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Pokrok neza-
stavíš, řekl kdy-
si klasik a měl
pravdu. V dneš-
ní uspěchané do-
bě vnímá větši-
na z nás dřívěj-
ší „technické vy-
moženosti“ za
něco zcela běž-
ného a dostup-
ného. Navíc za

něco, co pomáhá život, v rámci mož-
ností, usnadňovat. Právě tato myš-
lenka nás nabádala k realizaci jed-
noho projektu spolu s vědomím, že
v naší republice žije přes deset milio-
nů občanů vlastnících neuvěřitelných
třináct milionů SIM karet, což je
pokrytí více než obrovské. O co jde? 

V první řadě o zlepšení, rozšíření
a usnadnění poskytovaných služeb
našim občanům. Od nového roku by
měl v Českých Budějovicích začít
fungovat systém plateb za městské
služby prostřednictvím mobilních
telefonů. Jako první chceme zavést
placení za parkování a městskou
hromadnou dopravu, v budoucnu by
se přes telefon mohly zaplatit stra-
venky ve školních jídelnách, vstu-
penky na kulturu i sport. 

Systém je chytrý a přitom jednodu-
chý, což je pro mnohé podstatné. Umí,
obrazně řečeno, umožnit i vstup ob-
čana do úřadu a s předpokládaným
rozvojem elektronické správy je mož-
né směle odhadovat, že si zájemce po
zadání svého bezpečnostního kódu
zjistí třeba to, kolik z dvanácti bodů
mu odebral „silniční zákon“, a celou
řadu dalších záležitostí.

Věřím, že občané tento systém
ocení nejen v situaci, kdy budou
marně hledat po kapsách drobné.
Asi málokdo z nás by v sobě hledal
ab-solutního technokrata, ale každý
si rád svůj běžný život ulehčí a o to
nám jde!

Ivana Popelová, 
náměstkyně primátora

�  Freetime park Stromovka

�  Strategie cestovního ruchu

�  Metropolitní opera v kině Kotva

�  Nositelé vyznamenání města

Mobilem nemusíme 
jen telefonovat

JÍZDNÉ I PARKOVNÉ PŘES MOBILNÍ
TELEFON MOŽNÁ UŽ V LEDNU

Zaplatit jízdenky nebo parkovné po-
mocí přenosu dat mobilním telefonem bu-
de možné v Českých Budějovicích pravdě-
podobně již v příštím roce.

Obyvatelé, kteří nejsou zastánci mo-
derního pokroku, se obávat nemusejí, že
si jízdenky nekoupí či za parkování neza-
platí. Klasické automaty z ulic nezmizí.

Vítězem soutěže o návrh na projekt
platebního systému veřejných služeb
prostřednictvím mobilních telefonů se
stala společnost Direct Pay, s. r. o., a to se
systémem platby prostřednictvím pře-
nosu dat.

„Tento systém je ve své podstatě
velmi jednoduchý a umožňuje minimálně
stejné využití jako čipová karta, ovšem za
výrazně nižších pořizovacích nákladů.
Základem je on-line platební a transakční
systém, který je integrován se systémem
komunikace s mobilním telefonem,“ vy-
světlila náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová.

Tuto možnost dnes již podporuje vět-
šina aktuálně prodávaných telefonů na tr-
hu. Prvním krokem, který je třeba udělat,
je zaregistrovat se do systému, a to buď
na kontaktních místech, kde pomůže vy-
školená obsluha, případně on-line pro-
střednictvím internetových stránek a mo-
bilního telefonu.

„Dále si každý uživatel zvolí svůj bez-
pečnostní kód, kterým bude potvrzovat

transakce. Dalším krokem je převod
finančních prostředků na účet, ze kterého
budou platby odčerpávány. Převod lze
realizovat převodem z bankovního účtu,
vkladem v hotovosti na kontaktním
místě, platbou platební kartou přes in-
ternet a od 2. pololetí 2009 bude možná
platba ve vybrané síti bankomatů,“ při-
blížila postup náměstkyně Popelová.

Vyřizování vlastní transakce, to zna-
mená placení parkovného nebo jízdného,
probíhá přihlášením přes mobil do sys-
tému, vybráním z menu příslušné tran-
sakce a potvrzení prostřednictvím bez-
pečnostního kódu. Do mobilního telefo-
nu je obratem zaslán kupón potvrzující
zaplacení.

„V prvních dvou letech uvažujeme
o platbě za parkovné a jízdenky MHD,
pokud bude mít systém úspěch, počítáme
s rozšířením plateb za kulturu, sport, ve
stravovacích zařízeních, například škol-
ních jídelnách,“ konstatovala Popelová.

Zdůraznila, že systém umožňuje také
službu informačního systému pro občany
a možnost komunikace s úřadem. „Eko-
nomický dopad na obyvatele je přitom
minimální. Ten kdo běžně využívá da-
tový paušál, tak de facto je poplatek za-
hrnut v tomto paušálu, kdo si datovou
službu zaktivuje speciálně pro provedení
transakce, zaplatí maximálně 60 haléřů
za transakci. I pro poskytovatele služby

je tento způsob platby výhodný, protože
transakční poplatky se pohybují mezi
4 až 6%,“ doplnila náměstkyně.

Lidé budou moci platit také posláním
SMS zpráv. Tato služba bude umožněna
pro ty, kteří nebudou v systému, tudíž
nebudou mít vytvořený účet a bude
umožňovat jednorázové platby.

„Takováto služba je použitelná např.
i pro náhodné návštěvníky města. Tady

se však, kromě ceny za SMS zprávu pro
uživatele, výrazně zvyšují transakční po-
platky pro poskytovatele služby, v prů-
měru až na 20%. Proto bude tato služba
i pro koncového uživatele dražší. Počítá-
me např., že tento způsob platby zcela
nahradí zakoupení jízdenky ve vozech
MHD u řidiče, kdy se jedná o nad-
standardní službu, takže jízdenka stojí
20 korun,“ dodala náměstkyně Popelová.

Na Máji vzniká
unikátní hřiště

Hřiště BezBot vzniká v prostorách
výměníkové stanice v ulici Lhenická na
sídlišti Máj. Otevřeno bude 30. listopadu
od 9:00 hodin. Děti si tu budou moci vy-
bít energii běháním, lezením, klouzáním
a kutálením. K dispozici budou mít
skluzavky ve tvaru hadů a tunelů, akční
věže, míčové bazény či překážkové dráhy
a další atrakce. Chybět nebude ani koutek
pro batolata. Pro rodiče je přichystána
kavárna. Otevřeno má být od středy do
neděle od 9:00 do 18:00 hodin. Více na
www.bezbot.cz.

