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červenec 2005 číslo 7/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
■ Štěstí může mít podobu

nového kola
■ Budoucnost točny
je společným zájmem
■ Cena města pro Pavla Šporcla
■ Vznikne více místa pro
tříděný odpad

Přechody pro chodce Vřelejší,
se stanou bezpečnějšími

Mohammad S. Sahar předal M. Tetterovi symbol města a oblasti Basry. Primátor
daroval členům delegace knihu o jihočeské metropoli a upomínkové předměty
zdobené vltavíny.
Foto Ivana Píhová

Iráčané z Basry přicestovali do Budějovic
Pětičlennou delegaci z druhého největšího města v Iráku, Basry, přijal 12.
července primátor města Miroslav Tetter, na jehož pozvání hosté přicestovali.
konflikty a naši lidé zažili mnoho zlého.
Hovořili o samosprávě, o jejím fungoO bývalém krutém režimu nelze říct skuvání, také o případné pomoci při realizatečně vůbec nic dobrého. Teď se ale irácci nového územního plánu, který v Basře
ký lid usilovně snaží budovat demokracii
v současnosti neexistuje, či není s ohlea dík patří také českému národu, že nám
dem na politický vývoj aktuální, dále
dokázal poskytnout pomoc. Velmi si toho
o postupném navazování kontaktů i buvážíme,“ vyjádřil se předseda Rady gudoucí možné obchodní spolupráci místvernérství Basry Muhammad S. Sahar.
ních firem či společností.
„Jsme teprve na začátku, ale víme, že
Připomenul, že Basra, jediný irácký příprávě osobní setkání mnohdy už napomostav, stejně jako ostatní města v zemi,
hla v relativně krátkém čase zrealizovat
volá po investicích a celkové obnově.
mnoho prospěšných věcí,“ řekl primátor.
„Dovedu si představit, že by u toho dokázali zdatně asistovat i čeští a jihočeští od„Naše oblast byla v průběhu dvaceti
borníci,“ dodal primátor.
let celkem čtyřikrát zmítána válečnými

Usnadňují seniorům výměnu průkazů
Pracovnice matričního úřadu magistrátu vycházejí vstříc starším spoluobčanům při výměně občanských
průkazů. Přijatá opatření v praxi běžně
realizovaná jsou určena zejména starším občanům dlouhodobě žijícím v léčebných zařízeních, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou
nebo v jiných podobných zařízeních
a dále těm, kteří žijí osamoceně, popřípadě v obcích s nižší dopravní obslužností. Za tyto občany může podat vyplněnou a podepsanou žádost o nový
občanský průkaz včetně fotografie kaž-

dý, pokud jej klient touto službou pověří. Předání nového občanského průkazu nemohoucím občanům zajistí pracovnice matriky po dohodě se zmocněncem přímo v jeho v bytě či ve výše
uvedeném zařízení. Jakékoliv bližší
informace podají pracovníci oddělení
evidence obyvatel a občanských průkazů Matričního úřadu Magistrátu města
České Budějovice, pracoviště v Jeronýmově ul. č. 1, v úředních hodinách:
pondělí a středa 8 – 18
úterý a čtvrtek 8 – 14
pátek 8 – 11,30 hodin.

Rada města projednala 22. června petici občanů, jejímž prostřednictvím by rádi
docílili vybudování přechodu pro chodce řízeného světelnou signalizací na Rudolfovské ulici v těsném sousedství křižovatky s ulicí Lipenskou. Svůj krok odůvodňují vysokou frekventovaností a nebezpečností provozu v blízkosti základní
školy, kde se nachází pouze vyznačený přechod. Označují místo jako nebezpečné.
Radní uložili investičnímu oboru magistrátu města realizaci změn.
které pro své riziko volají po zásahu, je
Jaké budou? Podle slov statutárního
náměstka primátora Juraje Thomy se při
ve městě povícero. Celkem 11 z nich se
nich město přidrží projektu Bezpečná
v letošním a příštím roce podrobí stacesta dětí do školy a zpět a studie Dovebním úpravám či rekonstrukcím. Jak
pravní opatření bezpečnosti na přechodále informoval náměstek Thoma, v ledech pro chodce, které město zadalo v zátošním roce dojde na stavební úpravy
věru roku 2004.
přechodů u křižovatek Pražská - Neru„Dopravní zatížení na Rudolfovské ulici
dova, Pražská - Puklicova, dále u základvýrazně překračuje hodnoty pro bezpečné
ní školy ve Vrátě, kde je situace hodně
přecházení chodců na neřízených přechonaléhavá, na křižovatkách ulic O. Neddech. Z průzkumu počtu pěších, kteří zde
bala - V. Talicha, Opletalova - E. Destinpřecházejí, z nich nejhojněji děti, vyplývá
nové, V. Chlajna - B. Němcové a v ulici
naléhavost potřeby toto místo vyřešit a uděGrünwaldova. Posledně tři jmenované
lat je bezpečnější. Podle schváleného prohlavně kvůli základním školám. „Ve fázi
jektu na změnu řešení v této křižovatce to
dokumentace a jednání s dotčenými orna ní bude vypadat tak, že přechod se pogány státní správy se nachází řešení přesune z původního místa blíže k Nádražní
chodů u křižovatek Pražská - Nemanice
ulici, do osy komunikace bude vložen ostu pošty, v Nových Hodějovicích u základní
růvek, takže přechod bude dělený. To umožškoly, v ulici Plavská, kde schází přechod
ní přecházet Rudolfovskou ulici nadvakrát,
pro chodce přes to, že je tam vystavěno
přičemž chodci budou překonávat vždy
šest bytových domů. V příštím roce pak
jenom jeden jízdní pruh, protože režim na
přijdou na řadu Mánesova - Dukelská,
komunikaci bude k tomu upraven,“ poT. G. Masaryka v Mladém a na konečné
psal náměstek a dodal, že větší bezpečstanice MHD v Kněžských Dvorech,“ konnost chodců ochrání rovněž oranžová
kretizoval Thoma. Vyjádřil přesvědčení,
světelná znamení. Tyto změny nastanou
že po všech těchto změnách očekává město
ve druhé polovině letošního roku a v záúbytek kolizí na přechodech. Náklady se
věru by měly být hotové.
Avšak nebudou jediné. Přechodů,
budou pohybovat v desítkách tisíc korun.

