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UVNITŘ NAJDETE...NOVINY
V nedávné 

době proběhly 
tiskem informace 
o sporech kolem 
Teplárny Čes-
ké Budějovice, 
ve které je město 
většinovým akci-
onářem. Situace 
se zdá být komplikovaná od doby, kdy 
minoritní podíl v teplárně získala spo-
lečnost Forum Energy. Ta dle názoru 
města využívá svých akcionářských 
práv způsobem, který není zcela kon-
zistentní s řádnou správou společnosti 
ze strany jejího akcionáře. Obdobné 
jednání lze obvykle připisovat snaze 
o nepřátelské ovládnutí společnosti.

 Město je připraveno z pozice akci-
onáře teplárny učinit veškerá nezbyt-
ná opatření k tomu, aby teplárna dále 
plnila svou funkci. Za tím účelem je 
město připraveno využít veškeré práv-
ní prostředky. To platí i pro případ, že 
by skutečnou snahou Forum Energy 
bylo nepřátelské převzetí teplárny. Je 
ve strategickém zájmu města usilovat 
o dlouhodobě stabilní fungování a další 
rozvoj teplárny, aby mohla dále sloužit 
občanům města a regionu. Ze zkuše-
ností jiných měst je zřejmé, že úplná 
privatizace podniků základní infra-
struktury nevedla vždy ku prospěchu 
občanů.  

K zajištění své právní pozice spo-
jené s vlastnictvím akcií teplárny proto 
město najalo renomovanou advokátní 
kancelář BBH. Ke stabilizaci situace 
město dohodlo s Forum Energy několik 
koordinačních schůzek. Toto komu-
nikační fórum zatím bohužel nevedlo 
k věcným dialogům. Zástupci Forum 
Energy se nechali i prostřednictvím 
medií slyšet, že nebudou jednat s práv-
níky města. Pokud v tomto Forum 
Energy shledává překážku jakéhokoliv 
dialogu, jen to podporuje související 
dohady, zda je cílem Forum Energy 
dlouhodobá prosperita teplárny anebo 
Forum Energy ve skutečnosti sleduje 
spíše jiné spekulativní cíle. 

 Přesto je město dále připraveno se 
zástupci Forum Energy jednat na úrov-
ni akcionářů o konstruktivních návrzích. 
Základním cílem, který by měli sledovat 
všichni akcionáři teplárny, je umožnit 
nerušenou činnost teplárny a její rozvoj 
v následujících letech na dynamicky se 
vyvíjejícím energetickém trhu. 

Juraj Thoma,
primátor

Město nedá 
teplárnu 

17. září patřilo v Českých Budějovicích Dnům evropského 
dědictví. Vedle unikátní možnosti navštívit kostel Svaté Ro-
diny v ulici Karla IV. se mohli návštěvníci již tradičně projít 
i Biskupskou zahradou (na snímku). „Cílem tradiční zářijové 
akce je obrátit pozornost veřejnosti na různorodé fenomény 
přírodního a kulturního dědictví a připomenout si tak kořeny 
naší i evropské civilizace. České Budějovice se díky svým 
historickým památkám těší zájmu turistů z různých zemí svě-
ta, avšak ne všichni místní obyvatelé památky svého města 
dobře znají. Dny evropského dědictví, na jejichž organizaci 
se podílí také Statutární město České Budějovice, poskyt-
ly možnost zdarma navštívit a prohlédnout si deset objektů, 
úzce spjatých s naší bohatou minulostí,“ řekl českobudějo-
vický primátor Juraj Thoma.                                Foto Jan Mlčoch 

Město nově otevírá mateř-
skou školu staroměstská 16 s 
kapacitou 80 míst a 3. a 4. října 
od 8 do 15 hodin chystá mimo-
řádný zápis.

„rada města schválila nový 
postup pro zápis – model bo-
dového hodnocení na základě 
stanovených kritérií,“ uvedl ná-
městek Petr Podhola. 

Největší bodová hodnota 
přísluší kritériu trvalý pobyt 
dítěte na území města, dále je 
hodnocen věk dítěte i to, zda 
rodič nepobírá rodičovský pří-
spěvek, zda pracuje či si práci 
hledá, zda dítě bude mít pravi-
delnou denní docházku a dal-
ší. více informací naleznete na 
webu města v sekci aktuality 
odboru školství a tělovýchovy. 
„i pro tento mimořádný zápis 
platí, že rodiče, kteří mají trvalé 
bydliště hlášeno na magistrá-
tu, musejí prokázat důvody,“ 
doplnil Petr Podhola.

Mimořádný zápis 
do nové školky 

Gourmet festival představil michelinskou 
kuchyni, kvalitní vína i suroviny přímo na ulici

dálniční obchvat kolem čes-
kých budějovic v podobě navr-
žené městem defi nitivně potvrdil 
krajský úřad jihočeského kraje. 

14. září totiž zamítl odvolání 
občanského sdružení jihočeské 
matky a jedné občanky starých 
Hodějovic a potvrdil tak územní 
rozhodnutí, které českobudějo-
vický stavební úřad vydal letos 
v květnu. jihočeské matky argu-
mentovaly například tím, že trasa 
dálnice limituje urbanistický rozvoj 
města a že provoz dálnice zatíží 
přilehlé území dopravním hlukem 
a emisemi výfukových plynů. Proti 
rozhodnutí krajského úřadu se ne-
lze odvolat.

Trasa dálnice v úseku Úsil-
né-Hodějovice je tak potvrze-
na ve variantě, kterou navrhnulo 
město spolu s dalšími obcemi do-
tčenými tímto úsekem, tzn. šetrné 
ke krajině i osídlení, při níž dálnice 
bude zahloubená do terénu, mezi 
dobrou vodou a suchým vrbným 
dokonce v přesypaném zářezu.