Primátor udělil 
nová vyznamenání

V pátek 24. října udělil primátor Juraj
Thoma v rámci oslav 90. výročí vzniku
samostatné Československé republiky
zasloužilým občanům města vyzname-
nání. Ojedinělá událost v novodobé his-
torii Českých Budějovic je zahájením no-
vé tradice. Ocenění dostali medaile Za
statečnost a Za zásluhy.

„Medaili Za zásluhy obdrželi lidé, kte-
ří dlouhodobou činností nebo výraznými
úspěchy v nejrůznějších oblastech přis-
pěli k rozvoji nebo proslavení města, me-
daili Za statečnost zase ti, kteří zachránili
lidský život nebo projevili osobní stateč-
nost. Celkem bylo letos oceněno osm lidí.
Nositele vyznamenání vybralo kolegium
primátora z návrhů, jež kanceláři primá-
tora zaslaly všechny důležité budějovické

instituce a organizace veřejného života,
přičemž v užším výběru se vybíralo z cel-
kem sedmnácti jmen,“ uvedl primátor Ju-
raj Thoma.

Medaile Za statečnost je stříbrná a Za
zásluhy z obecného kovu, obě medaile
mají červenožlutou stuhu v barvách
města. Na rozdíl od pamětních medailí je
možné je nosit při slavnostních příležitos-
tech na oděvu.

Na reversové (zadní) straně medailí je
městský znak a nápis České Budějovice,
na aversové straně název vyznamenání.
Aversová strana medaile Za zásluhy nese
abstraktně přírodní motivy, na medaili Za
statečnost je vyobrazen Samson bojující
se lvem – jako na Samsonově kašně.

PPřřeehhlleedd  vvyyzznnaammeennaannýýcchh  nnaalleezznneettee
nnaa  ssttrr..  33..

U příležitosti 90. výročí vzniku samostatného Československého státu udělil pri-
mátor Juraj Thoma osmi osobnostem Českých Budějovic nová vyznamenání Za
statečnost a Za zásluhy. Na snímku předává medaili Za zásluhy děkanovi Zdravotně
sociální fakulty prof. Miloši Velemínskému.     Foto Petr Zikmund

Krajská pečovatelská služba končí,
lidé si vybírají nové poskytovatele

Změna čeká koncem letošního roku
občany, kteří byli doposud klienty Pe-
čovatelské služby, což je příspěvková
organizace Jihočeského kraje. Ta totiž
k 31. 12. 2008 ukončí činnost a služby
převezmou v Českých Budějovicích
a okolí tři jiní poskytovatelé.

„Město jim bude na výkon pečo-
vatelské služby poskytovat příspě-
vek podle počtu nasmlouvaných klien-
tů stejným způsobem jako doposud.
V podstatě jen lidé přejdou pod jinou
organizaci. Týkat se to bude kolem 700
až 1000 klientů, kteří již na počátku září
obdrželi informační dopis o změně,“ sdě-
lil náměstek primátora Rudolf Vodička.

Podotkl, že město má velký zájem na
tom, aby pečovatelská služba fungovala
v krajské metropoli i nadále a obyvatelé
měli zároveň možnost výběru. „Původně
jsme chtěli na poskytovatele vypsat výbě-
rové řízení, ale to by bylo v rozporu se
zákonem,“ vysvětlil náměstek Vodička.

Od 1. ledna 2009 tak zaniklou orga-
nizaci nahradí pečovatelská služba Čes-
kého červeného kříže Alice, pečova-
telská služba Městské charity a pečova-
telská služba společnosti Ledax, o. p. s. 

Na všechny zmíněné subjekty, které
budou od nového roku nahrazovat za-
niklou krajskou službu, se mohou ob-
čané obrátit na těchto a kontaktech: 

ČČeesskkýý  ččeerrvveennýý  kkřříížž, domácí ošetřo-
vatelská a pečovatelská služba Alice,
Husova 20, České Budějovice, kontakt-
ní osoba Hana Vacovská, ředitelka, tel.:
387 318 521, 602 485 235. 

MMěěssttsskkáá  cchhaarriittaa, charitní ošetřova-
telská služba a charitní pečovatelská služ-
ba, B. Němcové 53, České Budějovice,
kontaktní osoba Mgr. Alois Ambrož, ře-
ditel, tel.: 386 461 744, 776 655 333. 

LLeeddaaxx, o. p. s., pečovatelská služba,
Riegrova 51, kontaktní osoba Mgr. Jiří
Toušl, ředitel pečovatelské služby, tel.:
389 604 338, 602 861 248.

I když se město rozhodlo prodat
objekt v Novohradské ulici, v němž
sídlí mateřská škola, o školku rodiče
žijící v Mladém nepřijdou. Jen se jedna
zdejší třída přestěhuje do dosavadní
mateřinky v ulici Kališnická.

„Dům v Novohradské ulici je pů-
vodně dvougenerační domek, který je
již v nevyhovujícím stavu. Problém je
tu se statikou a nevyhovujícími sociál-
ními zařízeními. Původně jsme uvažo-
vali o tom, že se pustíme do rekon-
strukce, která by byla ale velmi finan-
čně náročná a představovala přístavbu,
což by zmenšilo zahradu. Nakonec jsme
se rozhodli jinak,“ vysvětlil náměstek
primátora Rudolf Vodička.

Řešení tak trochu připomíná zná-
mou hru na škatulata, ale výsledek je
velmi efektivní. Za 16 milionů korun
město v současné době provádí nad-
stavbu o jedno patro Základní školy Vl.
Rady, kam se přestěhuje školní družina,
která dříve sídlila v mateřince v Kališ-
nické ulici. Ta se nachází hned naproti
základní škole.

„A do budovy v Kališnické se přes-
těhuje třída školky z Novohradské uli-
ce. Školáci i děti mateřinek budou po-
hromadě a navíc škole přibude kromě
družiny i počítačová učebna a kabine-
ty,“ dodal námestek Vodička. Nadstavba
v základní škole Vl. Rady by měla být
hotová do konce letošního roku.

O školku lidé nepřijdou

Občané rozhodnou,
kam se sousoším

Najít vhodné místo pro sousoší
nazvané Soutok Malše a Vltavy, které
původně zdobilo kašnu na náměstí
před Kulturním domem Vltava, mohou
v anketě obyvatelé Českých Budějovic.
Plastika se totiž po rekonstrukci, jíž
prostory nyní procházejí, na náměstí
již nevrátí.

„Sousoší je zatím uloženo v hlí-
daném areálu Pekárenská a hledáme
pro něj jiné vhodné místo. Chtěli by-
chom do procesu zapojit občany a vy-
zýváme je, aby nám pomohli se správ-
ným výběrem,“ uvedla vedoucí odbo-
ru správy veřejných statků Vladimíra
Hrušková.

