficiálním zahájením v prostorách radnice. Na snímku pri-
mátor Miroslav Tetter a Jaromír Boháč za pořádající společnost Auviex.     Foto Petr Zikmund

Už dva roky funguje v Českých Budějovicích projekt společné obsluhy zákazníka -
- Synergie. Světlo světa spatřil tento projekt v polovině listopadu 2002.

Akciové společnosti Jihočeská energetika, Jihočeská plynárenská, 1. JVS a Teplárna
České Budějovice zlepšují své služby s cílem zvýšení spokojenosti svých zákazníků.
Zlepšení služeb spočívá v realizaci společné obsluhy, kdy si zákazník může záležitosti
spojené s dodávkou elektřiny, plynu, vody a tepla vyřídit na jednom místě. Tato myšlenka
je realizována v projektu SYNERGIE, který zahrnuje rozmanité kanály společné obsluhy
jako je zákaznické centrum, telefonní centrum, elektronický portál, e-mail a SMS. 
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