„skutečnost, že pro sedmikilo-
metrový úsek Úsilné-Hodějovice 
již existuje platné územní rozhod-
nutí, považuji za dobrou zprávu 
nejen pro občany našeho města, 
ale pro všechny obyvatele a ná-
vštěvníky jihočeského kraje. jsem 
přesvědčený, že nyní již nic nebrá-
ní tomu, aby se začalo s přípravou 
stavebního povolení pro celý dál-
niční obchvat českých budějovic 
vedoucí od borku po Hodějovice. 

Dálnice potvrzena
věřím, že ministři fi nancí a dopra-
vy nakonec najdou společnou řeč 
a ve státním rozpočtu pro příští rok 
několikanásobně navýší objem fi -
nančních prostředků pro stavbu 
d3. je pro mne těžko představitel-
né, že by odpovědní členové vlády 
jednoduše ignorovali nepopiratel-
nou skutečnost, že kvůli chybějící-
mu obchvatu projede denně téměř 
centrem českých budějovic na 40 
tisíc automobilů,“ poznamenal pri-
mátor juraj Thoma.

Připomněl tak, že má Ředitel-
ství silnic a dálnic čr v současné 
době k dispozici už také územní 
rozhodnutí pro tři kilometry dlouhý 
úsek borek-Úsilné, kde jsou na-
víc přibližně z devadesáti procent 
majetkově vypořádány dotčené 
pozemky. 

„Představitelé města české 
budějovice v předchozích osmi 
letech uskutečnili celou řadu zá-
sadních kroků, které byly v kom-
petenci samosprávy, aby pomohli 
urychlit realizaci obchvatu města. 
Zastupitelstvo provedlo složité 
změny územního plánu města, 
učinili jsme rovněž dílčí opatření 
v majetkoprávní přípravě území. 
Po velice složitých jednáních jsme 
dosáhli dohody se všemi městy 
a obcemi, které leží na plánované 
trase dálnice d3 tvořící obchvat 
města, a tuto linii držíme bez ohle-
du na funkční období a složení 
jednotlivých zastupitelstev,“ dopl-
nil Thoma.

Gourmet festival, nad kterým 
převzal záštitu primátor juraj Tho-
ma, 23. a 24. září přinesl do budě-
jovic kvalitní gastronomii určenou 
lidem, kteří mohli ochutnat jídla 
kuchařů se zkušenostmi z re-

staurací s michelinskou hvězdou 
a okoštovat víno přímo na ulici. 

Menu bylo rozděleno do dvou 
dnů – nejdříve gastronomie a vína 
z Francie, poté přišel na řadu náš 
„c. k. rakouský“ region. 

„Z francouzské kuchyně bych 
vybral středomořskou rybí po-
lévku bouillabaisse /bujabéza/, 
jako hlavní chod kouhouta na víně 
a jako dezert vanilkové crème 
brûlée, za c. k. rakouskou kuchyni 
pak dršťkovou polévku, jako hlav-
ní chod vařené hovězí s křenovou 
omáčkou a vídeňským knedlíkem 
a jako dezert tvarohové knedlíčky 
se švestkovou omáčkou,“ uvedl 
jako příklad vybraného menu ro-
bert burian z pořádající restaurace 
vin de café. 

„Z francouzských vín se pak 
nabízela vína z chãteu sainte ro-
seline a místní vína pak s rakouské 
oblasti krems z vinařství aigner 
od dodavatele Milana augustina 
a z moravských například vína 
z privátní řady Harmonia vini,“ do-
plnil david burian. 

kdo nestihl ochutnat, bude mít 
šanci i napřesrok, první ročník by 
totiž podle bratrů burianů rozhod-
ně neměl být poslední.

do českobudějovické části 
Programu regenerace městské 
památkové rezervace minister-
stvo kultury poslalo jen 465 tisíc 
korun. opakuje se tak tatáž situ-
ace z minulých let, kdy městský 
podíl v Programu výrazně převy-
šuje státní. Letos město na obno-
vu městské památkové rezervace 
vydá 2,95 milionu korun.

Největší část z celkového ob-
jemu příspěvku – téměř 2 miliony 
korun – půjde na obnovu domini-
kánského kláštera na Piaristickém 
náměstí, konkrétně na pokračo-
vání restaurace křížové chodby 
a také na obnovu rajské zahrady. 
Zbytek peněz jde na opravy pře-
vážně fasád a střech děkanství 
u katedrály a čtyř měšťanských 
domů v historickém centru, z nichž 
jeden je ve vlastnictví města.

Tři miliony
pro památky

Práce na přípravě cyklostezky 
z borku do Nemanic pokročily. 
Pokud město získá dotaci, hotová 
by mohla být příští rok v červnu. 

Podle náměstka kamila calty 
však musel být původní projekt 
upraven tak, aby celková cena 
stavby, na niž bude 65% přispívat 
sFdi, činila maximálně 6 miliónů 
korun včetně dPH. „Můžeme vy-
pustit osvětlení i část svodidel,“ 
zmínil možnosti kamil calta. 

Nemanice s Borkem spojí 
úplně nová cyklostezka

„o dotaci 2,3 miliónu korun 
na stavbu cyklostezky z konečné  
MHd v Nemanicích ke kruhové-
mu objezdu u Makra máme šanci 
požádat státní fond dopravní in-
frastruktury,“ uvedla náměstkyně 
primátora ivana Popelová. 

„jsem ráda, že jsme se k pro-
jektu zase vrátili a rozhodli jsme se 
využít výjimečné podzimní výzvy 
sFdi, věřím, že budeme úspěšní,“ 
dodala Popelová.

