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květen 2005 číslo 5/ročník 2/do všech poštovních schránek zdarma

Noviny
č e s ko b u d ě j ov i c k é r a d n i c e

UVNITŘ LISTU
■ Výpověď o holocaustu Židů
přináší výstava Hatikva
■ Zamyšlení: Poslední rytíři
■ Ojedinělá expozice ve vlaku
■ Co nachystalo Turistické
a informační centrum pro
návštěvníky města

Studenti budou řešit dopravu

U památníku obětí heydrichiády na hřbitově sv. Otýlie položili věnce při pietním
aktu 8. května primátor města M. Tetter a hejtman Jihočeského kraje J. Zahradník.
Foto Petr Zikmund

České Budějovice se ve dnech 30. 5.
- 3. 6. 2005 stanou hostitelským městem
16. ročníku Středoevropského projektového semináře (MEPS). Jedná se o týdenní
konferenci, při níž pětatřicet studentů
technických univerzit ze tří zemí, České
republiky, Rakouska a Maďarska řeší
několik konkrétních dopravních situací
hostitelského města.
Seminář se koná každý rok v jiném
městě v jedné ze tří jmenovaných zemí,
které se pravidelně střídají. Konference
je přínosem nejen pro samotné studenty,
ale i pro pořadatelské město. „Výsledné
projekty mají zpravidla vysokou úroveň,
představují jiný pohled na danou situaci
a některé z nich bývají následně realizovány v praxi, což zná například Mladá
Boleslav, kde se seminář konal v roce
2003 a hned dva z představených projektů studentů našly praktické uplatnění,“
uvedl k akci statutární náměstek primátora Juraj Thoma.

Pro letošní ročník bylo vybráno zadání osmi úloh: O bezpečné cyklistické
trasy ze sídlišť Máj a Šumava směrem
na Pražskou třídu (samostatná lávka
přes Vltavu), celková koncepce cyklistických tras, přechody pro chodce na
průtazích centrem města, zefektivnění
městské hromadné dopravy, řešení křižovatky ulic Husova - Oskara Nedbala Rošického - Boreckého, dále o Mariánské
náměstí, odklonění dopravy z křižovatky
ulic Rudolfovská - Nádražní a propojení
ulic Strakonická - Milady Horákové.
Seminář bude zahájen v pondělí
30. 5. 2005 v 9 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města a skončí v pátek 3. 6. 2005 v 9,30 hodin seznámením
přítomných s výsledky studentských
prací. Grafická řešení úloh budou vystavena v zasedací místnosti a zároveň
prezentována na dataprojektoru. Návrhy
studentů zůstanou v majetku města
České Budějovice.

Rozhovor se statutárním náměstkem primátora Jurajem Thomou

Územní plán se ve srovnání s jinými městy mění minimálně
Dubnové zastupitelstvo města projednávalo záměry
pořízení změn
územního plánu
města. Zazněla
námitka, že změn
je možná mnoho.
Co tomu říkáte?
Českobudějovický územní plán schválili zastupitelé města v roce 2000 po čtyřletém projednávání. Od té doby rozhodli
o provedení 8 změn (řeší celkem 9 území),
které jsou nyní platnou součástí územního
plánu města. Dalších 9 návrhů na úpravy
se nyní na různých stupních projednává.
Ve srovnání s ostatními statutárními městy
■

mění České Budějovice územní plán minimálně. Přibližně stejně velké Pardubice
za čtyři roky platnosti územního plánu provedly 5 změn (řešících průměrně 30 území
v každé změně), Zlín za šest let 75 změn,
Havířov od roku 1999 10 změn (po průměrně 3 řešených územích v každé změně),
Olomouc od roku 1998 celkem 11 změn
(každá průměrně o 10 územích), dvakrát
tak velká Plzeň jich má od roku 1995 celkem 565. Takže Budějovice nejsou určitě
žádným extrémem.
V letošním roce bylo radě města předloženo k projednání 18 podkladů s dopadem do územně plánovací dokumentace.
Dva z toho se týkaly zrušení již probíhajícího procesu změn územního plánu, pro
trvalý nezájem původního navrhovatele.

Ze zbylých 16 materiálů rada města zastupitelům 5 návrhů na změny nedoporučila
ke schválení a v jednom případě šlo o záměr
pořídit změnu územního plánu zóny v Suchém Vrbném. Takže dubnové zastupitelstvo
města „pustilo“ do dalšího projednávání
svým schválením 10 záměrů na pořízení
změny územně plánovací dokumentace.
Čeho se týkaly již schválené návrhy
na změnu?
Vždy šlo o změny funkčního využití
některých území, například ve smyslu posílení výrobních aktivit v průmyslové části
Rudolfovské třídy nebo přeměny nezastavitelných ploch na zastavitelné, konkrétně
podél východního okraje drážních pozemků
v souvislosti s předpokládanou výstavbou

přeložek Lednické a Novohradské silnice
(tzv. zanádražní komunikace). Město v některých případech zmírnilo regulaci stanovenou územními plány jednotlivých
zón, konkrétně se jednalo o možnost
stavět samostatná parkovací stání místo
doposud povinných garáží, či o možnost
postavit garáž jako samostatný objekt,
nikoliv jako přímou součást rodinných
domů a podobně. Asi největší diskuse byla
vedena kolem záměru změny funkčního
využití části území Zavadilky, kde se stávající zastavitelné území zahradního bydlení s pozemky minimálně 1 500 m2 měnilo
na zastavitelné území s pozemky minimálně 550 m2 velkými.
(pokračování na str. 2)

Čekáme návrhy na kandidáty

Válka skončila před 60 lety

přesvědčení primátor Miroslav Tetter.
Návrhy je možné podávat poštou
na adresu vyzyvatele, kterým je odbor
kultury magistrátu města, náměstí
Přemysla Otakara II., nebo osobně do
podatelny, a to nejpozději do 31. května 2005. Případný nositel ocenění
získá finanční odměnu ve výši 100
tisíc korun, grafický list, výtvarný
symbol se znakem města a zapíše se
do městské kroniky.

