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ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

uvnitř najdete...nOVINY  Dopravu řídí unikát

 Město ocenilo Mládka

 Propojení okruhů jde do finále

 Nový sběrný dvůr

tu byli, když jsem po volbách v roce 
2006 odcházel.
Jaké jste si stanovil priority?
v prvé řadě je nutné dokončit 
všechno, co je rozpracováno. mojí 
osobní prioritou je, aby každý ob-
čan, který to potřebuje, našel u 
mě otevřené dveře. snažím se o 
to, co jsem dělal osm let. to zna-
mená, aby čekací doba, kdy se ke 
mě občan dostane, byla co možná 
nejkratší. nemám rád, když se mu-
síte objednávat čtrnáct dní či mě-
síc dopředu. věci řeším, co možná 
nerychleji. proto také můj pracovní 
den začíná zpravidla mezi 7 či 7.30 
a končí až večer.
Můžete být konkrétnější, které 
projekty je potřeba dokončit v 
tomto volebním období?
Jsou to především projekty, které 
využívají peněž z evropské unie. 
někdy se jedná o šibeniční termíny. 

Hezké léto 
vážení čtenáři. 
V duchu uvol-
něné nálady le-
tošních, teplých 
dnů je napsán 
se značnou mí-
rou nadsázky 
i úvod tohoto 
sloupku.

Kostek, které byly tolikrát 
proklínané , bude opravdu vy-
bouráno hodně. Začíná totiž 
mnoho let očekávaná rekon-
strukce Rošického ulice v úse-
ku ul. O. Nedbala – Zavadilka. 
Až bude v příštím roce tato 
komunikace opět otevřena, 
bude to moderní trasa ulice 
městského charakteru s kva-
litním povrchem, chodníky a z 
prostoru křižovatky M. Horáko-
vé směrem na Zavadilku také 
s cyklostezkou, která vyvede 
bezpečně cyklisty nejenom ze 
sídliště  Máj do krásné přírody 
na západ od naší metropole. 

Nová, supermoderně řešená 
kruhová křižovatka M. Horákové 
– E. Rošického také prozradí ná-
znak sladkého veřejného tajem-
ství. Bude zde totiž v předstihu 
vybudováno čtvrté odbočovací 
rameno připravované stavby  
s názvem „Propojení ulic Stra-
konická – M. Horákové“ přes 
území bývalých čtyráckých ka-
sáren :-)

O tomto ale zase příště.
Musím využít tohoto prosto-

ru také pro poděkování za vzor-
nou spolupráci  úřadu  Jihočes-
kého kraje. Díky této spolupráci 
a díky jeho velké finanční spo-
luúčasti může realizace výše 
uvedeného proběhnout. 

Prosím o značnou míru to-
lerance, neb nejenom u zaha-
jované zmíněné stavby, ale i 
dalších probíhajících na území 
města, budeme potřebovat 
velkou trpělivost a velkorysost. 
Přeji vám krásné léto.

František Jelen
náměstek primátora

Zn.: prodáme
     kostky

nový přechod má plavská ulice  
v krajském městě. stál 650 tisíc 
korun a je vybaven bezpečnost-
ními prvky. přejít tuto rušnou ulici 
tak bude bezpečnější. snížilo se  
i riziko střetu chodce s automobi-
lem.
„nový přechod je osvětlen a vy-
baven zpomalovacími bezpeč-
nými pásy roCBInda, které V červnu vás 

zastupitelstvo 
zvolilo po třech 
a půl letech 
opět primáto-
rem. Už jste se 
za měsíc sžil 
s touto funkcí, 
která vám roz-
hodně není neznámá?
na radnici jsem strávil hezkých pár 
let života. Jako primátor jsem pů-
sobil dvě funkční období a šest a 
půl roku jsem byl náměstkem. vě-
děl jsem proto, co mě čeká. práce 
primátora je mi tak velmi důvěrně 
známá. musím říci, že se toho zas 
až tolik nezměnilo od doby, co jsem 
tu působil. přibyly sice některé no-
vinky jako například elektronický 
podpis, chod radnice jako takový 
ale zůstal stejný. navíc jsem tady 
nalezl osmdesát procent lidí, kteří 

obyvatelé českých Budějovic 
se konečně dočkali. od druhé 
poloviny července využívají letní 
plovárnu, která zásadně změnila 
při náročné rekonstrukci podo-
bu. součástí jsou vodní atrakce, 
po kterých českobudějovičtí léta 
volali.

plovárna na sokolském os-
trově patří mezi nejmodernější v 
Jihočeském kraji. výčet nových 
atrakcí potěší nejednoho milov-
níka vodních radovánek. přibyly 
totiž toboganové skluzavky, kruh 
s divokou vodou, masážní rošty 
i vodní ježek. děti se mohou ra-
dovat z prakticky nového bazé-
nu, který zcela vyplní jejich čas 
strávený ve vodě.

dominantou celého pozměně-
ného areálu je čtyřpruhová sklu-
zavka, která končí v původním 
padesátimetrovém bazénu. zde 
se nacházejí i další vodní atrak-
ce. místo je tu ale i nadále pro 
plavání v celkem třech dráhách, 
oddělených od místa relaxace  
a zábavy.

rekonstrukce začala loni na 
podzim. protáhla se, a proto mu-
seli obyvatelé krajského města 
čekat až do července, než se ne-
kryté bazény otevřou. 