  Kasárna se vrátí městu
 Bezpečnější přechod
 Nová strategie kultury
 Elektronické aukce
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Jednou ze 
stálých komi-
sí rady měs-
ta je komise 
p a m á t k o v á . 
Její předseda 
Karel Beneš 
(HOPB) přibli-
žuje činnost 
tohoto poradního a iniciativ-
ního orgánu: Památková komise 
především navrhuje přidělování 
dotací žadatelům v dotačním pro-
gramu města české budějovice 
pro oblast památkové péče, kro-
mě toho je také místní pracovní 
skupinou pro Program regenera-
ce městské památkové rezervace 
české budějovice a administruje 
program ministerstva kultury Pod-

pora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. 

v rámci městského dotačního 
programu, který letos nabídnul 
majitelům památek 2 miliony ko-
run, se komise většinou potýká 
s nedostatkem žadatelů o dotace. 
Proto letos rozhodla o zařazení 
nového opatření střecha s alo-
kovanou částkou 500 tisíc korun, 
které doplnilo dosavadní možnost 
získat příspěvek na opravu fasád 
(v opatření Fasáda bylo letos alo-
kováno 1,5 milionu korun).

v Programu městské památ-
kové regenerace, na němž se po-
dílí město i stát, komise navrhuje 
rozdělení dotací. Zde je nutno 
podotknout, že dlouhodobě pro-

středky města v tomto programu 
převyšují prostředky státu – mi-
nisterstvo kultury letos českým 
budějovicím poskytlo na regene-
raci městské památkové rezerva-
ce 465 tisíc korun, zatímco město 
přispělo 2,95 milionu korun. 

Program ministerstva kultury 
Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností letos znamenal 
rozdělení 1,845 milionu korun pro 
památky na územích obcí, kte-
ré spadají do správního obvodu 
českých budějovic – i zde komi-
se navrhnula, jak podporu rozdělit 
a jaké projekty podpořit.

dále se běžná činnost památ-
kové komise – a to i jejích jednotli-
vých členů mimo vlastní zasedání 

Památková komise se stará o dotace a také dbá na vzhled města
komise – zaměřuje na komunikaci 
s projektanty, architekty, urbanis-
ty, se sdružením vlastníků domů 
v historickém jádru i s ostatními 
vlastníky kulturních památek. Pro-
to jako komise vnímáme velice 
pozitivně rozhodnutí města zřídit 
útvar hlavního architekta.

Pro veřejnost zajímavou inici-
ativou komise je, že prosazuje-
me rekonstrukci a zpřístupnění 
biskupské zahrady. vyzvali jsme 
proto vedení města, aby vstou-
pilo do jednání s biskupstvím 
s možností nabídky zapojení re-
konstrukce zahrady do Programu 
regenerace městské památkové 
rezervace. 

Také jsme iniciovali aktualizaci 
regulačních plánů, které stanovu-

jí pravidla zástavby. Náš návrh se 
na příslušných odborech magis-
trátu setkal s kladnou odezvou. 
velmi důležité to je pro majitele 
domů na Pražském předměs-
tí, protože některé developerské 
projekty jsou vůči tomuto památ-
kově významnému území značně 
necitlivé. 

vyzvali jsme také radu města, 
aby v rámci rekonstrukce ulice 
e. rošického odkoupila dlažební 
kostky ze stavby, což se již stalo. 
Město může kostky použít při poz-
dější obnově historických povrchů 
v historickém centru města. je to 
zdánlivá drobnost, ale městu to 
ušetří starosti se zajištěním mate-
riálu, který bude vhodný pro udr-
žení historického rázu ulic.

Komise rady města se představují

Město bude mít novou strategii 
pro rozvoj kultury. rozhodla o tom 
rada města na základě analýzy 
občanského sdružení budějovi-
ce kulturní, které několik měsíců 
ve spolupráci s veřejností i od-
borníky mapovalo situaci kultury 
v českých budějovicích.

„Z činnosti budějovice kultur-
ní vznikly materiály, které mapují 
vývoj kultury ve městě od 90. let 
a definují základní nedostatky 
v kulturní oblasti i silné stránky 
města. Nyní je třeba si říci, kam 
se budeme ubírat. Naším cílem je 
vytvořit strategický plán rozvoje 
kultury ve městě – byli bychom tak 
první město pod 100 tisíc obyva-
tel, které takový dokument má,“ 
poznamenala náměstkyně primá-

Trvající hospodářská krize a ne-
zájem developerů dopadl i na pro-
jekty plánované v českých budě-
jovicích, ať už se jedná o území ve 
stromovce u kauflandu, kde měl 
stát volnočasový park, či areál bý-
valých kasáren ve čtyřech dvorech, 
kde se počítalo s vytvořením nové 
plnohodnotné městské čtvrti, která 
by vedle bydlení nabízela i kompletní 
vybavenost – např. polikliniku, mul-
tifunkční a obchodní centrum i pře-
stěhovaný dům dětí a mládeže.

„ustupujeme od velkého pro-
jektu. Na regionální radu zároveň 
posíláme žádost o snížení území 
určeného k rekultivaci z 4,6 ha na 
3,53,“ informoval o reakci města na 
nepříznivé podmínky první náměs-
tek primátora Miroslav joch. 

smůla se však areálu lepí na 
paty. vzhledem k nemožnosti čerpat 
dotace na toto území, pokud bude 
pronajato soukromému investorovi, 
se město poté, co po dlouhých prů-
tazích obdrželo odborný posudek, 
rozhodlo vypovědět smlouvu stáva-
jícímu nájemci, společnosti 4 dvory. 
„společnost 4 dvory si cenila svou 
práci, zahrnující projektovou doku-
mentaci, ZTv, demoliční a rekulti-
vační práce včetně odstraňování 
ekologických zátěží, nejdříve na 40, 
poté na 35 miliónů. výsledkem na-
šich dalších jednání je však konečná 

Ekonomická krize zametla 
s plány na novou čtvrť

cena 22,5 miliónu korun. vyplacení 
10 miliónů však bude pozastaveno 
do doby, než společnost odstraní 
navezené haldy mezideponií a do-
loží kompletní dokumentaci, např. 
odbor životního prostředí požaduje 
další dokumenty k deklarované li-
kvidaci ekologické zátěže v místech 
bývalé myčky tanků,“ přiblížil vý-
sledky jednání první náměstek.  

aby toho však nebylo málo, če-
káním na konečné rozhodnutí, zda 
nájemce může či nemůže zůstat, 
aby pronájem nezakládal veřejnou 
podporu, stálo město drahocenný 
čas. Zbývají tak už jen dva roky, aby 
město vyčerpalo přidělené dotace. 
„Nejjednodušším a nejrychlejším ře-
šením je zbudovat v části areálu, na 
zmíněných 3,53 hektarech, parky, 
oddychové a volnočasové plácky, 
vytvořit k nim zázemí a potřebnou 
infrastrukturu,“ tlumočí rozhodnutí 
rady města Miroslav joch.