Lidé mohou návrhy zasílat na ad-
resu magistrátu - Milan Brabec, nám.
Přemysla Otakara II. 2, 370 92 Čes-
ké Budějovice nebo e-mailovou adre-
su: BrabecM@c-budejovice.cz

I v listopadu pokračují výlovy českobudějovických rybníků. Lidé si mohou čerstvé
ryby z městských rybníků zakoupit v prodejně společnosti Lesy a rybníky města
České Budějovice v ulici Jaroslava Haška 4. Foto Petr Zikmund
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Freetime park Stromovka
se představil veřejnosti

Ve čtvrtek 16. října od 16 hodin se v zasedací
místnosti zastupitelstva města představil unikátní
projekt Freetime parku Stromovka, který má být nej-
modernějším sportovním areálem pro volný čas v Ji-
hočeském kraji vůbec.

Město tento projekt zahrnulo do Integrovaného
plánu rozvoje města a požádalo o dotaci na výstavbu. 

„Z nákladů ve výši 68 milionů korun můžeme až
24,5 milionu pokrýt z dotace. Pokud uspějeme, získá
město unikátní sportoviště, které tu dosud chybí.
Svým zaměřením na skateboarding v kombinaci s dal-
šími aktivitami bude Freetime park Stromovka oje-
dinělý v celých jižních Čechách. Určen je však pro
celou rodinu včetně malých dětí, které tam najdou
vlastní atrakce,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Freetime park vznikne na městských pozemcích
za Kauflandem v těsné blízkosti Stromovky a bude
z jedné strany napojen na cyklostezku, z druhé k ně-
mu bude možné přijet autem. 

„Projekt vznikal ve spolupráci s mladými lidmi,
kteří se angažují ve skateboardovém sportu a pří-
buzných disciplínách. Kromě dvou skateparků
zahrnuje také venkovní dráhu pro závody na BMX
kolech, hřiště pro fotbal, streetball, plážový volejbal,
horolezecké stěny, lanové centrum, dětské hřiště
nebo trampolíny. Součástí areálu bude patřičné zá-
zemí s restaurací,“ dodala náměstkyně primátora
Ivana Popelová.

V sále zastupitelstva bylo při prezentaci plno. Li-
dé se ptali hlavně na vstupné. To by mělo být sym-
bolické. Projekt pochválil devatenáctiletý Matěj
Hakl, který patří mezi deset nejlepších českých ska-
teboardistů.

„Skatepark se vyrovná těm evropským, díky ně-
mu se bude moci do Budějovic vrátit Český pohár
a bude tu možné pořádat i evropské závody,“ uvedl.
Freetime park by se měl začít stavět v červnu příštího
roku a v květnu 2010 by měl být již v provozu.

Budějovice chtějí lákat
turisty k delšímu pobytu

Rada města a následně zastupitel-
stvo schválily další strategický doku-
ment, který je tentokrát zaměřený na
cestovní ruch. Pomocí něho by mělo dojít
k nárůstu turistů, kteří do jihočeské
metropole přijíždějí. Cílem je také, aby
tu zůstali na delší než několikahodino-
vý pobyt.

Přijatý dokument navazuje zejména
na Strategický plán města a na jednání
s odbornou veřejností, zejména s pod-
nikatelskou sférou. Strategii na zákla-
dě výběrového řízení zpracovala firma
inPuncto.

„Při zpracování analytických pod-
kladů se firma zaměřila na vlastní průz-
kum veřejného mínění, provedla sérii
expertních rozhovorů a použila analy-
tickou expertízu z Manuálu pro rozvoj
cestovního ruchu v Jihočeském kraji,“
vysvětlila náměstkyně primátora Ivana
Popelová s tím, že analýza se zaměřuje
na současné trendy v cestovním ruchu,
včetně demografických proměn, růstu
volného času a proměn jeho trávení
a změn životního stylu.

Na co by se proto mělo město za-
měřit, vyjádřila firma v šesti základních
pilířích.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ––  mměěssttoo  zzáážžiittkkůů,
které navazuje na stávající koncept
„České Budějovice každý den“, tj. vy-
tváří image města, které žije. To zname-

ná nabídnout turistovi dostatečně ši-
rokou škálu zážitků od tělesných až po
kulturní.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ––  mměěssttoo  kkoonnggrreessůů
aa  vveelleettrrhhůů je postaveno na udržení
a rozvoji tradice veletržnictví a dále je
zaměřeno na vybudování pozice kon-
gresové destinace.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ––  cchhuuťť  ssttaalleettéé
ttrraaddiiccee nabízí chuť Budvaru snoubící se
s chutí tradičních jihočeských jídel,
která zve k návštěvě tradičních restau-
rací s příjemnou obsluhou.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ––  mměěssttoo  kkuullttuurryy
využívají potenciál města stát se kul-
turní metropolí evropského měřítka. Tak
jako se to povedlo v letošním roce,
chceme každý rok vyslat návštěvníkům
signál, že se u nás ani jeden den ne-
budou nudit.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ––  uunniivveerrzziittnníí  mměěss--
ttoo a město mladých vychází z předpo-
kladu zapojení univerzity a studentů do
života města.

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  ––  mměěssttoo  bbeezz  bbaarriiéérr
je zastřešujícím pilířem pro ty ostatní
a kromě klasických fyzických bariér
jsou zde myšleny i bariéry informační
a bariéry vycházející z úrovně nabídky
služeb v cestovním ruchu.

Jednotlivé projekty by se měly us-
kutečnit do roku 2013.

Názory, komentáře

Na konci červ-
na mne podobně
jako mnoho mých
kolegů starostů roz-
hořčilo rozhodnutí
poslanců odebrat
od 1. 1. 2009 měst-
ským policiím pra-
vomoc měřit rych-
lost. Rozhořčilo mne
nikoli proto, že by
České Budějovice
„přišly o výnosný obchod“. Ne, důvod
byl jiný – poslanci nepromyšleným roz-
hodnutím vzali městům a obcím mož-
nost řešit dopravní přestupky svépomo-
cí a odsoudili je k závislosti na Policii
ČR. Což nejsou dobré vyhlídky v si-
tuaci, kdy dopravního policistu ve měs-
tech, jako jsou České Budějovice, takřka
nepotkáte, protože jich prostě není dost.

Oceňuji proto snahu ministerstva

vnitra o vrácení pravomoci měření
rychlosti strážníkům. Ministerstvo do
novely, která by omyl poslanců mohla
napravit, vložilo podmínku, že strážníci
budou moci měřit rychlost jen na mís-
tech určených Policií ČR. Při projedná-
vání zákona v poslanecké sněmovně
pak doporučili členové bezpečnostní-
ho výboru další úpravu – označit kaž-
dé měřicí místo dopravní značkou
„Měření rychlosti“.