Setkání bojovníků na radnici

V minulém roce získal Cenu města
ak. malíř Jiří Tichý. Dočkal se tak ocenění za celoživotní uměleckou tvorbu
přesahující svým významem hranice
města a přispívající k reprezentaci jihočeské metropole v tuzemsku i v zahraničí. „Vím, že v Budějovicích žijí
významné osobnosti, jimž by ocenění velmi slušelo a také věřím, že budou občané aktivní a své kandidáty na možné
nositele ceny navrhnou,“ vyjádřil své

Slovo má náměstek primátora Tomáš Kubín

Město hospodaří s rozmyslem
Po roce se zastupitelé 28. dubna
opět zabývali závěrečným účtem města a také rozdělováním potěšitelné sumy, která, obrazně
řečeno, z loňského
roku zbyla v pokladně. Do již naplánovaných a rozpočtovaných akcí přibyla
řada novinek. Přebytek hospodaření nám
pomůže například vyřešit naráz a téměř
beze zbytku nedostatky ve vybavení všech
kuchyní základních škol zřizovaných
městem a mateřských škol, v nichž budeme moci pořídit gastrotechnologie za
10 milionů korun. Chceme také kompletně rekonstruovat nevyhovující vířivku
na plaveckém stadionu a opět o kousek
dopředu posunout řešení chladicího zařízení na zimním stadionu. Máme v úmyslu pustit startovací sumu peněz i do zásadních oprav Domu umění na náměstí
Přemysla Otakara II., rádi bychom upravili okolí katedrály, opravili byty na síd■

lišti Máj, dofinancovali cyklistickou
stezku podél Vltavy, odsouhlaseny byly
i opravy ulic a chodníků, na něž se nedostalo při přípravě rozpočtu. Dojde i na
fotbalový stadion, na jeho dostavbu a rekonstrukci zastupitelé odsouhlasili navrhovaných 35 milionů korun. Stadion
si je na druhou stranu díky smlouvě se
společností E.ON na sebe zase vydělá.
Celkově je zpráva o stavu financí
potěšitelná. Město hospodaří s rozmyslem, možná i trochu konzervativně. Je to
určitě dobře, protože můžeme a máme
z čeho dávat tam, kde je to potřeba.
Směr, kterým jdeme, je asi nejlépe vidět
z celkového letošního objemu investic
do školství, na něž můžeme být asi opravdu pyšní a samozřejmě také z čísel souhrnných. Kapitálové investice dosáhnou
v letošním roce úctyhodných 566 milionů,
z toho stavební investice potěšitelných
433 milionů. Během roku se po zapojení dotačních titulů můžeme dočkat ještě
dalšího navýšení.
Řekl bych, že pro město je to dobrá
zpráva.

Miroslava Pavelcová, Josef Činčár, veteráni, jedni z vyznamenaných u příležitosti
konce války, do níž jako mladí lidé aktivně
vstoupili a na jejímž konci mají svoji
velkou zásluhu.
Foto Petr Zikmund
Ženy a muže, kteří bojovali ve II.
světové válce a osobním nasazením se
zasloužili o konečné vítězství nad fašismem, přivítal 6. května u příležitosti
60. výročí konce dosud největšího válečného běsnění v dějinách lidstva primátor města Miroslav Tetter v obřadní
síni radnice. Vyslovil jim poděkování za
statečnost a odhodlání. „Velmi si vážím
vaší osobní statečnosti a příkladu a lidsky je mi líto, že mnozí z těch, kteří se
zbraní v ruce a při nasazení vlastních životů bránili vlast proti okupantům, se po
návratu domů dočkali ponížení, ústrků,
degradace, ztráty existence. Přesto nezatrpkli, dokázali si uchovat lidskou a vojenskou hrdost,“ řekl.
Součástí oslav skončení války uspořádaných na českobudějovickém náměstí
Přemysla Otakara II. byla také přehlídka
vojenských vozidel.
Foto Petr Zikmund

Bojovníci Vojtěch Brodzianský, Josef
Činčár, Jiřina Hálová, Jiří Kamiš, Josef
Ondrýsek, Miroslava Rudolfová, Rudolf
Schüller, Václav Tomášek, Rudolf Čapek,
Zdeněk Vodička, Miroslava Pavelcová,
František Rachač, Roman Rentka, Milan
Malý a František Žák převzali stříbrné
pamětní medaile města jako výraz nejvyšší úcty a zapsali se do Pamětní knihy
města. Za všechny bojovníky, i za ty, kteří
se osobně nemohli dostavit, poděkoval
primátorovi generál Josef Činčár: „Vážíme
si přístupu představitelů města k nám,
oceňujeme, že nezapomínají. Národ by
neměl zapomínat na historii své země,“
zdůraznil existenční potřebu kontinuity
národa s minulostí.

Dvě výročí,
každé jiné,
přesto spojená

■ Podobně jako
v celé republice,
i v Českých Budějovicích jsme
oslavili 60. výročí osvobození,
vítězství nad nacistickým Německem. I když
jsme hlavní oslavy pořádali společně s Jihočeským
krajem, byly to oslavy střízlivé, ale
důstojné. Chtěli jsme především vzpomenout všech těch statisíců obětí,
všech, kteří položili své životy proto,
abychom my mohli již 60 let žít v míru. A byla mezi nimi i řada občanů
našeho města. Chtěli jsme také ze srdce poděkovat těm, kteří bojovali proti
fašismu, kteří měli to štěstí a dožili
se letošního výročí. Bohužel, není jich
už mnoho. O to více bychom si jich
měli vážit. Těch, kteří bojovali na
frontě, ať východní či západní, těch,
kteří přežili nepředstavitelné utrpení
v koncentračních táborech, i těch, kteří byli totálně nasazeni. Hrdinství,
statečnost, vlastenectví, to byly vlastnosti, jimiž se během války vyznačovali. To jsou vlastnosti, které by měly
být vzorem nám všem, ale i budoucím
generacím. Při osobním setkání s nimi, ať už při předávání medailí města
a vyznamenání, které jim udělil ministr obrany a jež jsem měl tu čest
jim také předat, jsem rozpoznal další
vlastnost. Byla to skromnost. Vyzařovala jim z očí a cítil jsem jí i z podání někdy již třesoucí se ruky. Jako
by chtěli říci; nic mimořádného jsme
nevykonali, na našem místě by se tak
choval každý.
Každý rok se s řadou z nich při
vzpomínkové akci osvobození potkávám. Je nás však rok co rok méně.
Mrzí mě, že hlavně mladí se na akce
při příležitosti konce II. světové války
dívají jako na záležitost výhradně
těch, kteří ji prožili. To je, myslím,
veliká chyba. Bez znalosti historie
nelze tvořit budoucnost. Znalost
historie, úcta k minulosti národa,
patří ke kulturnosti člověka.
Ještě jedno výročí v tomto roce
vzpomínáme - 740 let trvání našeho
města. Není to žádné kulaté výročí,
ale určitě je to důvod ke vzpomínkám,
k zahloubání se nad historií města.
Té, jejíž první řádky začal psát v roce
1265 král Přemysl Otakar II. a již
tvořili i ti, kteří se podíleli v roce 1945
na našem osvobození.
Tvoříme jí všichni, kteří 60 let
žijeme ve svém městě a v míru.
Miroslav Tetter, primátor města
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Sociální sloupek
Domino s osobní
asistencí

Ruth Levenson a Barry Haymen rozžehli svíce na sedmiramenném svícnu při zahájení výstavy Hatikva.
Foto Petr Zikmund