Protože však ani společnost  
4 dvory za dobu svého pronájmu 
nezahálela a v místě rozjela někte-
ré projekty, město se rozhodlo tyto 
závazky převzít. ať už jde o výstav-
bu pasivních nízkoenergetivckých 
domů, které jsou ve fázi stavebního 
povolení, hokejového centra Pouzar, 
příp. koncertního a kongresového 
centra antonína dvořáka na zákla-
dě projektu architekta jana kaplic-

tora ivana Popelová. doposud byl 
rozvoj kultury řešen pouze Tezemi 
kulturní politiky z let 2000 a 2004 
nebo v rámci strategického plánu.

budějovice kulturní analýzu 
připravovaly čtyři měsíce. sou-
částí jejich činnosti bylo několik 
otevřených setkání s veřejností, 
panelové diskuse odborníků a lidí 
působících v kultuře, dotazníková 
šetření. Na projektu se podílelo 
mnoho dobrovolníků i odborníků 
včetně lidí, kteří stáli za úspěchem 
Plzně v její kandidatuře na evrop-
ské hlavní město kultury 2015. vý-
sledkem je 180 stránková analýza, 
jaká dosud neměla v českých bu-
dějovicích obdoby. 

analýza konstatuje, že až 
po dvaceti letech města velikosti 

Nová strategie pro rozvoj kultury

Přísné hygienické i bezpečnost-
ní normy vedly město k nutnosti 
zrušit řadu starých hřišť a postup-
ně – pakliže to finanční situace 
dovolí – stavět hřiště nová. Proto-
že ale omezené finanční možnos-
ti znamenají složité rozhodování, 
která oblast se hřiště dočká a kte-
rá si naopak bude muset počkat, 
město vypsalo tentokráte anketu. 
„chtěli jsme, aby měli možnost se 
do rozhodování zapojit všichni ob-
čané,“ vysvětlil náměstek primáto-
ra kamil calta.

„reagovalo pouze 39 občanů, 
kteří svými hlasy jednoznačně vy-
brali sídliště vltava, to obdrželo 13 
hlasů, 3 občané by si přáli hřiště 
na Máji a pak už šlo jen o jednot-
livé hlasy,“ seznámila s výsledky 
ankety vedoucí odboru správy ve-
řejných statků vladimíra Hrušková.

„očekával jsem větší ohlas. ale 
výsledek hlasování nakonec odráží 
i naše předpoklady,“ doplnil kamil 
calta.

odbor tak vytipoval lokalitu ulic 

Hřiště si vybojovalo 
v anketě sídliště Vltava

dlouhá a kolářové, v ostatních 
částech vltavy se již hřiště nachá-
zí.  Podle kamila calty to však ne-
znamená, že právě tam se hřiště 
automaticky postaví. „výstavbě 
hřiště bude předcházet místní šet-
ření a záměr projednáme s obyva-
teli. každopádně máme v úmyslu 
umisťovat hřiště dále od zástavby 
a zároveň zajistit, že bude opravdu 
využíváno jen dětmi,“ tlumí možné 
obavy obyvatel z hluku a rušení 
pořádku náměstek.

vedle návrhu na zřízení hřiště 
na sídlišti vltava se objevil ještě 
požadavek na vybudování hřiště 
pro děti pohybově znevýhodněné.  
„Protože není naším cílem tyto děti 
vyčleňovat, ale naopak je integro-
vat, rozhodli jsme se doplnit stá-
vající hřiště ve stromovce o herní 
prvky pro děti na vozíčku,“ sezná-
mila se záměrem města vladimíra 
Hrušková.

anketou však nic nekončí, ob-
čané i nadále mohou zasílat své 
podněty. 

„slyšela jsem, že na přechodu 
před naší školou srazilo nákladní 
auto malou holčičku s babičkou 
a od nehody ujelo. a v červnu 
srazilo auto i mě,“ vysvětluje je-
denáctiletá žačka Natálie Hlatká, 
proč se rozhodla oslovit své spo-
lužáky s peticí za zřízení semaforů 
nebo ostrůvku na přechodu v ru-
dolfovské ulici v blízkosti církevní 
základní školy. 

od počátku školního roku již 
studentka biskupského gymnázia 
j. N. Neumanna shromáždila spo-
lu se svou kamarádkou a s pomo-
cí maminky, babičky i tety na 233 
podpisů.

její aktivní postoj ocenila rada 
města a Natálie se dočkala nejen 
oficiální odpovědi formou dopisu, 
ale i osobního přijetí u primátora 
juraje Thomy. 

Děti budou mít bezpečnější 
přechod i díky Natálce

„Po projednání v radě města 
jsme se rozhodli vyhovět obě-
ma Tebou navrhovaným řešením. 
v první řadě město nejpozději 
do konce letošního roku zajis-
tí na rudolfovské třídě instalaci 
blikajícího semaforu, který bude 
přijíždějící řidiče na zmiňovaný 
přechod pro chodce upozorňovat. 
v druhém kroku, který provedeme, 
jak nejrychleji to půjde, pro toto 
místo připravíme projekt na vy-
budování ochranného ostrůvku,“ 
informoval Natálku juraj Thoma. 
a vyjádřil naději, že obě opatření 
povedou k tomu, aby se z přecho-
du stalo bezpečnější místo.

Nezůstává však pouze u jedno-
ho přechodu. „Musí dojít ke změ-
ně organizace dopravy v celém 
úseku rudolfovské třída – Na sa-
dech,“ dodal primátor.