Českobudějovická městská policie
se svým přenosným radarem měří
rychlost pouze na místech jako jsou
přechody, u škol a podobně – tam, kde
to má efekt na zklidnění dopravy. Město
by však také rádo pořídilo i deset
stacionárních automatických radarů,
které by měla provozovat též městská
policie. 

Místa, na nichž by měly být radary
umístěny, jsme přitom již v prvopočát-

cích tohoto projektu konzultovali s Po-
licií ČR tak, aby umístění radarů mělo
co největší efekt na zklidnění dopravy
a zvýšení její bezpečnosti. Aniž by nás
o to kdokoliv žádal nebo nám to při-
kazoval. 

Radary budou umístěny na kritic-
kých křižovatkách, kde může kvůli vy-
soké rychlosti nebo průjezdům na čer-
venou dojít k nehodám. Nebudou na
rovných přehledných úsecích, abychom
řidiče nachytávali „na švestkách“. Sez-
nam míst, kde radary budou, jsme nikdy
netajili. Když o nich budou lidé vědět,
budou preventivně jezdit pomaleji, aby
nedostali pokutu. Označení cedulí „Mě-
ření rychlosti“ tento účel také splní.

Ani jedno z nových omezení provozu
radarů nám proto nevadí.

JJuurraajj  TThhoommaa  ((OODDSS)),,  
pprriimmááttoorr  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviicc

Radary městu neslouží k výdělku

Českobudějovické kino Kotva je jed-
ním z jedenácti českých či moravských
biografů, v nichž se mohou zájemci o kla-
sickou hudbu zaposlouchat do vybrané
inscenace Metropolitní opery New York,
přenášenou živě na plátno v sále.

Sezóna přímých satelitních přenosů
začala 11. října, kdy byla na programu
atraktivní Straussova opera Salome s fe-
nomenální finskou sopranistkou Karitou
Mattilou v titulní roli.  

Přenosy mají jednu přednost – kombi-
nují špičkové operní umění s nejmoder-
nějšími technologiemi HD (High Defini-
tion), což znamená vysoké obrazové roz-
lišení, které svou kvalitou daleko převy-
šuje kvalitu formátu DVD.

Zvuk je přenášen v prostorovém šesti-
kanále 5.1. Oko kamery se během přeno-
su dostane daleko blíže k dění na jeviš-
ti než oko diváka, byť sedícího na těch
nejlepších místech přímo v Metropolitní
opeře.

Diváci přenosů si tak v kinech mohou
vychutnávat úžasné detailní záběry, které
by v samotné opeře nikdy neviděli.

PPŘŘEEHHLLEEDD  TTIITTUULLŮŮ  SSEEZZÓÓNNYY  22000088--0099

8. listopadu 2008 – John Adams/DDoocc--
ttoorr  AAttoommiicc – nové nastudování 

22. listopadu 2008 – Hector Berlioz/
LLaa  DDaammnnaattiioonn  ddee  FFaauusstt  ((FFaauussttoovvoo  pprroo--
kklleettíí)), dirigent J. Levine, účinkují S. Gra-
ham a M. Giordani – nové nastudování

20. prosince 2008 – Jules Massenet/
TThhaaēēss, účinkují R. Fleming a T. Hampson
– nové nastudování

10. ledna 2009 – Giacomo Puccini/LLaa
RRoonnddiinnee  ((VVllaaššttoovvkkaa)), účinkují A. Gheorg-
hiu a R. Alagna – nové nastudování

24. ledna 2009 – Christoph W. Gluck/

OOrrffeeoo  eedd  EEuurriiddiiccee, dirigent J. Levine,
účinkují S. Blythe a Danielle de Niese

7. února 2009 – Gaetano Donizetti/
LLuucciiaa  ddii  LLaammmmeerrmmoooorr, účinkují A. Ne-
trebko a R. Villazón 

7. března 2009 - Giacomo Puccini/MMaa--
ddaammee  BBuutttteerrffllyy, účinkuje Cristina Gal-
lardo-Domas

21. března 2009 – Vincenzo Belini/
LLaa  SSoommnnaammbbuullaa ((NNáámměěssííččnnáá)), účinkují
N. Dessay a Juan Diego Flórez – nové nas-
tudování

9. května 2009 – Gioacchino Rosini/
LLaa  CCeenneerreennttoollaa  ((PPooppeellkkaa)), účinkuje E. Ga-
ranča 

Paušální částku za školáky
okolní obce platit nebudou

Jednotnou paušální platbu za žáky,
kteří chodí do českobudějovických zá-
kladních škol a nemají trvalé bydliště
v krajském městě, okolní obce zřizovateli
městu České Budějovice platit nebudou.

I nadále bude sazba vypočítávána z ne-
investičních nákladů na opravu, údržbu
a energie na hlavu jednoho žáka dané
školy. Informoval o tom náměstek primá-
tora Rudolf Vodička s tím, že město na-
vrhovalo paušální sazbu ve výši 7 600 ko-
run za rok, některé obce to však odmítly.

„Systém musí být pro všechny stejný,
a protože náš návrh nebyl u některých

starostů přijat, bude platit dosavadní
systém, který je nevýhodný v případě, že
ve škole dochází k opravám a náklady na
jednoho žáka se potom zvyšují, někdy
i skokově,“ vysvětlil Vodička, který neu-
važuje, že by podal návrh na zrušení těch-
to poplatků úplně.

„Je naprosto morální, že tyto peníze
požadujeme, protože neinvestiční ná-
klady platíme z daní obyvatel Českých
Budějovice, které nechceme znevýhod-
ňovat tím, že by občané z jiných měst,
jejichž potomci využívají naše školy, nic
hradit nemuseli,“ doplnil Vodička.

Metropolitní opera New York v Kotvě
Vizualizace Freetime parku Stromovka - celkové pohledy z různých úhlů areálu.