Výpověď o holocaustu Židů
Radniční výstavní síň uvádí a představuje výstavu připomínající tragický
osud židovské komunity a její synagogy
v Českých Budějovicích za německé okupace. Výstava je uspořádána u příležitosti 60. výročí konce II. světové války
a nese název - Hatikva - Naděje. Nabízí
veřejnosti dvě výjimečné příležitosti:
spatřit vzácný svitek tóry, zapůjčený městu anglickou židovskou komunitou a přivezený R. Levesonovou a B. Hymanem,
kteří se také zúčastnili zahájení výstavy,
a blíže se obeznámit s historickými událostmi holocaustu Židů, jež by neměly
upadnout v zapomenutí.
Za všechny ty, kteří byli transportem odvlečeni do koncentračních táborů
a domů se nevrátili, i za tu hrstku přeživších, promluvila bývalá vězeňkyně
Hana Tvrzká z Českých Budějovic. Na
svém příběhu - bylo ji teprve 14 let,
když se společně se stovkami spoluobčanů ocitla v transportu Akb v dubnu
1942 do Terezína, vykreslila nelidské
útrapy lidí, o nichž jiní rozhodli jako
o nežádoucích. Z 909 účastníků transportu se osvobození dožilo pouze 30 lidí,
všichni ostatní byli nacisty zahubeni.
Kromě exponátů pak jednotlivé panely nesou historické informace o židovské komunitě v Českých Budějovicích
a o synagoze.
Její model je dalším dominantním
prvkem výstavy. Projekt stavby vytvořil
proslulý vídeňský židovský architekt
Max Fleischer. Synagoga byla postavena
v letech 1887 - 1888 v novogotickém slohu

jako objemná trojlodní bazilika. Přes
veškeré snahy se ji nepodařilo za okupace zachránit. Na rozkaz německého
nacistického starosty města Friedricha
Davida byla podminována a 5. července
1942 vyhozena do povětří. V roce 1992
byl na místě zničené synagogy postaven
nákladem města České Budějovice a Židovské obce v Praze památník synagogy
a obětí nacismu z českobudějovického
transportu Akb.
Na výstavě, která potrvá do 28. května, je rovněž k vidění další svitek s pěti
knihami Mojžíšovými, exponát zapůjčený
Jihočeskou univerzitou.

info

V hale českobudějovického vlakového
nádraží je instalována výstava fotografií
přibližující život zdravotně postižených
lidí v Centru denních služeb Domino
Městské charity. Mimo jiné akce konané
na území města tvoří tato expozice součást festivalu Měsíc bláznovství 2005, nad
nímž má záštitu náměstkyně primátora
Vlasta Bohdalová.
Foto Ivana Píhová

Měsíc bláznovství

Svitek tóry zapůjčený anglickou židovskou komunitou tvoří pilíř výstavy.
Foto Petr Zikmund

Územní plán se ve srovnání
s jinými městy mění minimálně
(dokončení ze str. 1)
Občané někdy namítají, že územní
plán nemá smysl, pokud se stále mění
kvůli investorům…
To mne v tomto případě udivuje. Z uvedených deseti záměrů na pořízení změny
územního plánu, odsouhlasených na posledním zasedání zastupitelstva, je šest
podáno právě občany města - jako fyzickými osobami a nikoliv investory.
Jak se vlastně projednávají změny
územního plánu?
Na základě podnětu občanů nebo
jiných subjektů se nejprve na úrovni rady
i zastupitelstva města schvaluje takzvaný
záměr na pořízení změny územního plánu.
Poté následuje příprava návrhu zadání
na změnu, v němž jsou již zahrnuty konkrétní požadavky na zpracování změny.
Také tento návrh zadání podléhá schválení radou a zastupitelstvem. U velkých
změn je schvalován stejnými orgány i kon-

Projekt Domina, centra denních
služeb pro lidi se zdravotním postižením Městské charity České Budějovice,
(B. Němcové 53, 370 04 České Budějovice) se v současné době zaměřuje na
tři stěžejní programy: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - komplexní domácí péče, Azylový dům sv.
Pavla pro muže, Domino - centrum
denních služeb (CDS).
Cílem projektu CDS Domina je poskytovat potřebnou podporu lidem se
zdravotním postižením, aby mohli zůstat
ve svém přirozeném prostředí, aktivizovat
a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti,
motivovat je k uplatnění se na otevřeném trhu práce, poskytovat tuto podporu
také rodinným příslušníkům, přispět
k destigmatizaci problematiky zdravotně
handicapovaných a celkově se podílet
na maximální, co nejširší integraci
zdravotně postižených osob do běžné
občanské společnosti. Jednou ze služeb
CDS Domino je právě osobní asistence.
Osobní asistence je komplexem
služeb, jejichž cílem je pomoci člověku
se zdravotním handicapem zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony,
které by dělal sám, kdyby postižení
neměl. V rámci této služby poskytuje
Osobní asistenci také dětem ve školách
a seniorům v domácnosti. Vzhledem k blížícímu se období letních prázdnin nabízí
krátkodobou pomoc seniorům v době
nepřítomnosti rodinných příslušníků.
Vedoucí služby OA: Tereza Gulová, DiS,
tel. 608 349 805
CDS Domino, Jizerská 4, 370 11 Č. Budějovice, email: cdsdomino@centrum.cz

cept změny a následně souborné stanovisko ke konceptu. Až pak teprve následuje vlastní schválení konkrétní změny
územního plánu. Chtěl bych zdůraznit,
že všechny stupně projednávání jsou otevřené pro připomínkování a všechny stupně procesu změn jsou schvalovány radou
i zastupitelstvem města. Pouze ono také
rozhoduje s definitivní platností o schválení změny, včetně rozhodování o případných podaných připomínkách či námitkách vlastníků pozemků a nemovitostí.
Možná právě tím, že v dokumentech rady
a zastupitelstva se tak každá změna objeví
asi šestkrát mohou mít někteří zastupitelé
pocit, že projednávaných změn je mnoho.
Na druhou stranu dává tato procedura
možnost pečlivého zvažování a rozhodování o dokumentu, který je pro město
fakticky „zákonem“ a který považuji za
naprosto nejdůležitější dokument, kterým
zastupitelé fakticky rozhodují o dalším
vývoji města.

V duchu motta Hranice takzvané normálnosti a takzvaného šílenství nejsou jasně dány - kus blázna je v každém z nás, pořádá městská charita
Měsíc bláznovství (od 1. do 31. května)
ve spolupráci s českobudějovickými galeriemi, Výtvarným ateliérem 05, divadelními soubory z jižních i ostatních Čech
a divadelním spolkem při CDS Domino.
Cílem akce je odstraňovat komunikační
bariéry mezi majoritní zdravou společností a minoritou lidí ze zdravotním
handicapem. Účelem projektu je pak série
výstav, divadelních představení, performance po celých Českých Budějovicích
v průběhu měsíce května a umožnění
setkání lidí se zdravotním handicapem
s ostatními, prostřednictvím společných
aktivit (v dobrovolnickém týmu, na jevišti,
při přípravě výstav, mezi diváky).