Občané najdou informace
také na zastávkách MHD
O nejrůznějších novinkách chystaných městem se bude možné nově dočíst na
zastávkách městské hromadné dopravy. Jak vysvětlil náměstek primátora J. Thoma,
město přichází s myšlenkou vybudovat jakési úřední desky, které by nesly například obecné informace o magistrátu, ale i základní oznámení zejména o záměrech
na změny v územním plánu, nebo o rozhodnutích, vyžadujících vydání veřejné
vyhlášky. Jihočeská metropole se tak pravděpodobně stane vůbec prvním statutárním městem v republice s úředními deskami na autobusových zastávkách.
„Dopravní podnik provozující městskou
hromadnou dopravu přepraví ročně kolem
padesáti milionů lidí. Čekání na zastávkách
si tak mohou zkrátit i tím, že si přečtou
užitečné a potřebné informace, které je
mohou zajímat. Pokud je daná problematika osloví, mohou přijít na radnici
a vyžádat si další podklady a materiály.
Po zřízení městského informačního centra
přímo v budově historické radnice je tady
další snaha o rozšíření informací od města
k lidem,“ vysvětlil náměstek Thoma.
Na území města je jedenapadesát
zastávkových přístřešků. Jejich vlastníky
jsou kromě města ještě Dopravní podnik

a reklamní agentury. Pracovníci magistrátu nyní dělají revizi všech zastávkových přístřešků s cílem sjednotit je mezi dva vlastníky - reklamní agentury na
straně jedné a město, nebo pravděpodobněji dopravní podnik na straně druhé. Zároveň zjišťují finanční možnosti
instalace přístřešků na zastávky MHD.
„Je to zatím pouze idea, jejíž naplnění by
spoluobčané jistě s povděkem kvitovali.
Proto nyní hledáme cesty k co nejrychlejší realizaci,“ upřesnil Thoma a podotkl,
že město úřední desky nechce umístit
plošně, ale k jejich osazení vybere nejfrekventovanější zastávky MHD.

Město chce vrátit lidem důstojné podmínky k bydlení
Sto čtyřicet šest bytů v ulici Marie Horákové č. 72 - 78 na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, v nichž se od doby ukončení jejich výstavby v roce 1998
kupí zásadní komplikace a tím i problémy s jejich plnohodnotným užíváním, město rozhodnutím rady opraví na své náklady.
Jedná se o pavlačový dům na rohu
ulic Branišovská a M. Horákové. Jak zrekapitulovala náměstkyně primátora Ivana
Popelová, různá dílčími opatření za minulé roky nikam nevedla, překážkou bylo
zejména věčné dohadování o tom, kdo za
daný stav může. „Shodli jsme se na tom,
že je nutné záležitost řešit komplexně. Na

základě podrobné analýzy problému a prováděcího projektu od specializované firmy
město přistoupí k celkové rekonstrukci
objektů. Až budeme znát všechny výsledky
odborných analýz, budeme hledat cestu,
jak škodu dodatečně vymáhat na těch,
kteří ji způsobili, ať je to projektant, stavební dozor či realizační firma. Jiná cesta,

Zemřel zastupitel Jiř í Kuník
V neděli 26. června zemřel ve věku
49 let po dlouhé těžké nemoci Jiří
Kuník, člen zastupitelstva města
České Budějovice za ODS.
„Všechny nás tato velice smutná zpráva zasáhla. Je nám moc líto, že odešel
kolega, který byl pro spoustu z nás také
osobním přítelem a rádcem. Všichni jsme
mu přáli, aby svůj boj s nemocí završil
vítězně,“ vyjádřil náměstek primátora

města Juraj Thoma. Své jednání 30. 6.
zahájili zastupitelé minutou ticha, věnovanou vzpomínce na Jiřího Kuníka.
Poslední rozloučení s ním se konalo
týž den, 30. června 2005 ve 13.30 hodin
v českobudějovickém krematoriu.
V zastupitelstvu nahradí Jiřího
Kuníka jeho kolegyně z ODS Jaroslava
Šporclová, která také tentýž den složila
slib zastupitele.

jak tento tvrdí oříšek rozlousknout, není,“
tlumočila náměstkyně rozhodnutí radních.
Podle posudku nebyl dům se vstupem
přímo z vnějšího prostředí do bytu jako
typ domu dobře zvolen do daného prostředí. Nemálo bytů v něm je orientováno na
sever a západ ve směru převládajících
větrů. Některé části domu mají vady

projektu i provedení. V důsledku toho
jsou byty vlhké a tvoří se v nich plíseň.
„Mezi zásadní problémy,“ pokračovala dále
Ivana Popelová, „patří tepelné mosty u obvodových věnců, špatná tepelná vlastnost
dveřních ostění vstupních dveří, nekvalitně
provedené izolace v přízemních bytech.
(pokračování na str. 2)

Podle svých vlastních slov strávil
v Českých Budějovivích dva nádherné
dny spoluzakladatel a přední tvůrce japonského animovaného filmu Kihačiró
Kawamota z Tokija. „Podruhé ve svém životě jsem zavítal do tohoto města a znovu
mi učarovala ta krásná atmosféra daná
historií místa,“ vyjádřil své pocity u příležitosti přijetí u primátora Tettera držitel
mnoha mezinárodních vyznamenání a ocenění. To nejčerstvější si odvezl z filmového
festivalu v K. Varech, kde získal ocenění
ministra kultury, medaili Artis Bohemiae
Amicis (Přátelé českého umění) za šíření
dobrého jména české kultury ve světě.

Kihačiró Kawamota se osobně znal
s Jiřím Trnkou, setkali se v roce 1963.
Netajil, že Trnkova tvorba v oblasti animace ho inspiruje celý život. „Jiřího Trnku
obdivuji. Poprvé jsem se s ním setkal
vlastně díky jeho filmům Císařův slavík
a Princ Bajaja. Trnka mi otevřel oči. Naučil
mě, že kreslený a loutkový film může nejen
vyprávět, ale být i svébytnou poezií,“ vyznal se osmdesátiletý umělec.
Jihočeskou metropoli navštívil u příležitosti nového projektu Japonsko a jižní
Čechy, který by se měl v příštích letech
stát tradicí v kulturním životě města.
Foto Ivana Píhová

opravdovější

■ Stejně jako
v několika předcházejících letech jsme se i letos zúčastnili
jako oficiální
delegace partnerského města
slavností v Nitře. Spolu s námi byly přítomny i delegace z dalších 7 partnerských měst.
Letošní „Dni Nitranů“ byly věnovány
významným osobnostem historie
i současnosti Nitry. V bohatém programu byla připomenuta historie
města, v němž již před 1177 lety
byly položeny základy prvního
křesťanského chrámu a tedy i základy křesťanství v této části země.
Vedle vzpomínkových akcí na knížete Pribinu, s nímž je historie Nitry
spojena, jsou každoročně i CyriloMetodějskými slavnostmi.
Obvykle se jich účastní velký
počet občanů Nitry a samozřejmostí
je i řada pravidelně každoročně
přijíždějících hostů. Když jsem poslouchal projevy a hovořil s některými účastníky slavností uvědomil
jsem si, že oslavy jsou pro většinu
z nich i vyjádřením národní hrdosti,
hrdosti být obyvatelem tohoto starobylého města. Takové pojetí by mohlo
být vzorem i pro nás. Když byly oba
naše národy rozděleny, nemohl
jsem se s tím vnitřně smířit a zřejmě
se s tím nesmířím nikdy. Asi proto,
že jsem řadu let žil na moravsko-slovenském pomezí a pravidelný
kontakt se Slováky byl pro mě samozřejmostí. Byli to naši sousedé
a měli jsme se rádi. V Nitře jsem
si uvědomil, že Slováci jsou na počátku nové etapy svého národního
vývoje. Prožívají své „národní obrození“, navazující na bohatou
historii. A vztahy s námi? Jsou
myslím vřelejší a opravdovější, než
byly v minulosti
Miroslav Tetter, primátor města
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Sociální sloupek