„Bourací práce ukázaly, že  
v bazénech byla proti původním 
předpokladům asi o metr a půl 
vyšší vrstva betonu, takže pilo-
táže pro stabilizaci musely být 
pochopitelně mnohem hlubší  
a práce se prodloužily,“ zmínil 
náměstek primátora František 
Jelen důvod posunutí termínu 
otevření. tomu nepřispělo ani 
deštivé počasí z počátku léta.

téměř stotisícové české  
Budějovice mají pouze jedinou 
letní plovárnu, proto byla její ob-
nova zařazena k jedné z inves-
tičních priorit. projekt na její re-
konstrukci byl zařazen v závazné 
části tematického Integrovaného 
plánu rozvoje města a ucházel se 
o dotaci z regionálního operač-
ního programu nUts II Jihozá-

Letní plovárna zásadně změnila podobu

Provozní doba
červeneC - srpen 10,00 až 20,00 hod.

v případě nepříznivého počasí bude provoz letní plovárny pouze  
v omezeném rozsahu.

Ceník služeb
dospĚlí 60,- kč/den po 17,00 hod. 40,- kč

dĚtI od 3 do 10 let, 
ztp, senIoŘI od 60 
let

30,- kč/den po 17,00 hod. 20,- kč

samostatnÉ
pŘedplatnÉ pro lp 360,- kč/10 vstupů

odkládaCí  skŘíŇka
(záloha na klíč 50,- kč) 10,- kč

pad ve výši přesahující 57 milio-
nů korun, kterou také získal.

„původní rozpočet byl 90 mili-
onů korun, soutěž jsme ale zrušili 
a přistoupili na rozpočet 65 mili-
onů,“ uvedl Jelen. k tomu přiby-
lo po rozhodnutí radních dalších 
osm milionů na nové atrakce.

„z celkové částky 73 mili-
onu město hradí 16 a ostatní  
jsou finance z evropské unie,“  
vyčíslil předseda finančního vý-
boru vladimír Brůha a připomněl 
jeden z hlavních důvodů kom-
pletní rekonstrukce. ze staré-
ho bazénu totiž permanentně  
unikala voda, což už se v žád-
ném případě dít nebude. „věřím, 
že se tady návštěvníci budou cítit  
velice příjemně a spokojeně,“  

Na Plavské je nový přechod

nový přechod na Plavské ulici.                                     Foto Magistrát

spočívají v úpravě jízdního pruhu 
implementací červeného povr-
chu v délce dvacet metrů před 
přechodem pro chodce. červená 
barva jednak upozorní řidiče na 
blížící se kritické místo a drsnější 
povrch pásu výrazně zvýší brzd-
né účinky a zkrátí brzdnou drá-
hu,“ vysvětlil náměstek primátora 
František Jelen.

Rozhovor s primátorem Miroslavem Tetterem:
Věci řeším, co možná nejrychleji

pro nás to pak znamená zapřáh-
nout všechny příslušné odbory, 
které k tomu měly připravit materi-
ály a nemají je hotové takříkajíc do 
foroty. Jsou tu i velké investiční cel-
ky, u kterých bych byl velmi nerad, 
aby se protahovaly. mám namysli 
rekonstrukci lannové třídy, letní 
plovárnu a podobně. musíme také 
intenzivně pracovat na rozpočtu 
pro příští rok, aby město nebylo vy-
staveno případnému rozpočtovému 
provizóriu začátkem příštího roku.
Chystáte nějaké zásadní orga-
nizační změny?
Co se týče personálních změn, tak 
rada zrušila místo asistenta primá-
tora. nikdy jsem žádného asistenta 
neměl a ani ho nepotřebuji. nevím, 
čím bych ho měl zatěžovat, co by 
pro mě dělal. to je jediná organi-
zační změna, ke které došlo. Žádné 
zásadní změny nehodlám dělat.

dodal Brůha.
rekonstrukci letní plovárny si 

prohlédl při návštěvě česka také 
zástupce evropské komise pro 

regionální operační programy  
v české republice Jack engwegen, 
který ocenil, že se město snaží vy-
plnit volný čas obyvatelům.

Jana Málková (vlevo) a Aneta Janovská při otevření rekonstruované plovárny.  Foto Petr Zikmund
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Zbytečné experimenty s městskou policií
Když jsem se na podzim roku 

2006 stal primátorem, jako svůj 
prvořadý úkol jsem vnímal pro-
měnu městské policie. Ta byla 
osm let předtím degradována na 
pouhopouhý spolek „botičkářů“. 
Byla zanedbaná, počínaje říze-
ním ze strany předchozího primá-
tora, přes nekompetentní vedení, 
nejasnou organizační strukturu, 
až po rozbujelý protekcionismus 
a přemíru lidí na neefektivních 
pozicích, ovšem velmi efektně 
placených. Demotivovaní řadoví 
strážníci byli poháněni do sbírání 
pokut, aby městská policie mohla 
vykázat alespoň nějakou činnost. 

Tento stav se mi podařilo změ-
nit – posílil jsem hlídkovou službu, 
zefektivnil ji zavedením okrsků a 
obecně zkvalitnil městskou poli-
cii důrazem na výběr schopných 
lidí a jejich intenzivnější výcvik; 

lépe jsme také začali koordinovat 
činnost s Policií ČR. Strážníků je v 
ulicích více než kdy předtím a také 
toho více zvládají. Jsem přesvěd-
čen, že mnou provedené změny 
pocítili především sami občané. 

 Staronový primátor, který osm 
let městskou policii nechal upadat, 
má najednou potřebu reformovat. 
Na efekt proto zavedl jednočlen-
né hlídky, které samozřejmě žádné 
strážníky navíc na ulici nedodají. 