Natálii Hlatké primátor Juraj Thoma osobně poděkoval za jeji 
angažovanost a nechal ji vyzkoušet i své křeslo. „Třeba bude 
právě ona první primátorkou, já bych jí zatím zahříval židli,“ 
podotkl s úsměvem primátor.                          Foto Petr Zikmund

budějovic zaujímají ke kultuře kon-
cepčnější přístup, jsou tedy nyní 
víceméně na stejné startovní čáře. 

české budějovice čelí podob-
ným problémům jako ostatní, 
ale mohou využít svých silných 
stránek – jsou čisté město upro-
střed přírody, dosud nezatížené 
vyprázdněným a kýčovitým turi-
stickým ruchem, mají poměrně 
vysokou kvalitu veřejného prosto-
ru a jejich obyvatelé se s městem 
identifikují. 

Město by mělo především pod-
porovat aktivitu a originalitu, být 
aktivním městem pro aktivní lidi. 
Nejde tedy pouze o prvoplánové 
zvyšování veřejné podpory kultu-
ře, ale hlavně o vytváření podmí-
nek, aby se mohla kultura rozvíjet. 

Prezident Václav Klaus ten-
tokrát do Českých Budějovic 
nepřijel na dožínky, ale už na 
zahájení zemědělské výstavy 
Země živitelka. Otevíral totiž 
zcela nový moderní pavilon T, 
který nechala postavit spo-
lečnost Výstaviště České Bu-
dějovice, která areál výstaviš-
tě provozuje.

Výstavba pavilonu byla za-
hájena v říjnu 2010. Budova je 
ze severu propojena se stá-
vajícím pavilonem Z, se kte-
rým tvoří jeden multifunkční 
celek. Ve městě tak vzniknul 
zcela nový moderní prostor 
pro společenské a kulturní 
využití.        Foto Petr Zikmund

kého, nad jehož realizací však stále 
visí otazník.

a jak se naloží se zbytkem  
areálu? „budeme začínat od začát-
ku,“ posteskl si Miroslav joch.

Takovým světlem na konci tu-
nelu však může být nabídka minis-
terstva pro místní rozvoj, které při-
slíbilo městu uhradit 60% nákladu 
demoličních prací, nejvýše však  
8 miliónů korun. ale i v této nabíd-
ce se skrývá „háček“. „Ministerstvo 
jsme žádali o poskytnutí těchto pro-
středků v rámci vypsaného grantu, 
ale skončili jsme až jako náhradníci. 
Ministerstvo nás oslovilo až nyní, že 
mu zbývají finanční prostředky, ale 
jejich vyčerpání je nutné stihnout 
do konce roku,“ upozornil náměs-
tek kamil calta. jedná se o celkem  
11 objektů, např. o bývalé kino, tělo-
cvičnu, akumulátorovnu, podzemní 
haly a další. 

„bude velmi časově vypjaté za-
jistit celý proces od vyhlášení vý-
běrového řízení až po podání faktur 
k proplacení, tzv. limitek, které se 
musí podat k proplacení do 14. 12. 
2011. Začátkem listopadu abychom 
začali bourat. celou dotační akci se 
můžeme pokusit  realizovat mimo 
jiné také proto, že můžeme využít 
projektové dokumentace demolič-
ních prací, kterou zpracovala spo-
lečnost 4 dvory,“ uzavřel joch.



N o v i N y  č e s k o b u d ě j o v i c k é  r a d N i c e

Ul icemi  města Šrámkova

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

Dnešní otázka zní: Ve kterém roce byla v Českých Budějovicích založena Vysoká škola země-
dělská, fakulta provozně-ekonomická? 
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana bindera „100 let městské dopravy v českých budějovicích“  
s jeho vlastnoručním podpisem.
správná odpověď na otázku z červencového vydání je: Otomar Shrabal obchodoval se sportovními 
potřebami, provozoval cestovní kancelář, byl jednatelem Automotoklubu, spoluzakladatelem 
českobudějovického Ski klubu, rozhodčím lyžařské župy, fotograf, znalec Šumavy, zakládal 
sjezdovku na Kleti a byl majitelem penzionu Schrabal ve Zvonkové.
výhercem je: Jindřich Ondráš, Nádražní 196, 373 12 Borovany
Odpovědi zasílejte do 15. října 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.

v budoucí Šrámkově ulici se 
začalo stavět před rokem 1850 
ve směru od Pražské podél star-
ší polní cesty na pozemcích, kte-
ré patřily rodině Haasů. v roce 
1875 už cesta vypadala jako uli-
ce, takže zastupitelstvo schválilo 
pro novou ulici název Haasova. 
vydržel až do roku 1921, kdy 
byla Haasova ulice přejmenová-
na na Zátkovu, úředně na ulici 
dra. augusta Zátky. Při hlasování 
v zastupitelstvu byli proti názvu 
Zátkova jen zastupitelé sociální 
demokracie, kteří odůvodňovali 
svůj postoj tím, že není vhod-
né nazývat ulice jménem dosud 
žijících osob. august Zátka byl 
v té době stále politicky aktivní. 
v roce 1963 byl august Zátka 

byla v místech někdejšího eliášo-
va domku postavena budova školy 
podle vlastního projektu stavitele 
josefa blechy z pražského kar-
lína. Náklady na stavbu hradila 
Matice školská. od roku 1926 se 
škola nazývala „státní českoslo-
venská reálka dr. augusta Zátky“. 