Divadelní Žabka

Náměstkyně primátora Ivana Popelová předává výherkyni nové kolo. Ta dar přijala
s nelíčenou radostí.
Foto Ivana Píhová

Štěstí může mít podobu nového kola
„Fakt dostanu nové kolo?“ nechtěla
uvěřit jedenáctiletá Jitka Čepová ze ZŠ
Máj I, když ji na cyklostezce u Kauflandu
zastavili strážníci městské policie. Namátkově tady prověřovali, zda děti do patnácti let mají na hlavě ochrannou přilbu,
když jedou na kole - ať samy, nebo v doprovodu rodičů, či se s rodiči vezou v sedačce. Akce se konala v rámci projektu
Na kolo jen s přilbou, kdy měli cyklisté
první, nikoliv však poslední šanci obdržet cenný dar - nové jízdní kolo.
Jitce Čepové tedy přálo štěstí. Jak
posléze řekla, přilbu nosí na hlavě od tří
let, kdy ji rodiče posadili na kolo. Bere si
ji také na kolečkové brusle, z nichž podle
vlastních slov padá mnohem častěji než

z kola. O projektu Na kolo jen s přilbou
věděla ze školy, věděla i to, že kolo lze
získat, ale ani v nejmenším ji nenapadlo,
že by se štěstí mohl usmát na ni. Z překvapení nevycházel ani její otec, v jehož
doprovodu jela. „V životě jsme nic nevyhráli a nedostali zadarmo. Na co jsme si
nevydělali, to jsme neměli,“ řekl v úžasu.
„V záloze máme další kola. Je to atraktivní motivace k nošení ochranné přilby.
Ta je zase prevencí proti úrazům na kole,
což je hlavní smysl a myšlenka celého
projektu,“ řekla náměstkyně Popelová,
od níž Jitka Čepová nového kolo zn. Author
převzala. Kolo může dostat jenom jeden,
a tak ostatní cyklisté byli odměněni drobnými doplňky k výbavě na kolo.

Jihočech se stal předsedou sdružení
Tajemník českobudějovického magistrátu Zdeněk Řeřábek se stal předsedou Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů České republiky.
Ke své nové funkci uvedl, že post
předsedy vnímá především jako závazek i další motivaci v pracovním tempu. „Důvěra kolegů mne samozřejmě
ale také těší. Stručně řečeno, je to radost i starost dohromady,“ řekl. Podle
něj má nyní sdružení na 320 řádných
a 9 čestných členů. K jeho úkolům
patří například předkládání návrhů
k tvorbě legislativy směřujících přímo

k členům vlády, poslancům či rezortním ministerstvům a ostatním
orgánům veřejné správy. „Sdružení
úzce spolupracuje s organizacemi
a svazy při zajišťování veřejné správy.
Už tradičním partnerem je v tomto
smyslu Svaz měst a obcí ČR,“ vysvětlil
Zdeněk Řeřábek.
Sdružení bylo založeno v roce 1994,
má statut přidruženého člena v evropské organizaci U.D.I.T.E. a uzavřeny
i smlouvy o spolupráci a partnerství
s obdobnými profesními organizacemi
v Lotyšsku a na Slovensku.

Město chce vrátit lidem

důstojné podmínky k bydlení
(dokončení ze str. 1)
Ačkoliv ve snaze napravit situaci byly v posledních dvou letech vypracovány různé
znalecké posudky a studie, žádné z nich
neřešily problematiku jako celek, vždy byly
zaměřeny na jednotlivé problémy,“ přiblížila martyrium s nepovedeným domem.
Nyní město objednalo u Ateliéru ing.
Michaela Balíka v Praze studii na kompletní posouzení celého problému včetně specifikace jednotlivých příčin závad
a zpracování projektu na jejich odstranění. Jmenovaný ateliér se úspěšně zabývá řešením právě takovýchto potíží
a ing. Michael Balík je uznávaným odborníkem na vysoušení zdiva, je autorem knih o tomto tématu a spolupracuje
s Egyptologickým ústavem při Univerzitě
Karlově na sanaci egyptských památek.
Ateliér ing. Balíka doporučili městu zástupce ČVUT Praha, na které se město
s žádostí o pomoc obrátilo.
Podle dalších slov Ivany Popelové
obdrželo město v dubnu od ing. Balíka
vypracovanou studii k sanaci bytových
domů v ulici Marii Horákové. „Závěr nás
ani trochu nepotěšil, protože celkové náklady se podle hrubého odhadu pohybují
okolo 30 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Přesná částka bude zřejmá
až po zpracování prováděcí projektové dokumentace, jejímž vyhotovitelem je rovněž

info

zmíněný pražský ateliér. Bude hotova v polovině října a poslouží jako podklad pro
výběrové řízení na zhotovitele sanačních
prací,“ uvedla.
Na otázku, jaké práce budou nezbytné, jmenovala zateplení fasád všech domů,
zasklení pavlačí, výměnu zárubní a vchodových dveří, napojení hydroizolace na
svislé stěny, zateplení střešních přesahů.
Znovu připomenula, že v okamžiku, kdy
budou pohromadě všechny analýzy stavebních a jiných závad, bude město uplatňovat nároky na odškodnění. „V žádném
případě si nemůžeme tohoto černého Petra
nechat a nést na sobě celých těch 30 milionů korun. Ujmout jsme se ale rekonstrukce museli, abychom vrátili lidem důstojné podmínky užívání bytů,“ zdůraznila.
Na její slova navázal náměstek primátora Tomáš Kubín, když podotkl:
„Svým postupem v minulosti si město
může tento stav přičíst k tíži, a to bude
řeč ještě o další částce, která je v rozpočtu
města znát. Jde o 15 milionů korun, které
scházejí z ušlého nájemného. Když nájemníci nemohli kvůli vážným závadám
řádně užívat byty tak, jak stanoví občanský zákoník, rada jim uznala slevy na
nájemném,“ uvedl a zmínil ještě jednu
skutečnost. „Je paradoxní, že tento dům
dostal v minulosti architektonickou cenu
Projekt roku.“