Nedovedu si představit, jak jeden 
strážník nebo strážnice „řeší“ ja-
koukoliv problémovou skupinu, jde 
do nějakého doupěte preventivně 
kontrolovat drogově závislé a bez-
domovce, mezi nimiž často bývají 
celostátně hledaní zločinci, nebo 
se i jen snaží zjednat si respekt u 
party hlučných výrostků. Nemluvě 
o situaci, kdy může být kterýkoliv 
jednotlivý strážník obviněn ze šika-

nování, pokusu o úplatek apod. 
Prokazování viny či neviny je pak 
postaveno na tvrzení proti tvrze-
ní, protože neexistuje pojistka ve 
druhém členu hlídky. K čemu to 
povede? Raději si nikdo nebude 
ničeho všímat a činnost se zase 
vrátí k botičkám a pokutování 
cyklistů. 
Výjezdová jednotka nemůže ob-
sáhnout vše a zasáhnout tak bez-
prostředně, jak je někdy třeba. 
Strážníci musejí být i v pochůz-
kové hlídce dva, aby se mohli 
navzájem kdykoli podpořit a jistit. 
Osamocený strážník sice obhléd-
ne větší část města než dvojice, 
ale tváří v tvář problému může 
bez „parťáka“ selhat – ne vlastní 
vinou, ale kvůli populistickému 
nařízení shora. 
Juraj Thoma, zastupitel ODS 

(Klub občanských demokratů)

Kulturní léto 2010 
pokračuje v srpnu

Jako první v české republice řídí 
dopravu v českých Budějovicích 
zatím ve zkušebním provozu unikát-
ní dopravní ústředna. město si od 
této nejmodernější techniky slibuje, 
že pohyb automobily po českých 
Budějovicích bude snadnější a také 
rychlejší.

ocení to hlavně obyvatelé, kteří 
po městě jezdí. Řídící systém s ozna-
čením vrs 5000 používají například 
drážďany. pro české Budějovice jej 
zajistila společnost signalbau hu-
ber, která spolupracuje na obnově a 
výstavbě systému řízení dopravy.

Ústředna automaticky sleduje a 
ovládá provoz všech třiceti pěti svě-
telných zařízení ve městě, zazname-
nává informace o aktuální dopravní 
zátěži a reguluje dopravu tak, aby 
byl průjezd křižovatkami plynulejší. 
to je její největší výhoda.

„nyní jsme schopni posunout po-

Dopravu ve městě řídí unikátní ústředna

hled na dopravu ve městě o úroveň 
výš. znamená to, že už nebudeme 
řešit dopravu v jedné ulici a nebo na 
jednom konkrétním tahu, nýbrž jako 
celek ve vzájemných souvislostech 
a v návaznosti na danou situaci,“ 
uvedl milan smolík, technický ředi-
tel a jednatel společnosti signalbau 
huber.

systém, jehož mozek je instalo-
ván v sídle dispečinku městské po-
licie, bude půl roku ve zkušebním 
provozu. nasbíraná data a jejich 
následné vyhodnocení poslouží k 
dalšímu rozšíření škály řízení do-
pravního provozu.

do budoucna se počítá například 
s upřednostňováním zpožďujících 
se autobusových a trolejbusových 
spojů městské hromadné dopravy 
či s navigačním systémem, který 
řidiče včas upozorní na zácpy či je 
navede na volné parkoviště. aktu-

ální informace o dopravní situaci ve 
městě by měl nabídnout i přenos dat 
na veřejnosti přístupný internet.

Integrované řízení dopravy pro-
střednictvím moderního systému, 
které přišlo na téměř osm milionů 
korun, by mělo zejména v časech 
dopravních špiček výrazně přispět k 
urychlení průjezdnosti města.

„pořízení a využití inteligentní 
ústředny je sice důležitý počin pro 
zkvalitnění řízení dopravy ve měs-
tě, nijak to však nesnižuje nutnost 
vybudovat komunikace, které část 
automobilové dopravy z centra od-
vedou. naléhavým úkolem příštího 
vedení města proto bude postavit 
celou zanádražní komunikaci, tj.  
propojení okruhů až do mladého, 
jižní a severní spojku či propojení 
ulic strakonická a milady horáko-
vé,“ zdůraznil náměstek primátora 
František Jelen.

Strážnice Hana Valentová před monitorem unikátní ústředny.                            Foto Petr Zikmund

1. 8.  16.30 - 18.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Duha - Mezinárodní folklórní festival  
- pořádá J&S Group, Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže

2. 8.  19.00   Katedrála sv. Mikuláše - 10. Mezinárodní varhanní cyklus  
- Michael Bottenhorn (D) - Skladby německého a francouzského 
romantismu, varhanní improvizace na téma dané publikem  
- pořádá Agentura Kultur-Kontakt

3. 8.  19.00   Galerie Pod kamennou žábou - Ozvěny AniFestu - promítání krát-
kých animovaných filmů  
- pořádá Kyvadlo, o.s.

3. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí  
- Black Bottom - hudba třicátých let  
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

4. 8.  20.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Hradišťan - cimbálová muzika, 
umělecký vedoucí Jiří Pavlica  
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.

