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UVNITŘ LISTU
■ Přemysl je prvním
■
■
■
■

občánkem roku 2006
Středisko SOS hájí
a prosazuje práva spotřebitelů
Vylosování vánoční soutěže
Divadlo má nového šéfa činohry
Rozhovor se zástupcem ředitele
MP Liborem Pytlem

Změny parkování
jsou nutné pro dokončení stezky

Město České Budějovice připravuje změnu organizace dopravy na Zátkově
nábřeží, konkrétně mezi ulicí dr. Stejskala a Biskupskou. Podle statutárního
náměstka primátora Juraje Thomy je tato změna reakcí na deficit parkovacích
možností pro rezidenty z této části města a současně podmínkou pro úspěšné
dokončení cyklostezky podél nábřeží. Úbytek počtu placených stání v této
části města vykompenzuje parkovací dům na protilehlé straně řeky Malše,
jehož výstavba by měla začít v dubnu 2006.

Svými podpisy prodloužili ministr kultury ČR Vítězslav Jandák a primátor města
Miroslav Tetter život otáčivému hledišti v zámecké zahradě v Českém Krumlově
o dva roky.
Foto Petr Zikmund

„Na Zátkově nábřeží jsou v současnosti
parkovací automaty, které umožňují placené stání pro celkem 39 automobilů od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu
od 8 do 13 hodin. Mimo tuto dobu tady
může parkovat bezplatně kdokoliv. Držitelé rezidentních a abonentních karet také
mohou 24 hodin denně parkovat na nedalekém parkovišti Goethova-Gerstnerova,
v Radniční, Široké a České ulici,“ popsal
současné možnosti náměstek Thoma.
Dodal, že úprava Zátkova nábřeží přinese

celkem 23 stání pro držitele rezidentních
karet a místo pro tělesně postižené.
„Město při plánovaných úpravách
Zátkova nábřeží nezapomnělo ani na přání
cyklistů a vyšlo jim vstříc tím, že dokončí
stavbu frekventované cyklostezky vedoucí
po pravém břehu řeky Malše. Projekt byl
již schválen a s jeho předpokládanou realizací počítáme v průběhu letošního roku.
Samozřejmě, že všechno bude záležet na
finančních možnostech městského rozpočtu,“ uvedl Juraj Thoma.

Otáčivé hlediště
získalo dva r oky život a

Otáčivému hledišti v zámeckém parku v Českém Krumlově se prodloužil
život o další dva roky. Stalo se tak 6. ledna v obřadní síni českobudějovické
radnice podpisem dodatku smlouvy (ze dne 29. 6. 2004) ministrem kultury
České republiky Vítězslavem Jandákem a primátorem města České Budějovice
Miroslavem Tetterem.
Existence unikátního přírodního dinostmi kolem točny a mohu prohlásit, že
vadla se tak prodlužuje do r. 2008 za podze strany UNESCO nikdy nebyl vznesen
mínky stanovené v dodatku, že město
striktní požadavek na odstranění hlediště
České Budějovice jako investor zajistí
nebo poukazování na jeho nevhodnost.
vypracování nejprve studie a následně
Veškerá udání v této věci šla z české strany.
nového projektu pro řešení otáčivého hleBudu o prodloužení provozu sám UNESCO
diště v zámeckém parku. Jak zopakoval
informovat, ale my jsme tady v této zemi
primátor, řešení by mělo svým vzhledem,
doma a máme právo si věc rozhodnout
charakterem i funkcí uspokojit hlediska
sami. To se také stane, poslední slovo buvšech zainteresovaných stran, to znamedeme mít my, nikdo jiný. Jsme přece kulná ministerstva kultury, vlastníka, proturní lidé, představitelé kulturní země.
vozovatele, památkářů a diváků.
A vám, pane primátore, děkuji, že jste odo„Už jednou jsem řekl, že točna do
lal tlakům blbosti trvající dvanáct let,“
řekl ministr s poznámkou, že tyto tlaky
Krumlova patří a myslím si, že jsem tímto
vycházely ze strany památkářů.
podpisem udělal krok z 12leté pomýlené
„Město České Budějovice mělo půcesty sporu o ni,“ řekl ministr kultury
ČR Vítězslav Jandák. Zmínil dále, že už
vodně otáčivé hlediště na své náklady deexistuje několik návrhů na řešení a že
montovat a stavbu odstranit z areálu parse z pojetí otáčivého hlediště stává presku do 31. 12. 2006 a plochu parku uvést
tižní architektonická záležitost. Na otázdo původního stavu do konce dubna
ku, jak se prodloužení provozu srovnává
2007. Odkladem jsme získali čas na nas všeobecně rozšířeným odmítavým stalezení řešení, přijatelného pro všechny
noviskem UNESCO, odvětil: „Seznámil
strany a já věřím, že se to nyní podaří,“
vyjádřil se primátor Miroslav Tetter.
jsem se podrobně a pečlivě se všemi okol-