Zahradní slavnost
Dětský stacionář Světluška pro
handicapované děti pořádá v poslední
květnový den zahradní slavnost, oslavu
Dne dětí. Na všechny čeká bohatý program, v případě špatného počasí jsou
připraveny náhradní prostory. Slavnost
začíná ve 14 hodin. Dětský stacionář
Světluška, o. p. s., se nachází ve Vodní
ulici č. 13. Je to za viaduktem, odbočka
z Rudolfovské třídy vpravo za potokem.

Stateční, hrdí, nepokoření
Plk. František Žák
(91), velitel tanku
obrněné armády:
„Vše bylo ze železa, i náš charakter.“

Plk. Rudolf
Schüller (84), bojoval na Jindřichohradecku po boku
ruských parašutistů:
„Málokdo z nás
si tehdy uvědomoval nebo připouštěl,
že jde o život, na to jsme byli moc mladí.
Šlo o to, že bylo potřeba bojovat se zlem.“
Když vstoupil do armády, bylo mu 23 let.
Jeho otec byl legionář.
Plk. Milan Malý
(82), 312. stíhací peruť Royal AirForce:
„Válka skončila
v květnu, my jsme
se směli vrátit až v
srpnu, republika nás
nechtěla. Letci byli
první v boji a poslední se směli vrátit
do vlasti…“
Bylo mu 16,5 roku, když se dostal do
armády, dal se k zahraničnímu odboji,
do Anglie přišel ze Středního východu
přes Francii. „Táta byl legionář. Náš učitel

ve škole nám vypravoval s velkým zanícením o tom, co znamenala 1. republika.
Viseli jsme mu na rtech, poslouchali
a vnímali jsme jeho slova srdcem. Když
pak vypukla válka, nemohli jsme jinak,
museli jsme jít bojovat.“
Miroslava
Pavelcová (78),
rodačka z Ukrajiny, přišla do České
republiky s 1. československým armádním sborem
v SSSR Ludvíka Svobody.
Působila v něm jako ošetřovatelka
raněných a zdravotnice. Za každé situace, i za neutuchající palby, nasazovala svůj život, často svým tělem kryla
raněné. Jako malá osiřela, vychovávala
ji babička, ve 12 letech už byla na světě
úplně sama.
Je nositelkou mezinárodního vyznamenání zakladatelky první ošetřovatelské
školy pro ženy Florence Nighttingaleové.
Takovým vyznamenáním bývají poctěni
dva lidé v republice. „Jsem na ni moc
hrdá. Hlavně proto, že zůstala skromná
přesto, co dokázala,“ řekla za nemocnou
maminku její dcera. V roce 1963 byla
Miroslava Pavelcová pozvána na mezinárodní kongres žen v Moskvě, kde
se setkala s Valentinou Těreškovovou
a Indírou Gándhiovou.

Zamyšlení: Poslední

rytíři

Historie je učitelka, o tom asi není sporu. Bez znalosti historie, příčin dějů
vedoucích k důsledkům, se neobejde žádný národ, nemá-li opakovat fatální
chyby. Tou nejfatálnější je ústup zlu.
názor, daný tou nejdramatičtější zkušeVzestupu Hitlera napomáhali mnozí:
ností, mají hrdost. Z bojovníků jde retím, že hrubě podcenili nebezpečí praspekt, taky by mohli svým příkladem
menící z psychicky narušeného člověka,
kázat morálku. Takže za to pěkně potím, že ho poslouchali a neodporovali
česku zaplatí dlouholetým žalářem,
mu, že ho nevyvrhli ze svého společenství
ztrátou cti, majetku, občanských práv
jako by vyvrhla nepovedeného jedince
(To už tady několikrát bylo: všimněte si,
jakákoliv zdravá tlupa opic nebo smečka
jak „umí“ zlo likvidovat nositele případpsů. Jiní pomohli tím, že ho využívali jako
ného ohrožení své expanze. Prostředky
výtah k vlastním cílům a prospěchu ať
k tomu používá stále stejné, takže použ pochlebováním, nebo ústupky. Čitelně
znané, a přesto se mu daří!)
i o tom nedávno promlouval dokument
… aby je po letech tentýž národ vyvysílaný ČT 1. Všichni takoví jistě nebyli.
zdvihoval, rehabilitoval … jenže co naplat
Vždy se najdou tací, kteří mají oči k vi… když jsou posledními rytíři, doyeny
dění, uši k slyšení a hlavu k vytvoření
generace, která pojmy vlast a láska k ní,
vlastního názoru. Přesto se nakonec stalo
hrdost k české příslušnosti, nevyplnila
„jenom to“, že dovolili vyšinutému, zabalastem frází, plevy pseudohodnot,
komplexovanému, frustrovanému rádonezradila a nepropachtovala za tučné
bymalíři vyškrábat se dostatečně vysoko
spropitné osobního obohacení. Bohužel
na to, aby poslal celý svět do zhoubné
tatáž generace neměla, jsa společensky
války. Zlo ke svému výstupu ze stínu
znemožněna, šanci, a už ji vzhledem
vždycky potřebuje žebřík pomoci a moci
k svému věku nedostane, aby zásady
druhých. Statisíce a miliony dalších, nesvého válečného i lidského rytířství převinných, za to zaplatí daň nejvyšší. Ta
dala té mladé a ještě mladší. Ti, co jí ještě
souvislost přímo křičí: podívejte se, jakou
umějí a chtějí naslouchat, nejsou mladí
oběť přinesli obyčejní, prostí lidé, když
a útrapy války si prožili.
jiní lidé přehlíželi, mávali rukou a mlčeli
Zdá se, že se lidstvo nepoučuje z vlasttam, kde měli pozvednout hlas odporu.
ních chyb. Kdyby ano, nechodilo by poDalší etapa je etapou zbabělců. Zařád dokolečka a neopakovalo stále stejlezlí, nebo zkompromitovaní s nacistickou
né chyby jako školák, který se neučí,
mocí, snaží se z pocitu vlastní malosti,
a proto musí dělat reparát. A bude jej
selhání a neschopnosti odrovnat ty, kteří
dělat tak dlouho, dokud neprohlédne
se zlu postavili čestným, otevřeným bopravé příčiny svých chyb a z nich se
jem. Je nebezpečné pustit si takové lidi
ne(po)naučí.
do vládnoucího teritoria. Mají vlastní
Ivana Píhová