5. 8.  18.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Čarodějnice z kumbálu  
a Dva klíče - účinkuje Téměř divadelní společnost

5. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí  
- Papouškovo sirotci - hudební vystoupení country-beatového 
tělesa - pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

6. - 7. 8.  18.00   Výstaviště České Budějovice, Amfiteátr - Nohama na zemi  
- charitativní hudební festival  
- pořádá charitativní organizace Květinka

10. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí  
- jazZÍKAspol - hudební vystoupení swingového tělesa  
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

11. 8.  16.30 - 18.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Svátek času - Mezinárodní festival 
estrádních kolektivů dětí a mládeže - pořádá J&S Group, Nadační 
Fond Mezinárodní Fórum mládeže

11. 8.  18.00   Galerie Na dvorku/Hroznová 8 - „Arabská kuchyně - Jeden den  
v Orientu“ - arabská hudba, orientální tance, orientální bazar  
- pořádá Agentura M-ARS

12. 8.  18.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Zlatá husa a Modrý kahanec  
- účinkuje Téměř divadelní společnost

12. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí  
- HK Band - hudební vystoupení big beatového tělesa  
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

12. 8.  20.00   Galerie Pod kamennou žábou - Sextánky - romantická komedie pro 
milovníky filmů pro pamětníky a čtenáře červené knihovny - hraje 
Ženský Amatérský Spolek ŽAS Homole - pořádá Kyvadlo, o.s.

17. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí  
- Dixie Old Boys - hudební vystoupení swingového tělesa  
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

18. 8.  18.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Zlatovláska - pohádka  
- účinkuje Teátr Víti Marčíka

18. 8.  18.00   Galerie Na dvorku/Hroznová 8- Kotlíková kuchyně - dle receptur 
zkušených trempů a posezení  
s trempskou swingovou kapelou Bárka - pořádá Agentura M-ARS

19. 8.  18.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Jak do Mastné Lhoty přišel čert  
- účinkuje Téměř divadelní společnost

19. 8.  20.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Jaroslav Samson Lenk - koncert  
- pořádá Umělecká agentura K.A.P.

24. 8.  20.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Nezmaři - celovečerní letní 
koncert - pořádá Umělecká agentura K.A.P.

25. 8.  18.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Perníková chaloupka - pohádka 
pro nejmenší - účinkuje Divadelní soubor J. K. Tyl

25. 8.  19.30   DK Metropol, divadelní sál - Hudební slavnosti Emy Destinnové 
- Zahajovací koncert - účinkuje Komorní filharmonie Pardubice, diri-
gent Leoš Svárovský - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové

26. - 31. 8.  9.00 - 18.00   Výstaviště České Budějovice a.s. - Země živitelka - 37. ročník 
mezinárodního agrosalonu - pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.

26. - 31. 8.  9.00 - 18.00   Výstaviště České Budějovice a.s. - Ekostyl - tvorba a ochrana 
životního prostředí, ekologické stavby, technologie, racionální výživa 
a zdravý životní styl - pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.

26. - 1. 10.  9.00 - 18.00   Výstaviště České Budějovice a.s. - Mezinárodní výstava  
družstevnictví - pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.

26. 8.  18.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Jak Václav princeznu vyléčil  
a Devět jednou ranou  
- účinkuje Téměř divadelní společnost

26. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí  
- Lakomá Barka - hudební vystoupení folkového tělesa  
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

26. 8.  19.30   Koncertní síň O. Jeremiáše - Hudební slavnosti Emy Destinnové  
- Klavírní recitál - účinkuje: M. Kasík/klavír  
- pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové

26. 8.  20.00   Restaurant modrý dveře, Biskupská 1 - Letní koncerty na terase  
- Swing Trio Avalon & Petra Erneyeiová/Praha - skladby 30. a 40. 
let z repertoáru B. Goodmana, G. Gershwina, D. Ellingtona aj.  
- pořádá restaurant modrý dveře

26. 8.  20.00   Galerie Pod kamennou žábou - Marie aneb Fakt Fiction - inscenace 
z knihy F. Giroudové Úctyhodná žena aneb Život paní Curieové - hraje 
Ženský Amatérský Spolek ŽAS Homole - pořádá Kyvadlo, o.s.

30. 8.  19.00   Náměstí Přemysla Otakara II. - Hudební večery na náměstí - Swing 
Trio Avalon - hudební vystoupení swingového tělesa  
- pořádá Odbor kultury Magistrátu města Č. Budějovice

31. 8.  19.30   Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích - Hudební slavnosti Emy 
Destinnové - Jan Ladislav Dusík - Sonáty pro klavír - účinkuje: 
J.Tůma/pianoforte - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové

31. 8.  20.00   Nádvoří radnice - Radniční léto - Alreens - irská hudba

Múzy na vodě.                                             Foto Petr Zikmund

Městská policie v uplynulých 
téměř čtyřech letech opravdu 
ušla velký kus cesty a prošla 
zásadními změnami, které byly 
nutné aby mohla zvládnout vše, 
co jí ukládá  zákon č. 553/91 Sb. 
O obecní policii, co je po ní po-
žadováno správními orgány i sa-
motnými občany. 

Doba a vývoj jde ale dál a jestli-
že má městská policie vyjít vstříc 
požadavkům občanů,  zvládat 
další nárůst úkolů, požadavků a 
problémů, které má řešit, není 
mnoho vhodných variant. Jak již 
bylo napsáno v článku, na který 
touto cestou reagujeme – orga-
nizační změny, vytvoření okrsků, 
koordinace činnosti s PČR aj.. 
již bylo realizováno a další mož-
nosti jsou pouze dvě:
a) Navýšit stav strážníků měst-

Proč jednočlenné hlídky
ské policie
b) Hlídky rozdělit

Městská policie se rozhodla pro 
druhou variantu, která je okamžitě 
realizovatelná a nejsou potřebné 
další finanční prostředky.  Toto 
opatření není v rámci městských 
policií v Čechách žádnou novin-
kou, v mnoha městech je již vy-
užíváno s výbornými výsledky a 
s mimořádně kladnými reakcemi 
občanů. Také městská policie v 
Českých Budějovicích má dlouho-
dobé zkušenosti s jednočlennými 
hlídkami – strážník řešící dopravu 
tzv. botičkami slouží pouze sám. 