Salesiánské středisko mládeže - dům
dětí a mládeže vystoupilo na Divadelní
Žabce, českobudějovické přehlídce dětských divadelních souborů z Jihočeského
kraje, která se konala v červnu v C.K.
Solnice. Letos to bylo už potřetí. Přehlídku organizuje občanské sdružení
Kyvadlo ve spolupráci s Galerií pod
kamennou žábou. Divadelní představení
jsou inspirací pro mimoškolní činnost
žáků MŠ, ZŠ a družiny.
Salesiánské středisko se této přehlídky zúčastnilo podruhé. Divadelní kroužek Opičky, v němž se mladé divadelnice
sdružují, je jedním z kroužků Salesiánského střediska mládeže ve Čtyřech Dvorech. Letošní školní rok se věnovaly pohádce „O Chechtadlu, Plakadlu, Zívadlu
a třech princezničkách“. Tuto pohádku
si děti měly možnost zahrát několikrát.
Poprvé na Bambiriádě a poté i v Domově
důchodců na Dobré Vodě, v Arpidě a na Divadelní Žabce, kde se její uvedení setkalo
s velikým ohlasem. Na představení se přišlo podívat 160 dětí z mateřských škol.
Vedoucí divadelního souboru Opičky
Kristýna Strassová je přesvědčená, že
možnost zahrát si v divadle je pro děti
velkou a velmi důležitou motivací. Děvčata se už těší na příští rok a na další
divadelní počiny, které jim i divákům
přinášejí radost. A té není nikdy dost.
Pusťte nás ven! je název projektu
na obnovu sportovní plochy před Salesiánským střediskem mládeže České Budějovice. Slavnostně byla otevřena letos
v dubnu a díky tomu se činnost mohla přesunout ven a na vzduch, skoro do přírody.
Obnovením sportovní plochy se
zkvalitnil život neorganizovaných dětí
a mládeže na sídlištích. Otevřela se tak
další možnost, jak mohou smysluplně
trávit svůj volný čas. Do nedávné doby
nemělo středisko k dispozici odpovídající venkovní prostory, což silně omezovalo možnou nabídku volnočasových
aktivit, avšak po dohodě s magistrátem
města se podařilo dlouhodobě pronajmout
sportovní plochu před střediskem. Ta
byla zanedbaná. Projekt na její obnovu
je financován ze sbírkového projektu
Pomozte dětem! Sportovní plocha není
oplocená a po dohodě se střediskem ji
může využívat širší veřejnost.

Vznikne více místa pro tříděný odpad
Podíl tříděného odpadu stále roste. Z loňských tří procent skočil letos na téměř
šest procent. V některých částech města počet nádob či jejich objem nepostačuje,
a tak bude ještě letos kapacita navýšena.
Kanovnická u konzervatoře,“ konkretizoNa padesáti stanovištích budou menší nádoby na papír o objemu 1,5 kubíku
vala. Je přesvědčená, že třídění odpadu
vyměněny za větší o kapacitě 2,5 m3
je primárně věcí uvědomění si důležitosti takové činnosti a zároveň spočívá
a na 25 stanovištích přidány ke stávajív kvalitě služby, jaká se občanům nabízí.
cím ty víceobjemové. Týká se to zejména ulic K. Štěcha, M. Chlajna, V. Volfa
„Čistota separovaného odpadu je téměř
a J. Bendy na sídlišti Máj, ulic Dlouhá,
90%, což nikdy předtím nebývalo. Nyní
Bezdrevská na sídlišti Vltava, na Pražsváží každý druh odpadu jiné auto a lidé
ském předměstí pak ulice Čéčovy, Nevidí, že to nekončí všechno na jedné
rudovy a Budivojovy. Jak uvedla náměstkopici. Mají větší důvěru, že když oni
kyně primátora Ivana Popelová, o 30
třídí odpad, tak se s ním také jako s tříkusů se zvýší počet nádob na sklo s kaděným dále zachází.“
pacitou 1,5 m3 a budou rozděleny po
Nákup kontejnerů zaplatí A.S.A., která
deseti mezi sídliště Vltava, Máj a Pražtuto službu pro město vykonává, město
ské předměstí.
uhradí jejich svoz, při němž se náklady
při výše zmíněném zvýšení jejich počtu
„Celkem vzniknou nově takzvaná
pohybují kolem 370 tisíc korun. Podle
hnízda na tříděný odpad, to znamená na
Ivany Popelové budou celé pokryté z napapír, sklo a plast na čtyřech místech, a to
výšení příjmu od firmy Ekokom, která
v Novém Roudném, Mladém, na Zavadilce
městu refunduje separovaný sběr.
a v centru městě České Budějovice v ulici

Spolehlivě se dovolají pomoci
Zhruba v listopadu budou moci první osaměle žijící senioři začít využívat nového systému tísňové péče, který jako prioritu schváleného Komunitního plánu
sociálních služeb město vybuduje. Nová služba spočívá v tom, že staří, nemocní,
zdravotně postižení a osaměle žijící lidé ve svých bytech budou na vlastní žádost zařazeni do tohoto systému, což znamená napojení na centralizovaný pult
s nepřetržitou, čtyřiadvacetihodinovou kvalifikovanou obsluhou. Na dodávku
a zprovoznění systému tísňové péče schválili radní zadání veřejné zakázky.
Podle slov náměstkyně primátora
Vlasty Bohdalové vedou k realizaci tři
hlavní důvody. „Za prvé je potřeba zajistit této skupině občanů dostupnou pomoc
a podporu v jejich domácím prostředí, když
je nechtějí nebo prostě nemohou opustit.
Za druhé - totéž poskytnout lidem žijícím
v ústavech sociálních péče, například v domovech důchodců. Za třetí souvisí s tím,
co jsem právě uvedla - náklady na pořízení
a poskytnuté této domácí péče jsou řádově
nižší, než náklady na péči ústavní, přičemž
ovšem domovů důchodců zdaleka nemáme
tolik, kolik by jich město ve vazbě na prodlužující se věk potřebovalo,“ uvedla Bohdalová.
Jak dále zdůraznila, ve všech případech bude zařízení plnit nejdůležitější
a prioritní podmínku - poskytne pocit
jistoty, že se stářím, zdravotním stavem
a osamělostí oslabení a znevýhodnění lidé
dovolají pomoci. „Pro jejich psychiku je
taková pomoc neocenitelná,“ zhodnotila.

V Radniční výstavní síni je ještě do
31. července možné zhlédnout výstavu
obrazů a grafik Wolfa-Dietricha Rose
z Pasova. Vernisáže se zúčastnili Anton
Jahrstorfer (na snímku), viceprezident
okresu a radní města Pasova, a také
představitelé Společnosti přátel Pasov - České Budějovice.