OSLAVY 740. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA
PONDĚLÍ 6. ČERVNA 2005 ■ 10 - 19 h Den pro děti a dospělé - atrakce na náměstí Přemysla Otakara II.: four bungee
- maxi čtyř trampolína, nafukovací hřiště a hrad, hlavolamová herna, aréna velkých míčů, soutěže a hry o ceny
• 10 h akustické hřiště - otevření dětského hřiště na Sokolském ostrově • 11, 12, 13, 14 a 15 h Budvarman - běh,
kolo, kajak, horolezecká stěna • 14.30 h Přivítání léta - mažoretky, Kára komediantů - divadlo Kvelb, hudební osvěžení
s kapelou Ponožky pana Semtamťuka • 17.30 h Zatrestband - dixilandový koncert pod širákem • 19 h Slavnostní
koncert k 740. výročí založení města Č. Budějovice - sportovní hala - účinkují: Eva Urbanová, Pavel Šporcl, Státní
filharmonie Brno - dirigent Leoš Svárovský • 21.45 h ohňostroj na soutoku Malše a Vltavy
7. - 10. ČERVNA 2005 ■ Ozvěny Porty - festival folkové, trampské a country hudby - náměstí Přemysla Otakara II.
denně 15 - 22 h - hosté po 20. hodině: 7. 6. Žalman, 8. 6. Nezmaři, 9. 6. Schovanky, 10. 6. YoYo Band.
Pořádají: Statutární město České Budějovice, odbor kultury MM, odbor rozvoje a cestovního ruchu MM, Festivalová
kancelář Emy Destinnové, Městské kulturní domy Č. Budějovice, a.s., ABP Center s.r.o., Budějovický Budvar, n.p.,
Coca-Cola Beverages ČR, spol. s r.o. Mediální partneři: Radio Faktor, TV GIMI, a.s.

Co rozhodli zastupitelé 28. 4. 2005
Schválili:
• rozsah rekonstrukce a její finanční
objem pro fotbalový stadion na letošní
rok ve výši 50 milionů korun - tím budou
naplněny požadavky Českomoravského fotbalového svazu. Dosud bylo na
obnovu a dostavbu stadionu proinvestováno 65 210 729 korun, příští rok
by to mělo být 24 474 423 korun a v roce
2007 dalších 36 558 297 korun.
• nabytí pozemků v katastrálním území
města od Pozemkového fondu ČR do

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111
Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Jeronýmova 1
Mánesova 3

vlastnictví města v souvislosti s rozvojovým program firmy Bosch
• závěrečný účet statutárního města
za rok 2004
• poskytnutí neinvestiční dotace za
reprezentaci města (v období listopad prosinec 2004) na aktivity ve volném
čase dětí a mládeže; Taneční centrum
21, o. s., 80 600 korun, neinvestiční
dotaci: Junák, svaz skautů a skautek
Vavéha 55 000 korun na provoz organizace, smlouvu o poskytnutí neinves-

tel.: 386 793 111
tel.: 387 724 111

tiční dotace za reprezentaci města (období listopad - prosinec 2005), smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace organizacím na provoz při realizaci volnočasových aktivit poskytnutí investiční
dotace ve výši 500 000 korun na dobudování zdravotnického zařízení Pediatrie, neonatologie, diagnostika a terapie tzn. Vojtovou metodou v objektu
Kaplířova ulice č. 5 s podmínkou dalšího provozování tohoto zařízení po dobu
nejméně 10 let.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Do mateřských škol
půjde více než 700 dětí
Do předškolních zařízení na území
města se zapsalo 777 dětí počítaje v to
i ty děti, které ze zákona mají poslední
ročník MŠ před nástupem do prvního
ročníku základních škol povinný.
Jak upřesnila náměstkyně primátora
Vlasta Bohdalová, většina dětí, které se
k zápisu do MŠ dostaví, navštěvuje předškolní zařízení od tří, čtyř let. Dětí, které
ještě vůbec do mateřské školy nechodily,
je zcela mizivé procento. Letos jich přišlo
k zápisu 40 a protože se jedná o děti, na
něž se vztahuje zákonná povinná docházka před nástupem do základní školy, mají
mateřinku zdarma. Uvedla dále, že k zápisu přišlo hodně dětí maminek na mateřské dovolené, které mohou své starší

děti umístit do mateřské školy na čtyři
hodiny denně. „V této vazbě vzniká trošku
potíž s kapacitami některých školek. Ze
zákona takové děti musí být přijaty a my
víme, že rodiče raději získají školku poblíž
místa svého zaměstnání než bydliště. Je
pro ně pochopitelně výhodnější vyzvednout
si děti při odchodu z práce a nemuset pro
ně cestovat přes polovinu města. Pro nás
jako pro zřizovatele těchto předškolních
zařízení z toho vyplývá, že bude nutné
rozšířit kapacitu školek v centru města.
Proto budeme usilovat o rychlé vyřešení
situace u mateřské školy na Vrchlického
nábřeží. Ve školkách v Železničářské a Jizerské ulici je však možné otevřít další
třídy,“ řekla Vlasta Bohdalová.

Školáci uvidí také jiný svět
Ve Speciálních školách v českobudějovické Štítného ulici vznikne Školní
naučná stezka. Podnět k jejímu vytvoření
byl prostý. Do školy docházejí většinou
městské děti, které v přírodě pobývají
minimálně, neumějí se v ní pohybovat
ani chovat, zato tráví spoustu času doma
u počítačů. „Obecně to vede k citové oploštělosti. Rozhodli jsme se ukázat jim tak
jiný svět, svět živé přírody a vést je ke
vztahu k úctě a respektu ke všemu živému.
V rámci magistrátem města vyhlášeného
grantu na projekty ekologické výchovy
jsme vypracovali projekt Školní naučná
stezka, který rada města schválila,“ vysvětluje ředitelka školy Božena Coufalová.
Město dalo na projekt ze svého rozpočtu
83 500 korun.
Naučnou stezku bude tvořit deset
prosklených skřínek vně areálu školy
s tématy vždy obměňovanými podle ročního období. Děti se budou na tvorbě témat podílet, při ukončení každého z nich
si budou moci získané poznatky zopa-

kovat například formou soutěží. Stezku
chce škola slavnostně otevřít na podzim
tohoto roku.
„Ačkoliv je zřizovatelem naší školy Jihočeský kraj, máme velice dobrou spolupráci s městem České Budějovice. Tím, že
podporuje naše projekty, nám napomáhá
ve zkvalitnění a zpestření výchovy a vzdělávání žáků, kteří mají speciální vzdělávací
potřeby,“ konstatuje ředitelka školy s vírou,
že tato podpora a spolupráce s městem
bude i nadále pokračovat. Ostatně pochvaluje si i součinnost městské policie, která
pro žáky školy připravuje různé atraktivní programy z projektu prevence kriminality. Nejoblíbenější jsou táborové
pobyty. Letos se uskuteční už popáté,
tentokrát v Pořešíně u Kaplice.
Součástí Speciálních škol je mateřská
a základní škola při zdravotnickém zařízení, základní škola praktická, praktická
škola s dvouletou přípravou a školské
poradenské zařízení - Speciální pedagogické centrum.