Provozní rozpočet města
je i pro letošní rok přebytkový
Pro rok 2006 je rozpočet statutárního města schválen ve výši 1 535 452 tisíc
korun. Celkové příjmy jsou 1 643 979 tisíc korun a financování - 108 527 tis.
Kč. Provozní rozpočet je opět sestaven jako přebytkový, dokonce rekordně, přebytek činí 236 110 tis. Kč. (loni 161 865 tis. Kč a předloni 216 011 tis. Kč). Tato
částka je použita na finanční dokrytí kapitálových výdajů.

Příjmy
Rozpočet daňových příjmů je navržen
ve výši 1 037 382 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 929 339
tis. Kč. Meziroční nárůst oproti očekávané skutečnosti r. 2005 je cca 7 800 tis. Kč,
tj. 0,84 %. Jde o jednu z nejvýznamnějších změn v rozpočtu města. Proti minulým letům je tento nárůst totiž bohužel
zanedbatelný a ve srovnání s očekávanou
mírou inflace se dá hovořit o deficitu. Jde
o důsledek daňové reformy, která bohužel nebyla doprovázena odpovídající úpravou zákona o rozpočtovém určení daní
ve prospěch rozpočtů krajů a obcí, tak
jak to požadoval Svaz měst a obcí.
Rozpočet nedaňových příjmů činí
273 867 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 136 254 tis. Kč, příjem z divi-

dend Teplárny ČB, a.s. činí 37 745 tis.
Kč (tj. stejně jako v r. 2005 a 2004)
a příjmy z poskytování služeb a výrobků 41 579 tis. Kč.
Rozpočet kapitálových příjmů ve výši
51 milionů 50 tisíc korun tvoří především 36 milionů korun za prodej domů
a 15 milionů za prodej pozemků.
Rozpočet přijatých dotací v rámci
dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy,
sociální dávky, provoz ZŠ a MŠ a provoz
domovů důchodců, byl sestavený dle návrhu státního rozpočtu na rok 2006 a činí 227 180 tis. Kč. V této části rozpočtu
se významně projeví i dotace ze Strukturálního fondu SROP ve výši 51 000 tis. Kč
na nákup trolejbusů a autobusů. Další
(pokračování na str. 2)

Licenci, opravňující provozovat veřejné vnitrostátní letiště Planá u Českých Budějovic,
obdrželi 29. 12. minulého roku od Úřadu pro civilní letectví představitelé kraje a města
(zleva) statutární náměstek primátora Juraj Thoma a hejtman Jihočeského kraje Jan
Zahradník. Na snímku oba s ředitelem letiště Ladislavem Ondřichem.
Foto Petr Zikmund

Rodiče zaplatí více za děti v jeslích
Rodiče dětí, které navštěvují městské jesle, platí od ledna vyšší poplatky. O jejich
navýšení rozhodli radní na základě skutečnosti, že se neměnily od roku 1998
přes to, že za tu dobu několikanásobně vzrostly ceny všech energií a také vodného
a stočného, což se promítlo do cen provozních nákladů hrazených městem.
Jak předznamenala náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová, České Budějovice jsou jedním z posledních statutárních
měst, které má dvě vlastní zařízení pro
nejmenší děti a dosud neslo zvýšené náklady na svých bedrech. Rodiče zůstávali
zdražování ušetřeni.
„Nyní ovšem už přišla doba, kdy se rada města musela výší základních poplatků
v jeslích zabývat. Denní provozní náklady
na jedno dítě jsou v současné době 426
korun. Rodiče se dosud na této částce podíleli pouhými 25 korunami. Od ledna
letošního roku se částka zvyšuje o deset
korun na dítě a den, to znamená, že rodiče bude pobyt dítěte v jeslích stát 35
korun plus 22 korun stravné,“ konkretizovala Bohdalová. Dodala, že stejně jako
v případě poplatků v mateřských školách a školních družinách, také u jeslí
platí pravidlo, že pokud rodiče prokáží
nižší příjem než je životní minimum,
mohou být, a jsou, od poplatků zcela
osvobozováni. Poloviční poplatek pak zaplatí ta rodina, kde příjem nedosahuje
1,25 násobku životního minima.
Více za pohlídání své ratolesti připlatí také rodiče, kteří potřebují nechat
dítě v jeslích maximálně do pěti dní
v měsíci, což jim umožňuje zákon č.
117/1995 Sb.
„Do současné doby se za tuto službu
platilo v městských jeslích padesát korun
za den plus 22 korun za stravu. Od nového
roku bude poplatek navýšen o sto procent,
takže na dítě vyjde stokoruna denně. Ani
při takovéto výši nepůjde o nijak přemrštěný poplatek. Ověřili jsme v agenturách,
které zprostředkovávají hlídání dětí, že
u nich se hodinová sazba pohybuje mezi