Nová encyklopedie
na vánoční trh
Druhé, doplněné a rozšířené vydání
Encyklopedie Českých Budějovic by mělo
přijít na trh ještě letos před vánočními
svátky. V současné době pracuje autorský kolektiv na aktualizaci celobarevné
publikace, již vydá, stejně jako v roce
1998 její první verzi, město v nákladu
pět tisíc kusů.
Výdaje na novou encyklopedii dosáhnou téměř dvou milionů korun. Podle
slov náměstka primátora Juraje Thomy
město uhradí většinu částky, téměř jeden a tři čtvrtě milionu, o zbytek se podělí partneři. Kniha o rozsahu 624 stran
bude doplněna velkoformátovou mapovou přílohou. Prvních pět tisíc výtisků
prvního vydání přišlo na trh koncem roku 1998 a už začátkem února následujícího roku bylo prodáno čtyři a půl tisíce výtisků, veškerý náklad určený k distribuci. Z pěti set výtisků, jež zůstaly
pro potřebu městu, jich k dnešnímu dni
nezbyla ani celá desítka. Novým vydáním encyklopedie chce město potěšit
své obyvatele a zároveň jím vzdát poctu
k svému 740. výročí založení.

Kvalifikovanou obsluhou u dispečinku se myslí zdravotní sestra, která bude
mít k dispozici zdravotní záznamy klientů a bude vědět, jakou konkrétní pomoc
na místo tísňového volání poslat, protože zařízení bude propojeno se složkami
integrovaného záchranného sytému, to
znamená se záchrankou, hasiči a policií.
Město bude tuto službu provozovat z Centra sociálních služeb v ulici Staroměstská 27. Letos má pořizovatel ze svého
rozpočtu vyčleněn milion korun z celkových tří miliónů korun na toto zařízení.
Systém bude budován v etapách. Letos
by mělo začít pracovat třicet stanic, to
znamená třicet klientů využívajících této služby, systém však může zvládnout
až tisíc stanic. Pořizovací náklady na
jednu se pohybují v rozmezí 17 - 20 tisíc korun. Vstupní poplatek pro klienta
bude 1 500 korun, paušální poplatek
zhruba 200 - 250 korun.

Foto Petr Zikmund

Budoucnost točny je společným zájmem
Společná vize a snaha pojí úsilí měst České Budějovice a Český Krumlov o zachování otáčivého hlediště v českokrumlovském zámeckém parku, které mají
ve svém vlastnictví České Budějovice a o jehož budoucnosti se znovu vede
diskuse. Existují různé varianty či představy konkrétního řešení. Jejich
společným jmenovatelem a prioritou však zůstává zachránit otáčivé hlediště.
„Varianta, která se zamlouvá českokrumlovským spočívá v zachování točny
na původním místě s tou změnou, že by
byla vyrobena nová vrchní část, která by
se vždy po divadelní sezóně demontovala,
povrch by byl upraven a ničím nenarušen. Pohyblivá podzemní část zařízení by
zůstala zachována,“ komentoval primátor
města Miroslav Tetter a dodal, že k této
variantě ovšem není zatím vypracována
podrobná projektová dokumentace a chybí i cenová kalkulace. Podle jeho slov i českobudějovičtí přicházejí v boji o zachování točny se svým návrhem. „Dostojíme
smlouvě, již máme uzavřenou s Minister-

stvem kultury ČR. Po ukončení příští
sezóny točnu demontujeme, odstraníme
ze zámeckého parku a postavíme novou
ve Stromovce. Máme vypracovanou studii
proveditelnosti, zatím nám chybí vyjádření příslušných orgánů, projekt a cenová
kalkulace,“ objasnil dále.
Podle něj počítají obě varianty řešení
s vícezdrojovým financováním, přičemž
značnou část financí by měla pokrýt
státní dotace. „Vizi máme jasnou a samozřejmě si uvědomujeme, že bez vzájemné součinnosti a spolupráce obou
měst bychom ke konkrétnímu a akceptovatelnému řešení nedospěli,“ řekl.

Co rozhodli zastupitelé 30. 6. 2005
Schválili:
• udělit Cenu města České Budějovice
za významný a mimořádný počin nebo
dílo v roce 2004 a za (celoživotní) práci,
která svým významem přesahuje hranice města, houslistovi Pavlu Šporclovi,
českobudějovickému rodákovi. Cena
mu bude předána 7. září v 9 hodin
před zahájením schůze rady města.
• směnu nemovitosti v majetku města
- dům v Kněžské ul. č. 21 - za nemovitost
v majetku SPRÁVY DOMŮ, s. r. o., - objekt
U Hvízdala se stavební parcelou. V Kněž-

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

ské 21 budou vybudovány byty, v objektu
U Hvízdala domov důchodců.
• poskytnutí investiční dotace ve výši
5 mil. korun obecně prospěšné společnosti Bazilika na spolufinancování II.
fáze dostavby stejnojmenného kulturního centra v areálu IGY
• smlouvu o partnerství s Nadací jihočeské cyklostezky v upraveném znění
• a) náhradní akci k obnově nemovité
kulturní památky v Programu regenerace městské památkové rezervace
Č. Budějovice na rok 2005, b) podíl

tel.: 386 805 111
tel.: 386 722 200

města a podíl státní finanční podpory
na spolufinancování dané akce.
Vzali na vědomí:
• informaci o vyhodnocení stanovisek,
připomínek a námitek k projednání
návrhu změny závazné části územního
plánu Města České Budějovice ve vazbě
na dopad povodí v srpnu 2002 a Pokyn
pořizovatele pro dopracování návrhu
této změny.
• informace o stavu na přípravě projektu Řešení vybraných problémů vodohospodářské infrastruktury v povodí
Horní Vltavy.

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Cena města pro houslového virtuóza Když století městem proletí
„K Budějovicím se vždy hrdě hlásím,“ říká Pavel Šporcl

nahlédnutí
do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
n

Letošním nositelem Ceny města za rok 2004 se stane českobudějovický rodák, houslový virtuos Pavel Šporcl. Z několika
kandidátů ho vybrala a doporučila kulturní komise rady města a zastupitelé návrh 30. června odsouhlasili.

Již sedmé letošní zastavení nás zavedlo na Lannovu třídu. Jelikož tuto pěší
zónu čeká v nejbližší době rekonstrukce,
zařadili jsme toto porovnání. Na historické pohlednici je vidět stromořadí
akátů, které se ve dvou řadách táhlo
celou Lannovou třídou. Říkalo se tady
„Na alejce“ a podél stromů se prý skvěle
jezdilo na kole. To, že bylo ulicí vidět
skoro z jednoho konce na druhý, ji roz-