Po roce 1948 řídil školství ne-
chvalně známý Zdeněk Nejedlý. 
vznikly národní školy, osmiletky, 
devítiletky, jedenáctiletky apod. 
a reálná gymnázia byla zrušena. 
v bývalé české reálce byla založe-
na vysoká škola zemědělská, fa-
kulta provozně-ekonomická. To byl 
pro město dobrý počin. do vysoké 
školy byly sice nasazeny  prověře-
né kádry, ale také přeloženi špič-
koví profesoři, kteří byli v Praze 

zvy, v paměti jsou svvŠ (střední 
všeobecně vzdělávací škola), ho-
vorově Šatalárna, jirsíkárna, ale 
vždy šlo o gymnázium. 

v letech 1906 až 1912 sídlil 
v Haasově č. 6 vojenský garni-
sonní soud, jehož velitelem byl 
auditor i. třídy antonín cigánek. 
v roce 1912 se soud přestěhoval 
do střelnické ulice. v ulici bývaly 
dva známé hostince „u ondřeje 
Puklice“ a „Na radosti“. Hostinec 
„Na radosti“ se původně jmeno-
val „u Pileckých“, ale v roce 1911 
koupili dům s hostincem od jana 
Pileckého manželé Matěj a Marie 
Štěpkovi za 23 000 k a přejme-
novali „Na radosti“. To bylo jistě 
přitažlivé – štamgasti šli na ra-
dost na pivo „Na radost“. Hosti-

oficiálně označen za buržoaz-
ního politika a hned poté ulice 
přejmenována na Fráni Šrámka, 
který kdysi v domě na rohu ně-
kdejší Haasovy a střelnické ulice 
bydlel. 

významnou události v ulici 
byla stavba české reálky na rohu 
tehdejších ulic Haasovy a st-
randlovy (dnes Weisova). stával 
tam domek pana eliáše, který 
od něj koupila Matice školská 
za 6200 zl. Předtím umístnila 
Matice reálku v domě bývalé 
záložny v divadelní ulici (dnes 
stecherův dům), ale poměrně 
velký objekt se ukázal pro reálku 
jako malý. v letech 1892 a 1893 

politicky nepohodlní. Traduje se, 
že jeden přední zoolog, když při-
šel dopoledne na katedru biologie, 
zdravil kolegy „Hallo boys“. v Pra-
ze s jinými kolegy by měl s tako-
vým pozdravem potíže. k vysoké 
škole patřila ještě budova starého 
jirsíkova gymnázia ve skuherské-
ho ulici, kde byly zařízeny původní 
koleje a menza.  

druhou významnou školní bu-
dovou v ulici byla stavba nového 
českého gymnázia v letech 1902 
a 1903 na rohu ulic Haasovy a jí-
rovcovy, Školu postavila  místní fir-
ma josef Toufar a arnošt Musil po-
dle upraveného projektu rudolfa 
Hlouschka. Škola měla různé ná-

nec najal od 1. května 1912 hos-
tinský václav Šefl a upozorňoval 
na krásnou stinnou zahradu 
s kuželníkem a pivo z českého 
akciového pivovaru. 

jižní blok domů od Pražské 
po kostelní byl zbořen kvů-
li stavbě hotelu Gomel. v těch 
místech je nyní parkoviště. bý-
vala tam mlékárna kateřiny 
čalounové, cukrárna bedřicha  
Tattermusche, hokynářství jo-
sefa doška, také obchod hadry, 
kosti, železo adolfa ornsteina 
a soukromá hudební škola Ferdi-
nanda Lazara. dům na protějším 
rohu Pražské a Šrámkovy u Fuků 
zůstal.

Trhy budou celý advent

snaha ušetřit veřejné peníze 
vede město k zavedení systému 
elektronických aukcí. „Při využití 
elektronických aukcí se průměrná 
úspora nákladů pohybuje okolo 15 
procent. jsou ale i výjimky, jako je 
například město jablonec nad Ni-
sou, kterému se v nedávné době 
podařilo pomocí e-aukce vysou-
těžit osmdesátiprocentní úsporu 
na provoz telefonů,“ vysvětlila dů-
vody, proč se město rozhodlo pro 
elektronickou formu soutěžení, 
předsedkyně finančního výboru 
a současně koordinátorka tohoto 
projektu Petra Šebestíková.

Pozitivní výsledky se dostavily 
již při testování. „již při testování 
různých firem, které tuto službu 

nabízejí, ušetřila českobudějovic-
ká radnice více než jednadeva-
desát tisíc korun, tedy 24 procent 
oproti nejnižší podané nabídce. 
jednalo se o nákup kuchyňského 
zařízení do naší jídelny,“ je spoko-
jená Petra Šebestíková.

Město již podepsalo smlou-
vu s dodavatelem softwaru pro  
e-aukce a zaškoluje zaměstnance 
magistrátu.

vedle ušetřených peněz při-
náší e-aukce ještě jednu výhodu.  
„e-aukce je naprosto transpa-
rentní závěrečná fáze výběrového 
řízení, která je zakotvena i v záko-
ně 137/2006 sb. o veřejných za-
kázkách,“ uzavřela předsedkyně 
finančního výboru Šebestíková.

Elektronické aukce 
přinášejí městu úspory

Prvního září zasedlo do lavic českobudějovických škol 890 prv-
ňáčků. Popřát jim úspěšný vstup do školního roku přišel i ná-
městek primátora Petr Podhola. Počet prvňáčků letos stoupl 
o 18. Příští rok by jejich počet měl ještě vzrůst, ale záležet bude 
na odkladech školní docházky.                       Foto Petr Zikmund

v polovině září byla definitivně 
uzavřena revitalizace veřejných 
prostranství v jižní části sídliště 
Máj, v oblasti ulice j. bendy (tzv. 
úsek 03). „obnova se týkala jak 
úprav veřejných prostranství, tak 
i zlepšení občanské vybavenosti. 
realizací akce se naplnila část in-
tegrovaného plánu rozvoje města 
s názvem Levý břeh vltavy,“ při-
blížil náměstek primátora kamil 
calta investici za 60 milionů korun, 
z nichž 53 město získalo z roP ji-
hozápad. 

 „v prostoru vymezeném ulicemi 
Milady Horákové, antonína barca-
la, dubenská a u Lesa byla prove-
dena kompletní výměna nevyho-
vujících povrchů chodníků i zeleně 
a vzniklo zde dvacet nových parko-
vacích míst a dvě nová hřiště,“ do-
plnil primátor juraj Thoma. 

Máj je z třetiny hotov
do konce září má být podle 

harmonogramu hotov druhý z cel-
kových šesti úseků – severozá-
padní část sídliště v oblasti ulic v. 
volfa a M. chlajna (úsek 04). 

ještě letos pak začnou staveb-
ní práce také na úseku 05 v oblasti 
ulic N. Frýda, k. Štěcha a dr. bu-
reše. stavební povolení je již vyří-
zené, nyní probíhá výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Úpravy za-
čnou pravděpodobně v listopadu 
a skončí příští rok v srpnu. 