Fungování jednočlenných hlídek 
má samozřejmě svá pravidla:
- hlídky slouží pouze ve dne                                                                                                   
-  jsou jasně specifikovány situa-

ce a místa kde zasahuje hlídka 
dvoučlenná (přechody u škol, 

obchodní centra, poliklinika 
Jih apod.)
Otázka možného poklesu 

činnosti je v přímé kompetenci 
přímých nadřízených, kteří mají 
všechny potřebné nástroje (sta-
tistiky, evidence apod.) aby ten-
to trend včas odhalili a zjednali 
nápravu.

Také otázka zadokumentová-
ní zjištěných skutečností je již 
u městské policie dostatečně 
zpracována a vyřešena.

Nejde tedy o žádný neuvá-
žený experiment pouze o dal-
ší krok na cestě za efektivně 
fungující městskou policií a ke 
spokojeným občanům Českých  
Budějovic.

Vilém Vávra,
Koordinátor činností Měst-

ské policie České Budějovice 



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

od začátku prázdniny poutají v 
centru krajského města pozornost 
plastiky, které zdobí různá zákoutí 
českých Budějovic. Umístili je sem 
mladí umělci v rámci již třetího roč-
níku Umění ve městě.

o některých dílech lidé živě dis-
kutují, jiná zase nabízejí zajímavé 
pohledy fotografických aparátů na 
památky českých Budějovicích. 
Jde například o sedící postavy v 
kombinaci s náměstím přemysla 
otakara II. a kašnou či historickou 
radnicí.

„koncept loňské výstavy byl 
jednotně propojen sochařskými 
klecemi. koncepce letošní výsta-
vy se neustále měnila, od jednotí-
cích soklů, přes doprovodné data 
projekce, až se ustálila na zdánlivě 
různorodé směsici soch a objektů, 
které však stmeluje jejich měřítko,“ 
vysvětlil výtvarník michal trpák, 
který výstavu za skupinu 4sochaři 
připravil ve spolupráci s odborem 
kultury města.

letošní sochy tak mají monu-
mentální rozměry, někde vyrůstají 
do několikametrové výšky, napří-
klad z dlažby náměstí či trávníku 
na sokolském ostrově a také se vy-
nořují nad hladinu slepého ramene 
řeky malše. 

zde se rozhodl konfrontovat 
svoji sochu s vodním živlem Jakub 
Flejšar, který do řeky umístil sou-
soší nazvané klesající figury. Jak 
sám říká, je to parafráze na kle-

Plastiky zdobí zákoutí Budějovic
sající důvěru jednotlivce v systém, 
který řídí životy, a klesající naděje 
na nějaké řešení.

další naopak hravou a optimis-
tickou sochou, která je umístěna v 
řece, je plameňák zuzany Beránko-
vé. naproti na sokolském ostrově 
upoutá dvoutunová ocelová noha, 
kterou navrhl umělec lukáš rais. 

„náměstí pak je v každém svém 
rohu ozvláštněno čtyřmi objek-
ty. před radnicí nelze přehlédnout 
sousoší myslitelé michala trpáka,“ 
uvedla vedoucí odboru kultury Iva 
sedláková.

podle trpáka dva zadumaní 
muži v pozici rodinova myslitele 
odkazují na stále trvající věk ro-
zumu, krizi rozumu, společnosti, 
jedince – figury lidí tvořících nebo 
destruujících sochy myslitelů, které 
jsou ve vzájemném dialogu, rozpo-
ru a napětí.

s prolínáním vnějších a vnitř-
ních objemů pracuje také čestmír 
suška, který představil svůj ocelot 
s rezavými květy v protějším rohu 
náměstí. „socha domeček a pra-
sátko v třetím rohu náměstí jako by 
se městem, domovem, nebo vesni-
cí nechala přímo inspirovat, s urči-
tou groteskností a nadsázkou ji zde 
umístil ladislav plíhal. kvartet na 
náměstí doplňuje richard švejda 
svoji figurou v oblacích s názvem 
proč ne..?,“ doplnil trpák.

sochy budou ve městě k vidění 
do 15. září.

Dva zadumaní muži na českobudějovickém náměstí.
Foto Petr Zikmund

U l i cemi  města Široká

   Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.
Dnešní otázka zní: 
Dnešní otázka zní:   Komu byla na Stecherově domě (rohový dům Široká – Divadelní) v Široké ulici odhalena 
pamětní deska? na výherce čeká mimo jiné kniha milana Bindera „100 let městské dopravy v českých Budějovicích“ 
s jeho vlastnoručním podpisem.
správná odpověď na otázku z květnového vydání je: Staroměstský kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a sv. 
Prokopovi.
výhercem je: Jar. Lomský, Dobrovodská 72, Suché Vrbné, 370 06 České Budějovice 
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
magistrát města české Budějovice, nám. přemysla otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. 
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