Učitel Ladislav Havel vedl odmalička
svého svěřence Pavla Šporcla k sólové
dráze.
Foto Petr Zikmund
Představovat Pavla Šporcla (32) by
bylo stejné jako nosit sovu do Athén.
Proto shrňme stručně: patří k nevýraznějším osobnostem současné mladé generace houslistů. Prosadil si osobitou
image, jíž zpočátku i trochu šokoval jako
každý, kdo víří zaběhnuté, stojaté a tím
jakoby nedotknutelné a neměnné. Se
svým neodmyslitelným šátkem na hlavě
a ne zcela tradičně stylovým koncertním
oblečením vnesl na pódia nový prvek,
přirozenou originalitu bez pózy, originalitu, která bude už napořád spojována
s jeho jménem. Ukázal světu, že takzvanou vážnou hudbu lze po formální stránce přiblížit publiku i „nevážně“. Byl v tom
úmysl. Pavel Šporcl sám k tomuto svému
vnějškovému projevu nejednou zopakoval,
že je mu osobně bližší, a spatřuje v něm
prostředek, jak k vážné hudbě přivábit
mladou generaci, vzbudit její zájem. Což
se mu opravdu dařilo a daří. Díky svému nekonvenčnímu vystupování a oblékání, spojeném s vysokou profesionalitou, slaví úspěchy na všech pódiích.
Na housle se učil hrát od raného dětství u českobudějovického pedagoga Ladislava Havla. Jak se to všechno sběhlo?
Pavlova maminka Jaroslava Šporclová říká:
„Šli jsme jednou na procházku,
Pavlovi byly 3 roky, potkali jsme pana učitele Havla, ten se podíval na Pavlovy ruce

a na ruce staršího syna Petra a řekl:
„Starší bude violoncellista, mladší bude
chodit ke mně na housle. Přijďte za rok.“
Petr pak opravdu začal chodit na violoncello, s Pavlem o rok později začínal Ladislav Havel na piano. Pavel se učil rychle, šlo mu to dobře, pan Havel ho nechal
hrát písničky, a to Pavla bavilo. V pěti letech mu dal do rukou čtvrtky housle. Takže celou Pavlovu kariéru vlastně spustil
učitel Havel. Byl to on, kdo velmi záhy
rozeznal talent. Pavel pak od šesti let hrál
jako sólista s dětským orchestrem. Měli
spoustu vystoupení, Ladislav Havel věděl
dobře, co dělá. Záměrně ze syna vychovával sólistu.
Pavla hraní opravdu bavilo a nevzpomínám si, že by někdy namáhavě
a těžko klopýtal přes etudy, a ještě z donucení. Doma jsme spolu hrávali, doprovázela jsem ho na housle a tím, že jsme si
spolu mohli hrát písničky, těšilo nás to
oba. Ladislav Havel měl svoji vlastní metodu učení - nechával dětičky si s housličkami hrát, dělal to tak, jak cítil, že je to
správné, a také měl výsledky. Jeho vyučovací metody byly tím, čemu Komenský říkal škola hrou. Myslím si, že díky tomu se
Pavlovi hra nikdy nezošklivila.“
Tolik krátká reminiscence do Pavlova dětství. Ve hře na housle pokračoval
na pražské konzervatoři a posléze na
hudební fakultě AMU ve třídě profesora
Václava Snítila. V letech 1991 -1996 absolvoval studijní pobyt v USA.
„Jsem samozřejmě moc poctěn a potěšen tím, že jsem získal cenu města, jehož jsem velký patriot a vždycky jsem se
hrdě hlásil k tomu, že jsem „Budějčák“.
I když jsem hodně na cestách a projel
jsem mnoho zemí a měst, Budějovice patří k tomu nejlepšímu. A já se budu snažit
o tom, abych svému rodnému městu nikdy neudělal ostudu,“ reagoval několika
slovy na zprávu o udělení ceny města.
K jeho jménu se pojí mnoho cen a ocenění, je například laureátem mezinárod-

ní soutěže Pražské jaro 1997, nositelem
Ceny Společnosti Bohuslava Martinů
z roku 1996, vítězem soutěže Holland
Music Session World Tour Competition
z r. 1993, po níž následovalo světové turné
v Amsterodamu, New Yorku, Los Angeles.
Mimo Evropu vystupoval v Kanadě, USA,
Japonsku. V roce 1999 hrál v Německu
se Státní filharmonií Brno a s dirigentem Leošem Svárovským. V roce 2001
vystoupil na dvou vrcholně významných hudebních událostech - se sólovým
recitálem na Pražském jaru a jako sólista na zahajovacím koncertu nové sezóny
České filharmonie s šéfdirigentem Vladimírem Ashkenazym.
V České republice ho mohli vidět
a slyšet posluchači v předních koncertních síních - ve Dvořákově síni Rudolfína,
Smetanově síni, na festivalu Pražské
jaro, ale také na Concertus Moraviae
a dalších svátcích hudby. Pavel Šporcl
spolupracuje s významnými instrumentalisty, třeba s Josefem Sukem, Jiřím
Bártou, na svých koncertech uvádí i moderní hudbu 20. století. Natočil řadu CD,
například v roce 2003 vydal CD „Passion“
u světové společnosti Universal Music,
určené speciálně pro asijský trh (recitál
s klavírem - P. Jiříkovský). V Japonsku
odehrál dvě vyprodaná turné po největších městech - sólo recitály „Pocta Paganinimu“ a „Českou klasiku“ s klavírem.
Na přelomu let 2003 - 2004 odehrál velké turné po České republice se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu
s šéfdirigentem Vladimírem Válkem.
V červenci loňského roku debutoval na
slavném světovém festivalu v Salzburgu
svým recitálem. Na klavír ho doprovázel
P. Jiříkovský. Jako jediný z českých
houslistů mladé generace se Pavel objevil v knize světově uznávaného kritika
a houslového historika Henryho Rothy:
Housloví virtuózové od Paganiniho do
21. století.

Revitalizace
čtyřdvorských kasáren
je stále aktuální

V obřadní síni radnice se setkala náměstkyně Vlasta Bohdalová s téměř třemi
desítkami pracovníků ve školství, kteří v tomto oboru působili celý život a nyní
odcházejí do důchodu. Loni se odehrálo podobné setkání poprvé. Pomalu zapouští
kořeny nový zvyk alespoň totuto formou kantorům a dalším pracovníkům ve školství
poděkovat a vyjádřit uznání. Na snímku V. Bohdalová s Jitkou Homolkovou,
vedoucí ŠJ v Rudolfovské ulici 23.
Foto Petr Zikmund