Zbývající tři úseky projektu re-
generace jsou ve fázi stavebních 
povolení nebo územních říze-
ní. Podrobné informace o všech 
úsecích najdete ve speciální 
sekci webových stránek města  
www.c-budejovice.cz – v zelené 
záložce pod názvem regenerace 
sídliště Máj. 

adventní trhy s novým provozo-
vatelem potrvají letos celý advent. 

„věříme, že letos budou advent-
ní trhy pro občany natolik zajíma-
vé, že nebudou muset za advent-
ními trhy cestovat třeba do Lince,“ 
doufá náměstkyně primátora iva-
na Popelová. 

Město se rozhodlo uzavřít tří-
letou smlouvu s firmou rk invest, 
která má s pořádáním trhů zkuše-
nosti i v jiných městech. „smlou-
va nám dává prostor projednat 
s pořadatelem a odsouhlasit nejen 
vzhled trhů, ale i program a přida-
né aktivity,“ dodala náměstkyně.

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje
dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání
informací, využívání počítačů).

možná I Vás osloVí tAZAtel tohoto VýZkumu

ZúčAstněte se s námI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878
Podporuji tento výzkum!

Stanislav Bernard 
spolumajitel pivovaru
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v české republice proběhne 
od září 2011 do 31. března 2012 me-
zinárodní výzkum vědomostí a do-
vedností dospělých Piaac (Progra-

Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých
mme for international assessment 
of adult competencies). výzkum 
je zaměřen na hodnocení úrovně 
základních dovedností potřeb-

ných pro úspěch v běžném životě 
i na pracovním trhu. u respondentů 
budou zjišťovány numerické a čte-
nářské dovednosti a dovednosti 

řešit úkoly v prostředí informačních 
technologií. 

výzkum bude proveden na re-
prezentativním vzorku obyvatel, 

osloveno bude 16 000 domácností, 
mezi nimiž budou i českobudějovic-
ké. vyškolení tazatelé průzkum pro-
vedou pomocí přenosných počítačů 
a bude probíhat zhruba 2 hodiny 
(lidé, kteří neovládají počítač, budou 
moci dotazník zpracovat na papíře). 

výsledky výzkumu, kterého se 
účastní 25 zemí, budou využity 
k rozvoji školního vzdělávání a ško-
licích programů na zdokonalení do-
vedností potřebných k úspěšnému 
zapojení do společnosti 21. století. 
Poslouží také k porovnání jednotli-
vých zemí a také s výsledky obdob-
ného šetření, které se konalo v roce 
1998, což umožní zjistit, zda se úro-
veň dovedností dospělých zlepšuje 
či zhoršuje. 
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Service for the Future
www.asa-cz.cz

Provozní doba sběrných dvorů
dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

jsme tu pro vás: tel. 724 976 885, 387 004 602

letní období (1.5. - 30.9.)  zimní období (1.10. - 30.4.)

Po - Pá  08:00 - 20:00 08:00 - 18:00 

So 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

Ne 13:00 - 19:00 14:30 - 18:00 

PRODEJ KVALITNÍ NAFTY
na čerpací stanici v areálu dPmčb

- prodej kvalitní nafty za příznivou cenu
- samoobslužný prodej
- platba za hotové, čipovou kartou i bankovní platební kartou
- provoz non-stop
! NOVĚ LZE PLATIT BANKOVNÍ PLATEBNÍ KARTOU !

v úterý 27. září a ve středu 
28. září kulturní dům slavie ožije, 
a to doslova. 

27. září odpoledne se zde bude 
konat odborná diskuse pro zastu-
pitele a odborníky z řad architektů, 
zástupců kulturní obce a dalších, 
která by měla napovědět, jakou 
cestou by se kulturní dům měl 
v budoucnu vydat a jakou funkci 
by měl plnit. Na odbornou diskusi 
pak od 18 hodin naváže akce pro 
veřejnost - zahřívací party happe-
ningu slavie ožije!, který je připra-
ven na státní svátek. uskuteční 
se například fotografi cký festival 
ozvěny Fotojatek a také zvuková 
specialita nazvaná audio slávie.

kulturně zábavný happening  
pro celou rodinu slavie ožije! po-
řádá 28. září od 10 hodin občanské 
sdružení budějovice kulturní. „jde 
nám o to udělat setkání v klidný 
svátek a nabídnout všem, jak strá-
vit pěkný den, a zároveň ukázat, 
že jsou tady lidé, kteří mají zájem 
něco dělat a chtějí město kulturně 
pozvednout,“ uvedl jeden z orga-
nizátorů Martin kolář.  Připraveny 
jsou koncerty, výtvarné worksho-
py pro děti i rodiče, možnost po-
sedět u dobrého čaje i kávy nebo 
si zahrát různé hry. 

Po happeningu slavie ožije! 
bude program od 19 hodin pokra-
čovat ještě dále slavnostním zahá-
jením Festivalu Mitost. Mitost je 
kulturní sdružení z berlína, jehož 
členy jsou kulturně činní lidé z celé 
střední a východní evropy – oče-
kává se příjezd asi 200 návštěvní-
ků z nejrůznějších zemí.

Slavie Ožije! 

slavnostní zahájení fi lmové-
ho festivalu o životním prostředí, 
přírodním a kulturním dědictví 
se bude konat opět v českých 
budějovicích, a to 3. října přímo 
na náměstí Přemysla otakara ii. již 
od 14 hodin. 

Festival se bude konat v kině 
kotva (v sále i kavárně kina), 
v akademické knihovně jihočes-
ké univerzity, na Přírodovědecké 
fakultě ju, v kavárně domu knihy 
kanzelsberger a v sále českého 
rozhlasu u Tří lvů. kromě fi lmů 
je festival doplněn doprovodným 
programem výstav, koncertů a te-
matických besed. Podrobný pro-
gram najdete na www.ekofi lm.cz, 
vstup je zdarma. celkem je přihlá-
šeno 202 fi lmů z 35 zemí, z toho 
46 českých.