Jak volily Č. Budějovice 17. a 18. října
do krajského zastupitelstva

SSttrraannaa PPllaattnnéé    hhllaassyy

ččíísslloo nnáázzeevv cceellkkeemm vv  %%

1 KSČM 4 282 13.55 
3 SNK Evropští demokraté 1 769 5.59 

12 KDU - ČSL 1 521 4.81 
18 Strana zelených 1 270 4.02 
19 Moravané 17 0.05 
21 Dohoda pro změnu 164 0.51 
25  Doktoři (za uzdravení společ.) 602 1.90 

SSttrraannaa PPllaattnnéé    hhllaassyy

ččíísslloo nnáázzeevv cceellkkeemm vv  %%

33 SPR - Republ.str.Čsl. 52 0.16 
37 SDŽ - Strana důst. života 400 1.26 
42  Pr. Blok - www.cibulka.net 180 0.56 
47  ODS 11 621 36.78 
48  ČSSD 9 500 30.07
53  Děln. str. - zrušení popl. 213 0.67 

VVoolliiččii  vv  sseezznnaammuu::  7777  111177..  VVoolleebbnníí  úúččaasstt::  4411..2244  %%  

zdroj www.volby.cz

Od poloviny října mohou řidiči využívat nově zrekonstruovaný most vedoucí ke hřbitovu v Mladém. Kon-
strukce byla předělána kvůli plánované stavbě IV. železničního koridoru.                    Foto Petr Zikmund



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Kdy byl postaven novorenesanční palác 
na rohu Hroznové a ulice U Černé věže, dnes sídlo banky ČSOB?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 domů“
s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze zářijového vydání je:
Malé divadlo sídlilo od roku 1965 – 1985 v budově bývalého kina OKO v Jeronýmově ulici.
Výhercem je: Vladimír Řehoř, Labská 1, 370 11 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2,
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

HHRROOZZNNOOVVÁÁ
Hroznová ulice má nejvíce rohových

domů ze všech ulic v historickém jádru
města (když nepočítáme nepůvodní ulici
Hradební). Hroznová začíná u Kněžské,
křižuje ulice U Černé věže, Plachého,
Krajinskou, Českou, ústí do ní Panská,
Mlýnská, Piaristické náměstí a končí
u Předního mlýna. Do roku 1872 stála
v prospektu Hroznové gotická Rybář-
ská brána, zbořená proto, že se nelíbila
mlynářům z Předního a Malého mlýna
(mlynářovi ze Zadního mlýna se zase ne-
líbila hradební Rabenštejnská věž, ale ta
to ustála). 

Hroznovka měla v minulosti něko-
lik názvů podle úseků: Děkanská, Hroz-

nová, Masná, Rybářská i U klášterní-
ho hřbitova. Vyskytuje se na přelomu
18. a 19. století též název Dobytčí trh.
Jména souvisela s tím, jaký objekt
zrovna v tom úseku byl nejdůležitější
– děkanství, hostinec U hroznu, masné
krámy, klášterní hřbitov a brána k vo-
dě, nebo konání dobytčích trhů. V roce
1875 byly všechny části sjednoceny pod
společný název Hroznová. Roku 1900
byla ulice přejmenována na Kneisslovu
podle Josefa Kneissla, který byl v letech
1891 až 1903 starostou města (měl tedy
ještě v čase, kdy byl ve funkci „svou“ uli-
ci). V roce 1921 se ulice přejmenovala

opět na Hroznovou. Tento název byl poli-
ticky neutrální, takže přečkal dodnes.  

Hroznová ulice je pestrá. Má zastou-
peny všechny stavební slohy. Od gotické
Staré rychty na rohu Panské až po ku-
bistický obchodní dům poblíž Kněžské
ulice. To je objekt č. 2 z 20. let 20. století
postavený jako obchodní dům bratří Ro-
senfelderů stavitelem Františkem Petrá-
šem. Dům má kubistický štít a vertikály
režného zdiva ze zvláštních cihel pe-
trášek (patentovaná cihla petráška má
tvar písmene L a dutiny). Bratři Rosen-
felderové doporučovali nákup dámské
a pánské konfekce, hotové i na zakázku,
dámské a pánské vlněné látky v den-
ních novinkách. Výbavy, textilie, prádlo,

galanterie. Vše za ceny čelící každé
konkurenci. Po roce 1945 prodával zde
Karel Vančura jízdní kola. Za socialismu
byla v domě prodejna partiového zboží. 

Do obrazu Hroznové zasáhly na za-
čátku 20. století banky. Zbořily tři ro-
hové domy a postavily si svoje. V mís-
tech dnešní Komerční banky stál do ro-
ku 1911 cenný Ettmayerův dům se stup-
ňovitým renesančním štítem (podobný
štítu solnice nebo staré radnice). Ná-
sledně vyrostla v tom prostoru němec-
ká spořitelna. Další dvě banky obsadily
nároží Hroznovky a ulice U Černé věže. 

Za Galerií Hrozen, kterou otevřel

v roce 1998 Václav Johanus, ve směru
k Plachého ulici stojí barokní Neu-
werthův dům č. 24. Sídlila v něm zá-
mečnická firma bratří Neuwerthů zalo-
žená v roce 1766. Předmětem činnosti
firmy bylo stavební a umělé zámeč-
nictví, autogenní sváření a řezání. Firma
měla také vlastní učně. Na průčelí je
výklenek pro sošku patrona, ale prý tam
býval malý vodotrysk, který nepřetržitě
nadnášel jakýsi míček. 

V Hroznovce byla řada hospod. Mas-
né krámy sice mají vchod z Krajinské,
ale z Hroznové býval vchod do výčepu
pro štamgasty „na stojáka“. Vinárna
U zlatého hroznu byla také známá jako
hostinec U Žáků (navštěvoval spisovatel

Jaroslav Hašek). U Hromádků, Václava
a Emanuela, bylo dříve U Milleretů.
Obnovila se restaurace U tří sedláků,
jeden čas za Císlera U stadionu. Na rohu
Piaristického náměstí býval hostinec
Na růžku a ROKOKO BAR, jediná zá-
bavní místnost ve městě. Denně umě-
lecký koncert. Otevřeno až do 3 hodin
ráno, jak BAR uváděl v roce 1923. V č. 5
kavárna U Nováků. V č. 7 po roce 1990,
když se odstěhovala Sigma, Videobar
KOBRA. Nebo v č. 3 bufet Lahůdka.

Připravuje Odbor územního plá-
nování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Nositelé vyznamenání Za zásluhy
MMoonnss..  KKaarreell  FFoořřtt  (*8. 11. 1921) 
Skautský vůdce, kněz, misionář, redaktor Rádia Svobodná

Evropa. Za 2. světové války byl jako skautský vůdce vězněn
gestapem, v roce 1948 vysvěcen na kněze a sloužil jako kap-
lan ve Vimperku, odkud v roce 1950 odešel do exilu. Jako mi-
sionář působil sedm let v Alžírsku a na Sahaře, poté se vrátil
do Německa, kde se staral o krajany a pracoval v nábožen-
ském vysílání Rádia Svobodná Evropa. V roce 1965 byl jme-
nován vedoucím duchovní služby pro Čechy v Západním Ně-
mecku a od roku 1980 řídil náboženské vysílání Radia Svo-
bodná Evropa v Mnichově, kde pracoval až do přesunu této
stanice do Prahy (1994). V současnosti střídavě žije v Mnicho-
vě a v Kněžském domově v Českých Budějovicích.