Pro K-centrum se hledá nové místo
Pryč je doba, kdy parkem v českobudějovickém Háječku běžně korzovali lidé,
hrály si tady děti, zajížděly sem maminky s kočárky, odpočívali senioři,
zkrátka park byl vyhledávaným a obývaným místem ke krátkodobé rekraci na
dosah ruky od centra města. Za dobu, kdy v něm sídlí Kontaktní a doléčovací
zařízení pro drogovou závislost K-centrum, se postupně vylidnil. Dnes tu lze
převážně spatřit jen klienty centra.
léků a podobně. „Tento stav je skutečně
To slouží svému účelu od roku 2001
a jeho poradenství, hygienický, potravineutěšený. Proto se radní rozhodli situaci
nový a vitaminový servis včetně výměnřešit a najít prostřednictvím SPRÁVY
ného a terénního programu vyhledávají
DOMŮ, s. r. o., vhodnější, a z pohledu
lidé nalézající se v těžké situaci, takové,
spoluobčanů i bezpečnější místo. Nápokdy si svoji závislost na drogách nebo
mocni by nám samozřejmě měli být odalkoholu uvědomují, ale nedokáží si sami
borníci na drogovou závislost, které poporadit. Potřebují pomoc druhých. „Vůbec
chopitelně oslovíme. Hledáme náhradní
řešení s vědomím, že nový objekt musí
nezpochybňuji důležitost a opodstatněnost
splňovat celou řadu kritérií, hlavně dotakového centra, ale je nutné začít brát
cházkovou vzdálenost,“ řekl Ivan Mánek.
vážně otázku přestěhování centra na jiné
místo,“ soudí o věci radní a zároveň předS přihlédnutím ke specifikům K- centra
a jeho klientů by určitě nebyla přijatelná
seda sociální komise Ivan Mánek. Park
ani periferie města. „Chápeme, že drogová
považuje za nebezpečnou zónu, kde se
nalézají zfetovaní lidé a povalují se tady
závislost se bez pomoci neobejde, ale na
použité injekční stříkačky, prázdné láhve
druhé straně cítíme, že nemůžeme ohroči krabice od alkoholu, zbytky různých
žovat a omezovat ostatní občany,“ dodal.

info

Do konce září by mělo být veřejně
známé vyhodnocení přihlášených projektů na revitalizaci někdejších kasáren
ve Čtyřech Dvorech. Pro oživení paměti
- rada města schválila náplň zadání
soutěže a od 20. června do 7. července
běžela lhůta pro registraci zájemců. Po
uplynutí tohoto termínu už město žádné
přihlášky nepřijímalo.
Zadání soutěže je nastaveno tak, aby
z pohledu města jako zadavatele soutěže
byly přihlášené projekty v souladu s platným územním plánem města. Podmínky,
které musejí uchazeči splnit, konkretizoval náměstek primátora Juraj Thoma:
„Uchazeči musejí ve svých návrzích zohlednit fakt, že řešení by mělo přinést vznik nové městské čtvrti, která se bude týkat téměř
40 tisíc obyvatel žijících v okolních sídlištích sousedících s bývalými kasárnami.“
Dále uvedl, že lhůta pro podání projektů registrovaných uchazečů skončila
22. července a vyhodnocení projektů
bude záležitost radních. Ti budou mimo
zmíněná kritéria dále posuzovat podnikatelský plán uchazečů, návrh na vypořádání majetkových vztahů v území,
investiční a urbanistické řešení, rozdělení rizik projektu, poskytnutí záruk na
jeho realizaci a reference jednotlivých
uchazečů z obdobných projektů. „Ve
stanovené lhůtě se zaregistrovalo šest
zájemců, z nich tři jsou z Českých Budějovic, dva uchazeči sídlí v Praze, jedna
zaregistrovaná společnost sídlí v Teplicích,“
uzavřel Thoma.

Chlapci v počtu
narození stále vedou

Podle aktuálních údajů z matričního
úřadu magistrátu se za první pololetí
letošního roku v českobudějovické porodnici narodilo 1083 dětí, to je jenom o jedno méně než za stejné období roku loňského roku. Letos přišlo na svět zatím

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

hodně činilo vzhlednější. Na některých
srovnáních se jeví lépe a rozumněji moderní řešení, ale v tomto případě by si
asi jedna z nejživějších pěších zón
Českých Budějovic zasloužila návrat
k původnímu řešení.
Připravuje odbor územního plánování a architektury ve spolupráci
s Milanem Binderem.

Dnešní otázka zní:

Na domu v levé části snímku je německá
tabulka s výškou hladiny a letopočtem
povodně. Jaký rok tabulka udává?
Správná odpověď na otázku z červnového vydání je:
Poslední tramvajová linka byla v Českých Budějovicích zrušena v roce 1950.
Výherkyní je Marta Frelichová, Boreckého 10, 370 05 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.
561 chlapečků (v r. 2004 - 550) a 522
holčiček (v r. 2004 - 534). Co se týče poměru manželských a nemanželských dětí,
stále převažují manželské, kterých se za
první pololetí letošního roku narodilo
868. Matrika narození eviduje za zmíněné období také 28 párů dvojčat a jedna trojčata - tři holčičky. Mezi jména,
která dávají rodiče svým dětem stále
častěji, se u chlapců řadí například
Daniel, Tomáš, Dominik, Filip, Jakub
a u holčiček jsou to Adéla, Kristýna, Lucie,
Klára, Kateřina.

Vodovod
a kanalizace
pro Třebotovice

Příští rok zahájí město České Budějovice v odloučené osadě Třebotovice
výstavbu základní technické vybavenosti obce, konkrétně vodovodu a kanalizace, jejímž bude investorem. Tento
závěr vyplynul ze schůzky místních občanů s primátorem Miroslavem Tetterem
a dalšími zástupci města a některých
odborů magistrátu.
„Máme snahu řešit potíže zdejších
občanů a rádi bychom příští rok v odpovídajícím objemu zahájili první etapu
prací, které by v konečném důsledku rovněž přispěli k částečnému zlepšení stavu
samotných komunikací,“ uvedl primátor.

tel.: 386 805 111
tel.: 386 722 200

Zmínil dále, že na základě připomínek
občanů k zimní údržbě místní komunikace při výjezdu z Dobré Vody budou učiněny takové kroky, aby byla komunikace přístupnější a tím se mohla zlepšit
dopravní obslužnost této části obce.
Město také prověří používání části soukromé cesty vozidly zajišťující svoz komunálního odpadu. Primátor upozornil
místní občany na to, že komunikace
mezi Dobrou Vodou a Novými Třebotovicemi není ve vlastnictví města a že
požadovaná dopravní opatření, jako je
umístění retardérů a zrcadla, musejí
adresovat Jihočeskému kraji, v jehož
majetku se zmíněná silnice nachází.
Občané Nových Třebotovic také trvají
na zřízení zastávky městské hromadné
dopravy. Podle primátorových slov chybí k jejímu slíbenému pořízení uzavřít
nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku, na němž by měla stát.
V samotných Třebotovicích bude
odbor správy veřejných statků věnovat
větší péči údržbě městského majetku.
„Na schůzce jsme se dohodli, že prostřednictvím odboru správy veřejných statků
upravíme v nejbližší době zeleň kolem
komunikace a postaráme se o pravidelné
čištění kanalizační propusti tak, aby její
stav byl vyhovující účelu ještě před zahájením výše zmíněné investiční akce,“
upřesnil primátor.