Zakončení festivalu proběhne 
již tradičně v českém krumlově, 
a to v sobotu 8. října v Městském 
divadle, kde se také bude násle-
dující den od 9 do 13 hodin promí-
tat kolekce vítězných fi lmů.

Ekofi lm 2011 
začne 3. října

Místní šetření ukázala, že nad pozemky 
ve vlastnictví města jsou umístěna nadzemní 

vedení sítí elektronických komunikací, a to bez souhlasu vlastníka – 
statutárního města české budějovice a bez příslušného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.  Vyzýváme  tímto  vlastníky  
této technické infrastruktury, aby neprodleně poskytli informace 
o uvedených nadzemních vedeních sítí elektronických komunikací 
a aby dodali podklady pro majetkové vypořádání staveb umístěných 
na  dotčených nemovitostech ve vlastnictví města. Podklady doručte 
na majetkový odbor Magistrátu města české budějovice, nám. 
Přemysla otakara ii. 1, 2, 370 92 české budějovice nejpozději do 30. 
11. 2011, v opačném případě přistoupíme k ochraně našich práv 
prostřednictvím soudního a správního řízení.

VÝZVA

ČEVAK přivítal téměř šest stovek 
sportovců z celé republiky na XXXIV. 
vodohospodářských sportovních hrách

každoroční poznávací soutěž 
čtyři živly v umění a architek-
tuře pokračuje i letos, tentokrát 
na téma Země. Zúčastnit se mo-
hou děti a mládež do 16 let – jed-
notlivci i kolektiv (např. třída či 
zájmový kroužek). soutěž je za-
měřená na to, co v našem městě 
souvisí se ZeMÍ: země, po které 
chodíme, země, která nás živí, 
země, do které se vracíme… 

Pracovní listy najdete v Tu-
ristickém informačním centru 
českobudějovické radnice nebo 
na webových stránkách odboru 
památkové péče magistrátu měs-
ta www.c-budejovice.cz a Národ-
ního památkového ústavu www.
npu-cb.eu. uzávěrka je 31. 12.

Hlavní cenou jsou celoroční 
nebo skupinové vstupenky na pa-
mátkové objekty ve správě Národ-
ního památkového ústavu a další  
věcné ceny.

Živly v umění 
a architektuřeStručné informace z jednání rady města 

Hospodářská krize stále trvá, 
pociťuje to i rozpočet města. 

„Máme propad u daně z pří-
jmu fyzických osob, především 
živnostníků. celostátně se jed-
ná zhruba o jednu miliardu ko-
run, v českých budějovicích se 
bude propad podle předpokladu 
do konce roku pohybovat přibliž-
ně okolo 20 miliónů korun,“ uvedl 
první náměstek Miroslav joch. 

Tento „defi cit“ však redukuje 
jednak nárůst dPH a jednak od-
povědnější fi skální politika města. 
„85 miliónů převádíme do kapitá-
lových rezerv. částečně jde o pro-
středky, které vedoucí odborů pře-

Rozpočet bojuje s krizí
vádí zpět do rozpočtu, a to z akcí, 
které již letos nestihnou realizovat, 
a částečně se jedná o prostředky 
ušetřené z akcí, které byly vysou-
těžené za nižší realizační ceny,“ 
přiblížil politiku města joch.

rozpočet města je však nejvíce 
zatěžován výkonem státní správy 
(např. vydávání dokladů, stavební 
úřad, vyplácení dávek) a službami, 
které si objednává stát, ale kte-
ré nehradí v plné výši. Magistrát 
města zajišťuje výkon státní sprá-
vy v přenesené působnosti pro 
cca 78 okolních obcí. „Na výkon 
státní správy doplácíme ze svého 
140 miliónů korun,“ uzavřel joch.

 Škola dostane hřiště 
venkovní sportoviště získá ZŠ 

bezdrevská. Město uzavře s Tj 
vltava o koupi části jejího pozem-
ku smlouvu o smlouvě budoucí. 
Pozemek by měl být k dispozici 
v roce 2013.
 Školní rady se ztenčí 

čtrnáct školních rad na základ-
ních školách zřizovaných městem 
české budějovice, zůstává i v pří-
padě, že poslaneckou sněmovnou 
projde návrh zákona, který přímo 
neukládá městům a obcím školní 
rady zřizovat. „jsme přesvědčeni, 
že je lépe, když je do správy zá-
kladních škol zapojeno více lidí,“ 
vysvětlil postoj města náměstek 
primátora Petr Podhola. Přesto 

školní rady jisté změny doznají. 
„Počet členů se sníží z devíti na 
tři, po jednom to bude zástupce 
školy, zřizovatele a rodičů,“ doplnil 
Petr Podhola. 
 Zateplování U Hvízdala 

Město zateplí domov pro se-
niory u Hvízdala za cca 11 mili-
ónů korun. Práce jsou rozděleny 
do dvou etap, první v tomto roce 
a druhá v roce následujícím.
 V plánu bude méně ulic

Plán rekonstrukcí ulic se poně-
kud sníží. v Tématickém integro-
vaném plánu rozvoje města bylo 
původně naplánovano k rekon-
strukci více ulic, než město nutně 
potřebuje. „budeme žádat o sní-
žení výměry a měníme i fi nanční 

plán.  rádi bychom za 300 000 eur 
rekonstruovali pouze ulici čecho-
va, jejíž rekonstrukce běží, a ulici 
Žižkova. Zbytek – zhruba 12 000 
eur – bychom mohli použít např. 
na výstavbu dětských hřišť,“ uvedl 

náměstek Miroslav joch.
 Pomoc pro Linku bezpečí 

Linka bezpečí požádala město 
o příspěvek 5 000 kč na nájem pro-
stor, ve kterých sídlí. rada města 
poskytnutí příspěvku schválila.