V mateřince uvítali Den Země
Areál mateřské školy Dlouhá 35,
odloučené pracoviště v ulici Fr. Ondříčka
na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích,
se 21. dubna proměnil v Mateřinkovou
zahradu. Stalo se tak u příležitosti Dne
Země, svátku, který tady už po několik
let není jen formálně vzpomínaný, nýbrž
je vítán a prakticky se díky aktivitě a vynalézavosti učitelek a dovednosti dětí
dostavuje v celé šíři svého pojmu do všech
koutů areálu školky, zejména zahrady.
V ní zažívají děti přírodu na vlastní
kůži. Tady jsou pokládány základy
k aktivní ochraně životního prostředí,
říká stálé motto.
Výchovný program MŠ je specializovaný na ekologickou výchovu dětí předškolního věku. Jeho někdejší první absolventi dnes posílají do školky své děti.
Ty si systematicky osvojují znalosti a dovednosti, při nich si rozvíjejí a pěstují
cit ke všemu živému, co příroda vytvořila a člověk by měl s úctou respektovat.
Ideální otevřenou učebnicí je jim právě
zahrada. V ní se pak jako vyvrcholení
výukového programu konají oslavy svátku Dne Země. Předškolní zařízení už má
za léta této specifické činnosti okruh
svých příznivců a lidí, kteří její usilování
finančně i jinak podporují. Patří mezi
ně i město České Budějovice, které ze
svého rozpočtu věnovalo na realizaci Dnu
Země 25 tisíc korun.

Po nezbytném jarním kácení a probírce dřevin vstupuje do druhé části rekonstrukce parku Na Sadech. Předešlá
etapa skončila v místě vyústění ulice
U Černé věže. Nyní se podrobí úpravám
část parku vedoucí k obchodní akademii.
Podle slov náměstkyně primátora Ivany
Popelové budou rekonstruovány vodohospodářské sítě, nové bude veřejné
osvětlení a povrchy chodníků, vyměněn
bude parkový mobiliář a dojde také na
sadovnické úpravy. „V rekonstrukci o celkovém finančním objemu zhruba patnáct
a půl milionu korun je zahrnuta také
oprava kamenné fontánky na Mariánském
náměstí, která se tak po mnoha letech nefunkčnosti opět dočká zprovoznění. Práce
v parku budou pokračovat v započatém
trendu tak, výsledek tvořil harmonický
celek,“ řekla a dodala, že podle harmonogramu potrvají práce přibližně dva
měsíce. Je však možné, že v souladu s plánovanou výstavbou koněspřežné dráhy,
která by se mohla odehrát již v roce
2006, bude rekonstrukce v úseku Česká
- obchodní akademie dočasně přerušena.
Jako zhotovitel byly ve výběrovém řízení
vybrány Stavby silnic a železnic, a.s.

Sněmovna prodloužila ve středu 18. května o dva roky termín na výměnu
starých řidičských průkazů za nové. Původně měla být výměna ukončena letos
v prosinci, avšak příval lidí na úřady si vyžádal tuto změnu.
vydaných policií, to znamená, že je na
Jak potvrdila vedoucí matričního
úřadu magistrátu města České Budějovice
nich uveden ve zkratce Dopravní inspekEva Čečáková, v praxi to bude znamenat,
torát (DI) nebo nápis VB či Policie ČR.
že jakmile návrh podepíše prezident reO nutnosti prodloužených lhůt na výměpubliky, budou mít řidiči s průkazy vynu řidičských průkazů panuje všeobecdanými do konce roku 1993 čas na jená shoda. „Mohu je doporučit a poradit
jich výměnu až do prosince roku 2007.
občanům, aby nepodléhali panice, nemarDržitelé průkazů z let 1994 až 2000 si je
nili svůj čas v neúnosně dlouhých fronbudou muset vyměnit do konce roku
tách na úřadech a zajistili si výměnu prů2010. Majitelé zbývajících řidičských
kazů v prodloužené době bez zbytečného
průkazů, nabytých nejpozději loňského
čekání,“ vyjádřila se k této vítané změroku, mají na výměnu čas až do roku
2013. Výměna se týká všech průkazů
ně Eva Čečáková.

nahlédnutí
do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
n
Pro květnové porovnání jsme si
vybrali hlavní poštu. Budovu postavila
pražská firma bratří Neugebauerů po
zboření městské nemocnice. Stará
nemocnice stála blíže k ulici Karla IV.
a také blíže k Mlýnské stoce. Takže budova pošty není přesně na jejím místě,
jak některé prameny mylně uvádějí.
Na podzim roku 1922 sem byl přestěhován telefon a 16. května 1923 i telegraf. Po 140 letech se tak všechny
tehdejší možnosti komunikace nalézaly
ve stejné budově. Stav zaměstnanců

v roce 1923 byl 100 úředníků a 70 zřízenců. Přístavba v levé části je z roku
1947 a je posledním projevem funkcionalismu v Českých Budějovicích.
Objekt pošty prodělal v poslední
době dvě rekonstrukce. V letech 1988 1990 vnitřní dispoziční stavební úpravy a v letech 2000 - 2001 byla provedena půdní vestavba včetně bezbariérové rampy.
Připravuje odbor územního plánování a architektury ve spolupráci
s Milanem Binderem.

úleva pro město
Citelnou úlevu v dopravě přinese
úprava křižovatky Pražská - Okružní
v Českých Budějovicích, kterou zahájí
začátkem června firma Strabag, a.s., odštěpný závod České Budějovice, vítěz
výběrového řízení na tuto zakázku města.
Hlavním důvodem rekonstrukce dopravního uzlu, která vyjde na necelých
sedm milionů korun, je zvýšit jeho kapacitu a průjezdnost. Křižovatka má mimo jiné neduhy zastaralou světelnou
signalizaci, jednu z nejstarších ve městě.
Její výměna se uskuteční v rámci postupné rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatkách ve
městě správcem sítě, firmou Signalbau
Huber CZ, s. r. o.
„Stavební úprava křižovatky přinese
rozšíření komunikace Pražská v místě
pravého odbočovacího pruhu do Okružní
ulice a stejnou úpravu ve směru do Pražské. Dále přibude přechod pro chodce
v Okružní, chodník, obrubníky budou
sníženy na 2 centimetry, takže vlastně
nebudou tvořit žádnou překážku pro vozíčkáře ani pro staré či nemocné lidi. Samozřejmě bude vyměněno dopravní značení,“ vyjmenovala některé ze zásadních
proměn křižovatky náměstkyně primátora Ivana Popelová. Stavební práce se
odehrají za provozu dočasně regulovaného dopravními značkami.