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Historie městské hromadné
dopravy je opravdu bohatá

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

1. JVS a.s. podporuje akci
Na kolo jen s přilbou

Tradice městské hromadné dopravy
v Č. Budějovicích sahá až do roku 1909,
kdy ve městě začaly jezdit první tramvaje
a také první trolejbus, tenkrát nazývaný
elektrobus. Trolejbusová doprava je v našem města zavedena již potřetí. Poprvé
to bylo v r. 1909, podruhé v r. 1948 a v současné době jezdí trolejbusy od r. 1991.
Autobusová doprava nemá takovou historii
jako trolejbusová, nicméně jezdí už od
r. 1951, kdy vyjel první autobus na trase
z nám. 1. máje do Mladého.
V současné době zajišťuje provoz
MHD v Č. Budějovicích a okolí Dopravní
podnik města České Budějovice, a.s.
Dnešní akciová společnost vznikla 1. září
1997 z tehdejšího Dopravního podniku
města Českých Budějovic s.p. Nyní provozuje dopravní podnik 86 autobusů a 51
trolejbusů. Neustále se snaží o zlepšení
služeb a co největší spokojenost cestující
veřejnosti. Můžeme zde připomenout
alespoň to, co v posledních letech akciová
společnost zavedla pro pohodlné cestování. Od roku 1998 se průběžně nakupují
nízkopodlažní vozy, které velice usnadňují cestování nejen postižených spoluobčanů, ale také maminkám s kočárky.
Velkým skokem dopředu bylo 1. ledna
2000 zavedení provozu s novým odbavovacím a informačním systémem.
Vozidla MHD byla vybavena novými
palubními počítači a označovači jízdenek.
I tady se myslelo na postižené občany.
V Českých Budějovicích byl uveden do
provozu první kompletní informační systém
pro nevidomé občany v České republice.
Od 1. ledna 2004 byl také po 12 letech obnoven provoz noční linky a na četné žádosti cestující veřejnosti byl noční
provoz od 12. 12. 2004 posílen o další
linku tak, aby pokryla co možná největší
území města.
Dopravní podnik vedle tradiční MHD
a příležitostné a zájezdové dopravy může
nabídnout zákazníkům celou řadu dalších
služeb autobusových a trolejbusových
dílen. Jedná se o strojní mytí autobusů,
tahačů i nákladních vozidel. Také je
možnost využití servisní pohotovost pro
autobusy Karosa po 24 hodin denně.
V areálu dopravního podniku je rovněž
možné nakoupit naftu a autobaterie za
velmi příznivé ceny. V neposlední řadě
je hojně využívána možnost prací vysokozdvižnou a montážní plošinou. Vozidla
dopravního podniku – autobusy a trolejbusy – poskytují atraktivní plochy pro
reklamu mnoha podniků a firem z Českých
Budějovice a okolí, které se pomocí této
mobilní reklamy mohou prezentovat.
Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích oslavila v loňském roce 95 trvání. Za tuto dobu se oprávněně
stala nezbytnou součástí infrastruktury.
Během let přepravily budějovické trolejbusy a autobusy milióny cestujících.
(Mat)

„Holky z Budějovic“ jsou zlaté
Pěvecký sbor patnáct až dvacetiletých děvčat Puellae Budviciensis, jinak také
„Holky z Budějovic“, přivezl před nedávnem z mezinárodního festivalu ve sborovém
zpěvu Svátek písní v Olomouci zlatou medaili v kategorii mladých. K patnácti
stříbrným a bronzovým oceněním přibyla tak do sbírky třetí zlatá.
od sebe často dělívají jenom zlomečky v
Sbormistr Otakar Dubský hovořil o
hodnotících kritériích,“ přiblížil Dubský
silné mezinárodní konkurenci hlavně z
Polska, Ukrajiny, Ruska a Maďarska i o
okolnosti jednoho z úspěšných zpívání.
štěstí, které se na tento sbor, jenž je sou„Holky z Budějovic“ mohly vyjet
částí „velké“ Jitřenky, usmálo. „Mezi
na olomoucký festival i proto, že obšpičkovými sbory nejsou v podstatě rozdíčanskému sdružení Jitřenka přispělo
ly a o umístění může rozhodovat napřífinančně město.
klad to, jak se ten který sbor trefí porotě
takzvaně do noty, v přímém i přeneseném
smyslu slova,“ vyvozuje Dubský ze
svých dlouholetých zkušeností.
Sborovému zpěvu se věnuje 37 let,
a tak když říká, že postavit na oblasti
špičkové pěvecké těleso není vůbec žádná legrace, ví dobře, o čem mluví. „Ve
velkých zemích mají širokou základnu a
mají z čeho vybírat. V menším měřítku,
na oblasti, městě, okrese, je to vždycky
těžší,“ řekl a několika slovy se ještě vrátil k olomouckému festivalu.
„Závěrečná fáze, oznámení výsledků
bylo ohromné, fascinující. Odehrávalo se
na náměstí hanácké metropole, kde bylo
neuvěřitelné množství lidí všech věkových
kategorií, mělo to atmosféru slavnosti.
Morava je opravdu stále zpěvným krajem, to je očividné,“ dodal a vzpomenul
jiný mezinárodní festival ve sborovém
zpěvu. „Bylo to v Německu, festival se
jmenoval Harmonie a se špičkovým tělesem, Ostravským dětským sborem, jsme
se dělili do II. místo. To bylo něco! To byOtakar Dubský s diplomem ke zlaté
la pocta a euforie naprosto nepopsatelná,
medaili.
Foto Ivana Píhová
zejména když uvážíte, že první tři místa

Za volant usedá stále více opilých řidičů
Správní odbor magistrátu registruje za první polovinu letošního roku 3600
přestupků, z toho je 1500 dopravních. Za celý loňský rok pracovníci odboru řešili
na šest tisíc veškerých přestupků. Je zřejmé, že jejich počet neustále narůstá.
Podle slov Václava Suchopára, vepravděpodobně zlepšilo.
doucího správního odboru magistrátu
Z několika kuriózních případů z poměsta, alarmující skutečností zůstává
slední doby připomenul jeden zejména
počet opilých řidičů za volantem. „Z le„kořeněný“, kdy pod viaduktem na Rutošních patnácti stovek dopravních předolfovské třídě zůstalo stát na místě auto,
stupků jich bylo spácháno pod vlivem
jehož řidič usnul přímo na volantu. V krvi
alkoholu více než 350, což je asi 24 %,
měl 2,6 promile a cestoval až od Třeboně.
přičemž meziroční nárůst představuje přiStatistiky přestupků se navyšují i kvůbližně 13 %. Za zjištěný alkohol často uli
vnitrostátním
kontrolám kamionové dokládáme sankce v horní polovině zákonpravy. „Přestupky se týkají například přené sazby, nejvyšší částka může být až pattížení kamionů, porušování směrnic EU
náct tisíc korun, ale není to nic platné,“
řidiči a podobně. Za první půlrok letošního
hovoří ze zkušenosti Suchopár. Je přeroku nám bylo předáno k vyřízení více
svědčen, že kdyby zákon jasně stanovil
než 180 případů přetížených kamionů,“
povinné odebrání řidičských průkazů
dodal Václav Suchopár.
při zjištění, že požili alkohol, situaci by to
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