Římovská lípa
je Stromem roku 

Lípa Jana Gurreho, rostoucí již
680 let v zahradě u římovského kos-
tela, se stala vítězem celostátní sou-
těže Strom roku 2008, přičemž zís-
kala rekordní počet 33 967 hlasů.
Kampaň kromě mnoha firem podpo-
řilo i město České Budějovice, Do-
pravní podnik města ČB a Jihočeský
kraj. Vítězství tak bylo dosaženo  spo-
luprací občanů, institucí i firem. Kaž-
dý hlas v anketě navíc znamenal
dobročinný příspěvek prostřednic-
tvím dárcovské SMS – letos se celkem
podařilo vybrat 620 tisíc korun.

Anketu pořádala již posedmé
Nadace Partnerství ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí
ČR. Na druhém místě se umístila os-
keruše z Josefova u Hodonína s poč-
tem 18 091 hlas, na třetím místě
pak s 16 555 hlasy dub z Branic-
kého Mezivrší. Cenu pro vítěze, šek
na ošetření vítězného stromu, přev-
zali společně na slavnostním vyhlá-
šení 17. října v Brně navrhovatelé
římovský starosta Vladimír Koupal,
páter Tomáš Koňařík a Pavla Matěj-
ková ze sdružení Calla. 

VVěěrroossllaavv  MMeerrttll  (*30. 3. 1929)
Spisovatel, publicista, básník. Nositel Státní ceny za lite-

raturu za rok 2001 za román Hřbitov snů a esejistickou tvor-
bu v 90. letech. Řada jeho knih byla přeložena do němčiny
a polštiny. Ve svých křesťansky inspirovaných dílech se za-
měřuje na otázky morálky a etiky, sondy do psychologie
a vztahů mezi lidmi. Po studiu na českobudějovické Obchod-
ní akademii pracoval mezi lety 1949 a 1968 jako úředník.
Poté byl dva roky redaktorem jihočeského nakladatelství Rů-
že, kde založil a vedl až do jeho zákazu literární měsíčník
Arch. V období 1971-1991 byl tajemníkem Okresního výbo-
ru Československé strany lidové v Českých Budějovicích,
v současnosti je čestným předsedou Jihočeské obce spisova-
telů a věnuje se literární činnosti. 

pprrooff..  MMUUDDrr..  MMiilloošš  VVeelleemmíínnsskkýý,,  CCSScc..    (*14. 8. 1936)
Děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity,

čelný představitel a tvůrce české sociální pediatrie, autor
mnoha publikací, vědeckých studií a odborných článků. V ro-
ce 1960 absolvoval lékařskou fakultu v Praze, poté působil na
dětských odděleních nemocnic v Jindřichově Hradci a Čes-
kých Budějovicích, v letech 1980-1997 byl primářem dětského
a posléze novorozeneckého oddělení českobudějovické ne-
mocnice. V roce 1991 začal spolupracovat s nově vzniklou
Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity a rozšířil své
vědecké aktivity. V letech 1998-2004 byl proděkanem pro
vědu a výzkum a poté se stal děkanem. Jeho dílo lékaře, vědce
a vysokoškolského pedagoga je rozsáhlé a přesahuje do mno-
ha oblastí, svým interdisciplinárním přístupem se podílel na
ustavení sociální pediatrie jako samostatného oboru, který se zabývá nejen otázkami
zdraví, ale i širšími souvislostmi (psychické zdraví dítěte, jeho společenské prostředí
apod.), které umožňují účinnou komplexní péči o dítě.

JJaarroossllaavv  PPoouuzzaarr  (*23. 1. 1952)
Legenda českého a českobudějovického hokeje, první čes-

koslovenský a celkem trojnásobný vítěz Stanley Cupu, dvoj-
násobný mistr světa (k tomu 3x stříbrný a 1x bronzový). Stří-
brný medailista ze zimních olympijských her 1976, druhé
místo v Kanadském poháru 1976.

Svou hokejovou kariéru zahájil v roce 1969 v Motoru Čes-
ké Budějovice a působil zde až do roku 1982, přičemž se stal
se 276 nastřílenými brankami historicky nejlepším střelcem
českobudějovického týmu. Poté působil v NHL, kde s týmem
Edmonton Oilers třikrát získal Stanley Cup a na konci 80. let
v Západním Německu, kde se jednou stal vítězem tamní ligy
s týmem Rosenheimu. V 90. letech se vrátil do Českých Bu-
dějovic, začal podnikat a v letech 1992 až 1998 byl preziden-
tem HC České Budějovice. Ve vedení klubu se pohyboval až do

roku 2004 a celkem pětkrát také usedl na trenérskou lavici. Angažoval se i ve věcech
veřejných, v letech 1994-1998 byl členem rady města.

Nositelé vyznamenání Za statečnost
ppllkk..  MMiillaann  MMaallýý    (*30. 9. 1923)
Narozen v Brně, po zřízení Protektorátu Čechy a Morava

nasazen do válečné výroby. Spolu se dvěma kamarády uprch-
nul, aby se mohl přidat k československým jednotkám ve
Francii. Přes Jugoslávii se dostali do sběrného tábora v Bej-
rútu, přičemž se vydával za staršího, aby ho do armády vůbec
přijali. Přesun do Francie však neuskutečnil, neboť ta mezitím
padla (1940). Československé útvary byly přesunuty do Haify
pod velení plk. Klapálka. Po výcviku přišlo bojové nasazení
u Tobruku (1941), kde Milan Malý setrval půl roku. V roce
1942 se přihlásil do RAF a úspěšně absolvoval výcvik ve Velké
Británii a v Kanadě a nakonec se stal nejmladším příslušní-
kem 312. československé stíhací perutě. Po válce působil u le-
tectva do roku 1948, pomáhal s výcvikem izraelských pilotů na
českobudějovickém letišti, ale potom byl při komunistické per-
sekuci pilotů RAF z armády propuštěn. Pracoval jako dělník v budějovické Igle a poslé-
ze jako technolog. Po srpnu 1968 byl však za distribuci novin Pražského jara převeden
na dělnickou profesi v kalírně. Po roce 1989 se dočkal rehabilitace.