Parkovací dům

Foto Ivana Píhová

Když století městem proletí

Dopravní

pro 400 automobilů

Více času na výměnu průkazů

info

Rekonstrukce

parku pokračuje

Zhruba 400 parkovacích míst by
mohlo město do roka získat v parkovacím domě, který by měl vyrůst naproti
vazební věznici na pozemku v ulici F.
A. Gerstnera. Z celkového počtu stání
bude 116 míst určeno pro dlouhodobý
nájem. Náměstek primátora Juraj Thoma
zmocnil vítěze soutěže - konsorcium
Českobudějovické pozemní stavby, s.r.o.
a Mane Holding - k úkonům vedoucím
k získání územního rozhodnutí na uvedenou stavbu. Místo, kde by parkovací
dům měl stát, chtělo město darovat Židovské obci, avšak nestane se tak. O změně rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání 28. dubna. Vedly je k tomu
vleklé spory uvnitř židovské obce. Jak
poznamenal Thoma, pozemek, na němž
stála židovská synagoga, se zastupitelé
rozhodli darovat obci už loni v prosinci
s podmínkou, že nový vlastník umožní
výstavbu parkovacího domu podle výsledku soutěže. Zmíněné spory uvnitř
židovské obce vyústily ve změnu prosincového usnesení.

Pomoc města
rozvoji firmy Bosch

Město chce pomoci rozvoji společnosti Robert Bosch, s.r.o., která patří
k nejvýznamnějším zaměstnavatelům
v krajském městě. Zastupitelé svým usnesením podpořili návrh, aby město odkoupilo od Pozemkového fondu pozemky,
které následně prodá firmě Bosch. Ta
na nich postaví nové logistické centrum

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111
Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Jeronýmova 1
Mánesova 3

Dnešní otázka zní:
Ve kterých letech byla postavena budova pošty?
Správná odpověď na otázku z dubnového vydání je:
„Armáďák“ byl postaven v letech 1871 - 1872.
Výherkyní je Dagmar Daňková, Dlouhá 20, 370 11 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 10. následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.
a halu. V současné době společnost dokončuje vývojové centrum, jehož vybudování má zásadní vliv na stabilitu
celého závodu v Českých Budějovicích.
Byla schválena první etapa plánů výstavby centra a haly. S tím bezprostředně
souvisí potřeba získat další pozemky
v okolí stávajícího závodu, protože ty,
které byly doposud využívány jako odstavné a parkovací plochy, budou zastavěny uvedenými rozvojovými aktivitami.

Žádosti o dotace

z fondů EU i od státu
V prvním čtvrtletí letošního roku
podalo město pět žádostí o finanční
podporu na své projekty. Na tři z nich
chce získat peníze z národních zdrojů,
o podporu na další dva se uchází z fondů
EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP).
Podle slov náměstka primátora J. Thomy
není v současné době ještě rozhodnuto
o přidělení finančních prostředků na
jednotlivé akce, takže nelze vyčíslit úspěšnost, avšak celkový objem peněz je
zhruba 74 milionů korun. Z toho největší
díl představuje projekt nákupu vozidel
pro Dopravní podnik města, které se dále
například uchází o peníze na projekty
České Budějovice bez bariér, Varovací
a vyrozumívací systém pro město, Zalesnění zemědělské půdy na území Třebotovic, Zavedení systému tísňové péče
a na projekt Cestujeme bez bariér -

tel.: 386 793 111
tel.: 387 724 111

rozšíření specifického vozového parku
městské hromadné dopravy.

Za přilbu na kole
dostaly odměnu

Děti, které 16. května projížděly na
kole mezi českobudějovickými sídlišti
Máj a Šumava a měly na hlavách ochranné přilby, nebyly bez šance na odměnu.
Akce Na kolo jen s přilbou dostala totiž
další konkrétní podobu: byla to jakási
sonda v terénu, námátkový pohled do
ulic města, zda děti jezdí vybaveny
přilbou. Po předcházející akci na Výstavišti se i tentokrát ukázalo, že rodiče
vnímají bezpečí svých dětí docela zodpovědně a přilby na hlavu jim opatřují.
A právě o tu bezpečnost se hlavně jedná.

Drobné doplňky k výbavě na kolo rozdávala dětem náměstkyně primátora Ivana
Popelová. Odměnu od ní dostala i devítiletá Jana Kostelecká. Foto Jitka Welzlová

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Koněspřežka má u obyvatel České ulice podporu
Obyvatelé České ulice v historickém jádru Č. Budějovic podporují záměr města,
aby v centru jihočeské metropole jezdila replika unikátní koněspřežní železnice,
která v první polovině 19. století spojovala rakouský Linec s Českými Budějovicemi.
Iniciovali dokonce petici, pod níž se
podepsalo více než sto vlastníků domů
a podnikatelů. Projekt na vybudování
koněspřežní železnice v historické stopě
považují za významný a ojedinělý a jsou
přesvědčeni, že musí být autentický.
„Vzhledem k jeho evropskému kulturnímu významu žádáme vedení města, aby
dodrželo původní trasu koněspřežky. Její
vybudování významně turisticky oživí historické jádro města a v této lokalitě zamezí
poškozování kulturních objektů nadměrným
provozem, otřesy, hlukem a zviditelní jejich jedinečnou architekturu,“ uvádí petice
i s vědomím jistých omezení, které realizace obnovy koněspřežky může znamenat.
Náměstek primátora Juraj Thoma nepovažuje za právě typické, aby se občané
obraceli na radnici s podpůrnou peticí. „Je
tomu spíš naopak. Samozřejmě, že jsme

za tuto podporu vděční a těší mě, že projekt obnovy koňky má podporu obyvatel
přímo té části města, které se bezprostředně týká. A těší mě to o to víc, že všichni si
uvědomují, že její obnovení může způsobit
i nějaká omezení. V každém případě jsem
stejně jako pod peticí podepsaní občané
přesvědčen o tom, že tato akce může mít pro
město velice pozitivní efekt,“ řekl náměstek.
Město už ve výběrovém řízení vybralo
zpracovatele projektové dokumentace,
která je nezbytná pro vydání územního
rozhodnutí, jímž je podmíněna možnost
se vůbec ucházet o evropské peníze na
realizaci projektu a následně i pro stavební povolení. Vítězná firma IKP Consulting
má mimo jiné i zkušenosti s projektováním v oblasti kolejové dopravy, což je
vzhledem k charakteru koněspřežné dráhy výhodou. A to i přes to, že po jednáních

vedených na Drážním úřadě ČR je již
zřejmé, že koněspěžka nebude posuzována jako drážní vozidlo - například jako
tramvaj. „To je mimořádně dobrý závěr,
neboť znamená, že realizace obnovy koňky
nevyžaduje změnu územního plánu města
a celé řízení ve věci jejího povolování poběží
podle vyhlášky o provozu na pozemních
komunikacích, což je mnohem jednodušší,“
připomněl Thoma.
Pokud město získá na rozsáhlý projekt, přesahující jen v první etapě 15
milionů korun, dotaci ze Společného regionálního operačního programu (SROP),
mohlo by se teoreticky s prvními pracemi
začít již v roce 2006.
Trasa první etapy by měla začít v Háječku, pokračovat ulicemi Biskupskou,
Radniční a Českou až k Piaristické, tady
se rozdělit a pokračovat historickou stopou
Českou ulicí k Zelené ratolesti a také odbočkou na náměstí Přemysla Otakara II.
a po jeho západní straně by se vracela
zpět do Biskupské.