širokou ulici v historickém jádru 
vyměřil kolem roku 1265 lokátor 
města rytíř hýř. Ulice nebyla ale 
nijak výrazně širší než okolní uli-
ce. Jmenovala se až do 18. století 
soukenická. v ulici sídlily soukeníci, 
kteří používali k sušení sukna veliké 
dřevěné rámy, přičemž je stavěli na 
ulici. pravděpodobně se v té době 
jevila široká jako široká. ve 2. polo-
vině 18. století měla ulice tři názvy. 
od kněžské k divadelní se nazý-
vala primátorská nebo pivovarská, 
od divadelní k Biskupské široká a 
slepý úsek od Biskupské k baště 
otakarce truhlářská. v roce 1875 
byl pro všechny tři úseky stanoven 
jednotný název široká. 

v 19. a na začátku 20. století ved-
la ze široké ulice do kněžské kolem 
klasicistního procházkova domu a 
dále okolo hradební věže mandy a 
vysoké hradby zajímavá úzká ulič-

ka. takových uliček si dnes města 
váží, ale mandu, hradby a procház-
kův dům si Budějovice bohorovně 
zbořily. na rohu široké a kněžské 
zůstala hospoda U štropů, později 
U autobusové zastávky. na protější 
straně dům U modrého hroznu.

v široké mezi divadelní a Bis-
kupskou bývaly známé hospody U 
kapra a U zlatého soudku a kavárna 
Corso. v 1. patře U kapra sídlila na 
konci 20. století knihovna. v roce 
1910 při exekuční dražbě vydražil 

hostinec U kapra, patřivší předtím 
Josefu Žižkovi, měšťanský pivovar za 
26.800 k. U kapra bylo stanoviště ná-
kladních dopravců s dopravou od jihu 
do města. komunikační uzel vytvářela 
i pumpička na vodu, jinak též vasrlaj-
tunk, u které se scházely hospodyně 
ze široké a divadelní.   

v hospodě U kapra se vařila osvěd-
čená jihočeská jídla. v chodbičce v 
domě bylo okénko pro prodej piva 
přes ulici. příchozí tam postavil džbá-
nek a nemusel jít do výčepu. vařilo se 
tam i krátce po roce 1950. podle pa-
mětníků byl U kapra nejlepší „šterc“ 
ve městě. to byly škubánky s mákem. 
vzpomínají se i dukátové buchtičky 
a  zelnice s uzeným. později sídlil v 
domě klub důchodců a potom ani ten 
už ne. 

hospoda U zlatého soudku (v no-
vější době vinárna soudek) vařila 
speciální guláše. nazývala se za hos-

tinského Czernocha také „Gulasch 
hütte“. hostinský byl ve vyjadřování 
slušně řečeno jadrný, proto se hos-
poda soudek nazýval U krobiána. 
(podobně vinárna U grobiána na ná-
městí.) Jinak byl zlatý soudek sluš-
ný podnik. v roce 1928 oznamoval s 
trochou poezie: „kdo pivo pije, muzi-
ce platí, vezmou ho do nebe andělé 
svatí – a zejména pije-li v restauraci 
U zlatého soudku (vedle kavárny Cor-
so), přesnídávka 1 vídeňský guláš, ½ 
litru dobrého piva a 1 nachtmannova 

houska, vše za 4,70 kč,“
kavárna Corso byla otevřena v 

březnu roku 1911 v kammermaye-
rově domě. „nová kavárna je veške-
rým moderním komfortem opatřena 
a kavárník rudolf špička je znám 
jako renomovaný odborník.“ v ob-
dobí 1. republiky převzal kavárnu 
restauratér vaněček, který dům 
nechal přestavět v pozdním kubis-
tickém stylu. za socialismu byla v 
domě zařízena restaurace Železná 
panna zaměřená na rybářské spe-
ciality. U oken v lokále stála velká 
akvária, ze kterých si mohl zákazník 
vybrat rybu, kuchař ji vylovil a poté 
upravil dle přání. zvláštností bylo 
černé pivo. 

poslední velké rámy na sušení 
textilií stávaly v široké ještě v 60. le-
tech 20. století. to bývalé firmy an-
tonín randa, prádelna, a marie Ře-
záčová, záclony, škrobily, napínaly 

a sušily bavlněné a přízové záclony. 
v roce 1955 musely předat podnik 
výrobnímu družstvu invalidů. na-
pínání záclon končilo s nástupem 
dederonových záclon, které se ne-
musely napínat. potom se u randů 
krátký čas napínaly jen dečky. po 
roce 1989 pokračovala v rodinné 
tradici marie volavková, na domě se 
zase objevil nápis „vypínání záclon 
a deček“, ale zájem byl malý, takže 
v roce 1991 tradiční rámy na záclo-
ny v široké asi definitivně zmizely.

odbor památkové péče magis-
trátu nabízí majitelům památek 
možnost zapojit se do programu 
regenerace městské památkové 
rezervace a čerpat z finančního 
příspěvku města a státu. zájem o 
tyto finance na obnovu památek 
opět prozkoumá anketní dotazník.
„dotazníky poskytujeme už něko-
lik let, vždy v souvislosti s aktua-
lizací programu na příslušný rok. 
slouží jako jeden z podkladů pro 
jednotlivé akce v programu rege-
nerace,“ vysvětlil primátor miro-
slav tetter.
příspěvky státní podpory jsou po-
skytovány za účelem záchrany, 
zachování a zhodnocení památek. 
nemůže je získat vlastník, který 
má vůči státu dluhy a nemohou 
být  použity ani na obnovu kulturní 