Je nositelem tří československých a tří britských válečných vyznamenání.

pppprraapp..  DDrraahhoommíírr  MMaallýý  (*3. 9. 1966)
nnssttrržžmm..  RRoommaann  PPuuddiivvííttrr (*21. 5. 1978)
Tito dva příslušníci Hasičského zá-

chranného sboru Jihočeského kraje zasaho-
vali 21. listopadu 2006 u požáru v objektu
dokončovaného Mercury Centra. Požár vy-
puknul po pádu propan-butanové láhve
a zasáhl další tři. Jedna z lahví explodovala
krátce před příjezdem hasičů. Oba vyzna-
menaní hasiči prokázali obrovskou stateč-
nost, když natáhli vodní proud na nebez-
pečné a těžce přístupné místo na staveništi,

odkud s nasazením vlastního života ochlazovali dosud nevybuchlé propan-butanové
lahve. Svým zásahem zabránili dalšímu výbuchu, škodám na majetku i zdraví.

pprraapp..  MMaarrttiinn  HHoommoollkkaa    (*8. 6. 1977) 
Člen Skupiny služební kynologie Policie ČR Správy Jiho-

českého kraje. Na začátku září se účastnil Evropského srazu
Harley-Davidson v Rakousku. Při zpáteční cestě na dálnici
obětavě pomohl motocyklistovi, který havaroval - pravděpo-
dobně příčinou mikrospánku - a utrpěl těžká zranění. Při pos-
kytování pomoci zjistil, že se shodou okolností jedná o Čecha,
Jiřího Zemana z Plzně. Podle pokynů přivolaných zdravotníků
udržoval raněného komunikací v  češtině při vědomí a tlumo-
čil mu pokyny zdravotníků, čímž výrazně přispěl k jeho zá-
chraně. Po převezení raněného vrtulníkem do nemocnice vy-
řídil s rakouskými policisty veškeré náležitosti související
s dopravní nehodou a nadto zařídil i vyrozumění rodiny zra-
něného v Čechách.

Jsme tu pro lidi, vnímají
svou práci jasně strážníci

I když se
strážníci měst-
ské policie dos-
távají do situa-
cí, v nichž jde
o zdraví či život
jim nebo obča-
nům, valná část
jejich práce spo-
čívá v pochůzka-
ření a řešení zá-
ležitostí všední-
ho života. Ideálu
četníka-okrskáře, který se dobře vyzná
ve svém obvodu a řeší stížnosti jeho
obyvatel, se v tomto ohledu blíží hlídka
Zdena Vránová - Vladislav Černý z ob-
vodu Střed, kteří dlouhodobě plné své
pracovní úkoly na velmi dobré úrovni
a svým přístupem a znalostmi dobře re-
prezentují Městskou policii České Budějo-
vice. Hlídka se také účastní akcí odboru
prevence městské policie.

„Jsme tu pro lidi,“ lakonicky říká stráž-
ník Zdena Vránová. „Do našeho obvodu
patří také kontroly lokality u Háječku,
takže se setkáváme jak s lidmi závislými
na alkoholové a nealkoholové toxikoma-
nii, tak s lidmi, kteří nemají zázemí.
Ale řešíme například i generační prob-

lémy na Praž-
ském předměstí.
V poslední době
řešíme čím dál ví-
ce problémů ná-
silí mezi mládeží.
Více se soustředí-
me na hlídkovou
činnost před zá-
kladními škola-
mi a spolupracu-
jeme s vedením
škol,“ dodala. 

Její kolega strážník Vladislav Černý
slouží u městské policie již přes 16 let,
z toho 15 let byl u Městské policie Ru-
dolfov. „Kdybych měl porovnat službu
strážníka na Rudolfově a v krajském
městě, bylo by to nejspíše v duchu
porovnávání vztahů mezi lidmi na ma-
lém a velkém městě. Na Rudolfově jsem
po letech služby bezpečně znal své ‚do-
mácí prostředí‘ a z toho vycházel i kon-
takt s lidmi. Po reformě českobudějo-
vické městské policie a rozdělení kraj-
ského města do obvodů je zde situace
vlastně velmi podobná. Máme svůj ob-
vod, ten se snažíme stoprocentně zmapo-
vat a zajistit lidem bezpečí a pořádek,“
uvedl strážník Černý.
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Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.
NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::

Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::
Pronájem venkovních reklamních ploch 
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

MMyyttíí  vvoozziiddeell::
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

SSeerrvviiss  vvoozziiddeell::
Servis autobusÛ, nákladních 
a dodávkov˘ch vozidel
Opravy klimatizací
Antikorozní ochrana vozidel

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.
Novohradská 738/40

370 33 âeské Budûjovice

Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763

E-mail: info@dpmcb.cz 

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

KKaaššnnyy  aa  ppííttkkaa  vvee  mměěssttěě  ččeekkáá  zziimmnníí  ssppáánneekk

Váš provozovatel 
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264
37010 České Budějovice

nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

www.1jvs.cz

Kašny a pítka
na území města
jsou již bez vody.
Pracovníci 1. JVS
a. s. je připravili
na zimní sezonu.   

To představo-
valo vypuštění vo-
dy  z bazénů  a tech-
nologií a zajištění
přívodních vodo-
měrných šachet ne-
promrzajícím ma-
teriálem.

Samsonovu kaš-
nu přípravu na zi-
mu čekají na po-
čátku listopadu. 

Výstavy v radniční 
síni do konce roku

2255..  1100..  --  77..  1111..  22000088
Výstava k 90. výročí Dne vzniku

samostatného československého státu 

1111..  1111..  --  2288..  1111..  22000088
Josef Bruckmüller, obrazy 

22..  1122..  --  2200..  1122..  22000088
Posluchači katedry výtvarné vý-

chovy PF JCU, práce studentů 

2233..  1122..  22000088    --  1177..  11..  22000099
České Budějovice trochu jinak…,

fotografie

Lokalita U Vávrovských rybníků
umožní vznik nového centra

Významný rozvojový potencionál má
lokalita U Vávrovských rybníků, která se
nachází v severozápadní části města,
v prostoru areálu bývalého vojenského
cvičiště. Město tu proto chce nové čtvrťové
centrum s obchody a zázemím pro neda-
leká sídliště. 

Navrhuje změnu územního plánu.
„Chceme, aby začlenění bývalého vojen-
ského areálu do okolní části města bylo
přirozené. Právě toto území, které je
dobře dopravně napojeno do centra i me-
ziměstsky, je jedním z nejvýznamněj-
ších rozvojových prostorů. Územní plán
tento potenciál plně potvrzuje a určuje
prostor ke komplexní restrukturalizaci,
která umožní vznik nového čtvrťového
centra se zázemím pro přilehlá sídliště.
Konkrétně mám na mysli občanskou

vybavenost, obchody a služby, pracovní
příležitosti, sport a rekreaci,“ vysvětlila
náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Upřesnila, že změna předpokládá
v jižní části území úpravu funkčních
ploch a komunikací, která umožní zá-
chranu alejí vzrostlých stromů, vytvoření
nového náměstí a zachování historic-
ky a stavebně hodnotného objektu býva-
lých kasáren z počátku 20. století, při
zachování koncepce „prorůstání“ zeleně
v území.