Lepší služby
návštěvníkům

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
1. JVS a.s. Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz; www.1jvs.cz

Společnost 1. JVS a.s. se věnuje dětem
V rámci své činnosti nezapomíná
společnost 1. JVS a.s. ani na výchovu
dětí předškolního věku. Důkazem je
například dnes už dlouhodobá spolupráce s MŠ Františka Ondříčka v Českých Budějovicích. V minulých dnech

si děti z této školy prohlédly cisternu
s pitnou vodou a seznámily se s jejím
využitím. Společnost 1. JVS a.s., která
provozuje vodohospodářské sítě v Českých Budějovicích, se snaží zábavnou
formou šířit osvětu o vodě a související problematice.
Nejen cisternu, ale i další technická zařízení budou moci vidět děti
i dospělí v rámci Dětského dne, pořádaného společně s Rádiem Faktor
na českobudějovickém výstavišti
4. června od 10 hodin. Návštěvníci
Dětského dne se budou moci seznámit
i se samotnou problematikou vody
a ověřit si své znalosti. Den na výstavišti jim zpestří doprovodný zábavný program plný her a soutěží.

Noviny českobudějovické radnice
Ročník II/2005-05
Vydavatel Statutární město České Budějovice
Řídí redakční rada

Přípravu na novou turistickou sezónu
staví město České Budějovice především
na vylepšení služeb pro návštěvníky.
V souvislosti s novými webovými stránkami města budou mít turisté od letošní
sezóny například možnost si jejich prostřednictvím zajistit ubytování, aniž by
museli ubytovatele osobně vyhledat či
se osobně dostavit do Turistického a informačního centra. Čeká je tedy vítané
zjednodušení a úspora času.
„Návštěvníci si tuto službu mohou již
nyní zajistit přímo z našeho Turistického
informačního centra, které sídlí v přízemní radnice na náměstí Přemysla
Otakara II. Letos však bude vylepšena
o to, že si už před příjezdem do města
mohou přes naše webové stránky objednat ubytování odkudkoliv a nemusí se
takzvaně hnout z místa bydliště. Dalším
vylepšením služeb Turistického a informačního centra jsou tří počítače s přístupem na internet,“ konkretizovala jednu
z novinek Dagmar Baumruková, vedoucí
odboru rozvoje a cestovního ruchu magistrátu města.
Připomněla, že se připravuje zavedení takzvané slevové karty, jakési
turistické permanentky, jejíž držitelé
získají volné vstupy do návštěvnicky
zajímavých objektů. Tuto novinku turistického ruchu mají například v Plzni
nebo v Olomouci. „My ji připravujeme,
avšak je k tomu zapotřebí spolupráce
mnoha dalších subjektů, takže zatím nelze říci, kdy přesně bude k mání,“ dodala.
Z dalších kroků směřujících k servisu návštěvníkům stojí za zmínku
vydání nového průvodce městem v české, anglické a německé jazykové mutaci, rozšíření mapy pro handicapované
a prohlídky radnice, letos s obohaceným obsahem.
Od letošního roku může město začít
uplatňovat metodiku šetření a vyhodnocování statistických dat návštěvnosti,
na níž začalo pracovat koncem loňského roku. Ještě v zimě se konalo pilotní
šetření a vyhodnocení požadovaných
dat. V praxi to bude mít ten smysl, že
město získá mnohem přesnější údaje
o počtu návštěvníků.

Adresa redakce
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 01 České Budějovice
tel.: 386 801 111

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice uvedla v českokrumlovské Jízdárně
slavnostní koncert, který byl vyvrcholením oslav konce II. světové války. Představili
se na něm sólisté Václav Hudeček (housle) a Petr Šporcl (violoncello). Zazněl Brahmsův
Dvojkoncert pro violoncello a housle a Dvořákova Novosvětská symfonie. Čestnými
hosty koncertu byli váleční veteráni, město zastupoval primátor M. Tetter. Foto P. Zikmund

Ojedinělá expozice ve vlaku:
Sebastian Salgado - WORKERS
Od středy 15. do neděle 19. června
bude na českobudějovickém nádraží k vidění výstava fotografií světově proslulého
Sebastiana Salgada, nazvaná WORKERS.
Krajské město se tak stane už sedmou
zastávkou na pouti výstavy po dvanácti
městech republiky.
Je umístěna do čtyř vlakových vagónů, už tím porušuje výlučnost kamenných
galerií a výstavních prostor vůbec. Vlak
doveze expozici přímo za lidmi, na nádraží. Výstava ve vlaku je ojedinělý počin.
Nabídne české veřejnosti nejuznávanější
projekt jednoho z nejlepších světových
fotografů Sebastiana Salgada (Workers

Výstava cestuje světem po kolejích.

Technické zpracování a tisk
dot. DesignStudio spol. s r.o.
České Budějovice
www.dot.cz

- Dělníci). Doménou tohoto fotografa
je takzvaný humanistický dokument.
Sebastiano Salgado zpracovává ve své
agentuře Amazonas Images dlouhodobé,
sociologicky orientované projekty, a tento,
Workers, je jedním z nich. Vznikal po
šest let ve dvaceti sedmi zemích světa
a fotograf v něm neopakovatelným způsobem zachytil pomalu mizející svět
manuální práce. Jeho vysoce estetické
zobrazování vyznívá jako oslavný epos
o lidech, kteří odevzdaně nesou svůj
úděl. Aniž by ztráceli hrdost a naději, je
to výpověď o lidské důstojnosti a pokoře.
Salgadovy fotografie jsou svojí pravdivostí široce srozumitelné, každá je neokázalým obrazem osudu lidí, kteří svou
práci vykonávají stejně jako po staletí
celé generace před nimi. Všechny však
mají jedno společné - zachycují odcházející éru, vypovídají o proměnách poměru manuální práce ve světě konce
20. století. V Českých Budějovicích se
bude výstava zdržovat na 15. a 17. koleji,
přístupna z ulice.
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