Tomáš a Tereza jsou
stále oblíbená jména

tomáš, marek, tobiáš, dani-
el, matěj, Jakub, tereza, natálie, 
anna, adéla, nela. to jsou nejob-
líbenější jména, které zapsali za 
letošní půlrok pracovníci českobu-
dějovické matriky.

mezi zvláštními jmény, které ro-
diče svým potomkům dávají, jsou 
například sebastian, robin, danny, 
Christopher, emily, ellen či mia.

ze statistik také vyplývá, že se 
v českobudějovické porodnici za 
prvních šest měsíců narodilo více 

dětí než ve stejném období loň-
ského roku. Bylo to celkem 1259 
novorozenců, přičemž v roce 2009 
přišlo na svět 1223 dětí,

světlo světa letos spatřilo 639 
chlapečků  a 620 holčiček. od led-
na do června se narodilo 33 párů 
dvojčat. na matrice bylo za první 
letošní půlrok sepsáno s nesezda-
nými rodiči 320 zápisů o určení 
otcovství,  z toho bylo před naro-
zením dítěte 233 zápisů a po naro-
zení 71 zápisů.

Dotazník prozkoumá 
zájem o příspěvky

památky, pokud je součástí ručení 
k úvěru, jenž není v řádném termí-
nu splácen.
„poskytované finance jsou přísně 
účelové, mohou být použity jen 
na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové 
hodnoty, nikoliv na modernizace 
a jiné úpravy prováděné v zájmu 
vlastníka, ani na práce investiční 
povahy,“ podotkl tetter s tím, že 
pro letošní rok má město k dispo-
zici ze svého rozpočtu tři miliony 
korun a k tomu ještě příspěvek od 
státu ve výši 400 tisíc korun. 
dotazník, který musí být vyplněný 
a odevzdaný nejpozději do 1. srp-
na 2010, získají žadatelé na webo-
vých stránkách města - www.c-
budejovice.cz, nebo přímo na 
odboru památkové péče.

sólista baletního souboru Jiho-
českého divadla zdeněk mládek 
zažívá v letošní divadelní sezóně 
jeden úspěch za druhým.

naposledy ho v polovině červen-
ce po premiéře taneční burlesky na 
motivy Williama shakespeara sen 
noci svatojánské na českokrum-
lovském otáčivém hledišti ocenilo i 
město české Budějovice.

primátor miroslav tetter mu pře-

Cenu města získal Mládek
dal Cenu města. „tento výjimeč-
ný sólista je prvním Jihočechem, 
který je držitelem celostátní Ceny 
thálie za rok 2009 a mnoha dalších 
ocenění. věřím, že jej potěší i naše 
uznání,“ poznamenal primátor s 
tím, že předání grafického listu a 
šeku na pětadvacet tisíc korun se 
tentokrát vůbec poprvé uskuteční 
přímo v divadle.

„právě  tady rozvíjí umělec svůj 

nádražní ulice v úseku křižovatek 
pražská x strakonická až Jírovco-
va je již připravena na tzv. propo-
jení okruhů, ke kterému by mělo 
dojít koncem října letošního roku, 
při kterém bude spojena nádražní 
ulice s dopravním tahem I/34 na 
lišov.
počátkem července došlo na 
nádražní k frézování a pokládce 
nového krytu komunikace. „Jde 
v podstatě o velmi významnou 
stavbu, která ponese zátěž v době 

Propojení okruhů finišuje
výstavby Iv. železničního koridoru 
a později bude hlavní spojnicí na 
plánovanou dálnici d3. Bude od-
vádět dopravu nejen východním 
směrem z českých Budějovic, ale 
i směrem na prahu a opačně,“ vy-
světlil náměstek primátora Franti-
šek Jelen.
ocenil rovněž trpělivost česko-
budějovických řidičů při nutném 
frézování, při kterém se tvořily ko-
lony. komunikace se ale, jak Jelen 
zdůraznil, musela připravit, proto-

že je navazují silnicí právě na pro-
pojení okruhů.
stavba propojení okruhů byla za-
hájena v lednu 2009 a je vlastně 
prodloužením již vybudované 
silnice I/34 od lišova do Budějo-
vic, a to od kruhového objezdu na 
okružní směrem na strakonickou, 
která na sebe v daném úseku pře-
bírá úlohu převaděče dopravy od 
prahy a od Jindřichova hradce na 
vnitřní dopravní okruh a na zaná-
dražní komunikaci.

velký talent i profesní dráhu. prá-
vě tady zaznívá zasloužený aplaus, 
takže sem přirozeně patří i předání 
ocenění,“ dodal primátor.

zdeněk mládek získal prestižní 
Cenu thálie za taneční sólo v ba-
letu so In love, který je součástí 
baletního večera Carmen. o měsíc 
později obdržel také cenu Jihočes-
ké thálie a ocenili ho i diváci v an-
ketě, jíž se zúčastnilo přes 500 lidí.
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Jak koupit SMS jízdenku na MHD?
Pošli SMS ve tvaru  BUD na:

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

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

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

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

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

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

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

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

Třetí sběrný dvůr pro veřejnost
byl otevřen v ulici Plynárenská

eon_inz_prakticke_tipy_88x104_021   1 23.1.2008   12:07:41

V letních dnech se pracovníci společnosti ČEVAK a.s. 
starají o pítka na území města

rada města se ještě do voleb se-
jde v následujících termínech:18. 
srpna, 8. září a 29. září. na zastu-
pitele čeká ještě do komunálních 
voleb, které se uskuteční v říjnu, 
řádné jednání ve čtvrtek 16. září.