„Cílem je také změnit funkční využi-
tí v severozápadní části pro výstavbu
bydlení kolektivního charakteru v zeleni
v prostoru takzvaného zeleného klínu,
což vyplývá ze studie, kterou vzalo na vě-
domí městské zastupitelstvo,“ dodala
Popelová. 

Základní škola 
J. Š. Baara má

evropskou cenu
Jako jediná škola v České republice

získala ZŠ J. Š. Baara Evropskou jazy-
kovou cenu Label 2008. Současně s ní
převzala ve Velkém zrcadlovém sále
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy v Praze dotaci ve výši 150 tisíc
korun.

„Cenu jsme obdrželi za tříletou
práci na projektu nazvaném Hodina
s evropskými pohádkami v rámci pro-
gramu EU Socrates/Comenius. Na něm
jsme spolupracovali s žáky a učiteli
z německého Hildburghausenu a ma-
ďarského Törökbalintu,“ vysvětlil ředi-
tel úspěšné školy Vladimír Čunát.

Poznamenal, že cílem oceněného
projektu bylo seznámit se navzájem
s některými typickými pohádkami
jednotlivých států. Vznikla také spo-
lečná pohádková kniha, která je ve
třech jazykových verzích. Žáci rovněž
mohli navštívit partnerské školy a poz-
nat zdejší život.

„Přínosem tohoto projektu byla
motivace žáků ke studiu cizích jazyků,
seznámení se s kulturními tradicemi
zúčastněných zemí, mnoho krásných
zážitků z návštěv a využívání pohád-
kové knihy při vzdělávání žáků, a to
hlavně na I. stupni ZŠ,“ doplnil Čunát.

Práce na splavnění 
Vltavy pokračují
Ředitelství vodních cest pokračuje

v práci na projektu splavnění řeky Vltavy
v úseku z Českých Budějovic do Týna
nad Vltavou, které zahájilo v září. Kon-
krétně se jedná o modernizaci jezu v Čes-
kém Vrbném a zajištění dostatečné pla-
vební hloubky ve zdrži jezu Hluboká nad
Vltavou.

První část projektu mezi Českými Bu-
dějovicemi a Hlubokou nad Vltavou by
měla být dokončena v roce 2010 a na ná-
kladech se bude podílet i Evropská unie
prostřednictvím Operačního programu
Doprava. 

„Jsem rád, že jsem mohl zahájit první
stavby projektu dokončení splavnosti vl-
tavské vodní cesty a že se už nepohy-
bujeme v pouhých teoriích a plánech,“
uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Mi-
roslav Šefara.

Dodal, že po dokončení celého projektu
v roce 2013, kdy budou dobudována
i plavební zařízení na Orlíku a Slapech,
vznikne souvislá vltavská vodní cesta, na-
pojená díky Labi na rozsáhlou síť evrop-
ských vodních cest.

V průběhu stavby bude nutné usku-
tečnit zemní práce v korytě řeky, dále
demolici částí vlastního jezu, betonáž
a montáž nové jezové technologie. Stavby
by měly být dokončeny v listopadu 2009.
Náklady dosáhnou výše 145,7 mil. Kč.

Soutěž o město budoucnosti
Future City Game neboli hra o bu-

doucí město či město budoucnosti – tak
se jmenuje soutěž, která se bude v Čes-
kých Budějovicích konat 24. a 25. lis-
topadu. Její cíl je jednoduchý – přijít
s nejlepším nápadem, jak zlepšit či
zpestřit život v Českých Budějovicích.
Hráči soutěží v týmech a mají za úkol
navrhnout, otestovat a představit své
nekonvenční, ale přesto realizovatelné
nápady a návrhy představitelům města,
odborníkům a ostatním hráčům. Na ko-
nec hry všichni zúčastnění volí nejlepší
myšlenku a společně přemýšlí o tom,
jak mohou být nápady využity ve městě
i potom, co hra skončí.

Hru pořádá mezinárodní organizace
British Council (Britská rada) ve spolu-
práci s Centrem pro komunitní práci
a městem České Budějovice a je součástí
rozsáhlejšího tříletého projektu Kreativ-
ních měst, který British Council realizuje
ve 14 zemích. 

Organizátoři hledají tvůrčí obyva-
tele, kteří by se do hry chtěli zapojit
a podpořit svými nápady změny v ji-
hočeské metropoli. Zájemci se mohu
hlásit do pondělí 17. listopadu 2008 na
ttoommaass..cchhoovvaanneecc@@ccppkkpp..cczz.

Podrobné informace o tomto projektu
jsou uvedeny na wwwwww..bbrriittiisshhccoouunncciill..cczz
a wwwwww..ccppkkpp..cczz.

Budějovice chtějí vybudovat domov
pro lidi s Alzheimerovou chorobou

Domov pro klienty s Alzheimerovou
chorobou či obdobným onemocněním,
který by fungoval jako detašované pra-
coviště Domova pro seniory Máj, chtějí
vybudovat na Zlaté stoce Č. Budějovice.

Město už vybralo i objekt domu číslo
32/28, který dříve sloužil jako penzion.
„Původní majitelé již nestačí vzhledem
k jejich věku penzion provozovat a s pro-
nájmem měli velmi špatné zkušenos-
ti, a proto dům nabídli městu k prodeji
za 8,5 milionů korun,“ sdělil náměstek
primátora Rudolf Vodička.

Zhruba na 7,5 milionu korun je odha-
dovaná investice na úpravu bývalého
penzionu. V budově by mělo vzniknou
na 20 lůžek, které se pak uvolní na Máji.

Podmínkou ke koupi je, že změna využí-
vání prostor bude v rámci stavebního ří-
zení vůbec možná.

„České Budějovice speciální praco-
viště pro lidi trpící Alzheimerovou cho-
robou potřebují. Tyto lidé jsou totiž mo-
bilní, ale žijí pod speciálním režimem,
který jim upravuje pohyb v závislosti
na jejich onemocnění. Tyto prostory se
zdají být ideální, protože se zde nachází
velká zahrada. Výhodná je i poloha ve
městě,“ dodal Vodička a zdůraznil, že
provoz tohoto zařízení nebude mít ne-
gativní vliv na sousední nemovitosti
a nebude nijak narušovat klidné pro-
středí v lokalitě.

A. IIljuščenko 
byl v Budějovicích

Téměř po celý říjen si mohli diváci
v radniční výstavní síni prohlédnout díla
běloruského malíře Alexandra Iljuščenka,
který vystavuje pod uměleckým jménem
Ilko. Ten ve svém díle vychází z im-
presionismu. Od roku 1987 žije v České
republice. Je malířem především české
krajiny, kterou představil i v roce 2006 na
výstavě v Paříži. Devět jeho obrazů za-
koupila také The European Fine Art
Gallery se sídlem v německém Münsteru.
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