letošní  promítání českých filmů 
na náměstí přemysla otakara  II.  
v rámci kinematografu bratří ča-
díků  skončilo úspěšně. Během 
sezony kinematograf rozdává čer-
vené nosy jako symbol podpory 
konta BarIÉry. nos byl nabídnut 
také každému návštěvníkovi Fil-
mového léta, který přispěl částkou 
50,-kč a výše. v českých Budě-
jovicích se letos podařilo vybrat 
14.318,-kč, což je o jeden tisíc ko-
run více než v roce 2009.

až do 30. září bude uzavřena pro 
dopravu část ulice 28. října v cen-
tru města. Úplná uzavírka se týká 
úseku mezi ulicemi Bedřicha sme-
tany – cca 20 metrů za křižovatkou 
s ulicí Jindřicha šimona.Baara.
důvodem je rekonstrukce, jíž ulice 
postupně probíhá. podle magis-
trátní mluvčí Jitky Welzlové není 
objízdná trasa stanovena  obsluha 
ulice Bedřicha smetany v úseku 
mezi ul.28.října-pražská je po pro-
vizorních komunikacích přes par-
koviště na mariánském náměstí. 
průchod pro pěší je také zajištěn.

příprava na letošní podzimní 
komunální volby do zastupitel-
stvech obcí, které se uskuteční 
15. a 16. října, už začala.

Informovala o tom mluvčí 
českobudějovického magistrátu 
Jitka Welzlová s tím, že správní 
odbor přijímá kandidátní listiny 
nejen do zastupitelstva krajské-
ho města, ale i dalších třiašede-
sáti obcí v katastru českých Bu-
dějovic. Jejich podávání skončí 
10. srpna 2010.

„při nadcházejících říjnových 
volbách volí lidé výhradě vždy 
pouze ve svém stálém volebním 

Termíny jednání
do voleb na podzim

Budějovičtí 
pomohli

Předvolební příprava začala
okrsku. voličské průkazy se vy-
dávat nebudou,“ zdůraznil pově-
řený tajemník václav suchopár.

Upřesnil, že jediný hlasovací 
lístek bude obsahovat všechny 
kandidující subjekty. „způsob 
hlasování je obvyklý. volič může 
buď zakroužkovat jedinou stra-
nu, což znamená, že ji volí celou, 
nebo zakroužkuje stranu a doplní 
ji kandidáty z dalších jiných stran. 
třetí varianta je, že nekroužkuje 
žádnou stranu, ale vybere jed-
notlivce až do počtu zastupitelů, 
kterých je v našem městě pěta-
čtyřicet,“ vysvětlil suchopár vari-

anty možného postupu.
změna sídla volebního okrs-

ku se dotkne celkem tří míst -  
č. 32, které se z tiskárny Inpress  
z husovy ulice přesune do bu-
dovy Jihočeské university v ulici  
U výstaviště a č. 9 a 10, které se 
ze správy domů v čéčově ulici 
přesunou z č. 40B do hlavní bu-
dovy správy domů.

první zasedání okrskových 
volebních komisí, do nichž se 
mohou zájemci hlásit už nyní na 
správním odboru magistrátu, 
bude 23. září 2010 ve sportovní 
hale.

Ulice 28. října 
prochází obnovou

v pořadí už třetí sběrný dvůr 
slouží veřejnosti v krajském měs-
tě. Je umístěný v plynárenské ulici 
v lokalitě suché vrbné a otevřen 
byl 12. července.

podle magistrátní mluvčí Jit-
ky Welzlové doplní tak další 
dva stabilní dvory v dolní ulici a 
na švábově hrádku. „Je urče-
ný pro tříděný odpad, konkrétně 
pro stavební suť, barevné kovy, 
biologické, směsné komunál-
ní i objemné odpady, pneumati-

Město má další sběrný dvůr
ky, elektroniku a  plasty,“ sdělila  
k tomu Welzlová.

k oplocenému prostoru  s pro-
tihlukovou stěnou vede nová pří-
jezdová cesta. Celková investice  
se pohybovala kolem osmi miliónů 
korun a do městského rozpočtu se 
vrátí dotace ve výši 90 %  z  ev-
ropského operačního programu 
Životní prostředí.

„naším cílem je  nejen zkrátit 
cestu obyvatel z této okrajové čás-
ti města do současných sběrných 

dvorů v dlouhé ulici nebo na švá-
bově hrádku, ale především zlep-
šit systém nakládání s odpady, re-
spektive zvýšit podíl využívaných 
odpadů. a právě jejich oddělený 
sběr samozřejmě usnadní další 
recyklaci. navíc bude zajištěno 
i bezpečné uložení specifických 
druhů odpadů,“ poznamenal ná-
městek primátora František Jelen.

nový sběrný dvůr je určen 
pro odkládání tříděného odpadu  
z domácnosti nebo zahrady a je 
vybaven naprosto nejmodernější-
mi nádobami na skladování televi-
zí, plechovek od barvy a podobně.

„Určitě tam nebude končit tře-
ba biologický odpad z nemocnice. 
sběrný dvůr přijímá jenom biolo-
gický odpad, který se dá zkom-
postovat. může to být pouze tráva, 
štěpky nebo třeba staré kompoty,“ 
upřesnila  vedoucí odboru správa 
veřejných statků vladimíra hruš-
ková.

Provozní doba 
sběrného dvora
po - pá 8.00  - 20.00 hodin
so         8.00  - 12.00 hodin
ne       12.00  - 19.00 hodin