170 a 250 korunami,“ uvedla náměstkyně.
Městské jesle mohou výjimečně přijmout do péče dítě, které nežije trvale
s rodiči ve městě, ale například v některé
z okolních obcí. Jesle spravované městem
navštěvuje 75 dětí, z toho deset je takzvaně „cizích“. Vlasta Bohdalová dále
uvedla, že žádostí o umístění dítěte do
jeslí na výjimku přibývá.
„Lidé se z města stěhují na venkov,
do okrajových obcí, ale práci mají ve městě,
kde také chtějí pro dítě místo v jeslích už
proto, že v těch vesničkách jesle nejsou.
Obce by tato zařízení finančně neutáhly.
I když pro tyto děti platí stejná pravidla
pro osvobození od poplatků, je v případě
hlídání dítěte denní sazba navýšena rasantněji. Rodiče nezaplatí stovku, jako za
místní dítě, ale tři sta korun a denní poplatek na dítě natrvalo umístěné v jeslích
vyjde na stokorunu, samozřejmě plus stravné ve výši již zmiňovaných 22 korun za den.
Rodiče se mohou však také pokusit o dohodu s obcí, v níž trvale žijí, že za ně ten
poplatek uhradí, nebo jim na jesle přispěje,“ upřesnila Bohdalová.

Sníh
■ Na začátku roku nás všechny
potkala ochutnávka toho, jak
může vypadat
pořádná zima.
Slyšel jsem, že
k nejvíce nedostatkovému zboží patří sněhové
frézy všech velikostí a výkonu, totéž
platí pro obyčejné lopaty na sníh.
S konečnou platností se motoristický
národ rozdělil na ty, kteří jedou se
zimními pneumatikami, a na ty,
které nepřesvědčí ani příval sněhu
a blokují ty první marnými pokusy
o vyjetí z parkovacího místa při obrušování posledních stop vzorku na
letních gumách. Na dvě skupiny
jsme se také rozdělili v názoru na
to, co „město“ (ať už je tím míněn
kdokoliv a cokoliv) dělá s tím zatraceným sněhem. Snaha, viditelné úsilí
a koneckonců i úspěch ve zmírňování
následků té malé katastrofy nakonec přesvědčil i ty nejsveřepější kritiky o tom, že to v těch Budějovicích
docela ujde.
Co mne ale i letos dostalo, byla
debata o tom, kdo že má uklízet
chodníky. Dozvěděl jsem se mimo jiné, že nevolnické práce pro město
kdosi dělat nebude, že město je tu
od toho, aby se postaralo, aby měl
každý čistý chodník, že si přece kdosi
platí daně proto, aby o něj bylo postaráno. Nebudu vůbec hovořit o zákonu,
který vlastníkům nemovitostí ukládá konkrétní povinnosti. Spíš bych
rád ozřejmil a připomenul, že obec
je podle zákona 128/2000 „základním územním samosprávným společenstvím občanů“ a veřejnoprávní
korporací, která má vlastní majetek.
Nevím, zda se dá ještě pregnantněji
vyjádřit, že obec - neboli město - je něco, co patří nám všem, o co se musíme starat a užívat tak, aby nám
všem to společné také sloužilo. Pochopit to a chovat se podle toho dá
zřejmě dost práce. Šlapat po kotníky
ve sněhu, zuřivě hulákat do mobilu
cosi o tom, kdy už někdo přijede odhrnout sníh, protože nemohu do garáže a plkat do kola o svých právech
daňového poplatníka - to je podle
mne hodně infantilní chápání demokracie. O slušnosti a ohleduplnosti vůči spoluobčanům nemluvě.
Zaplaťpánbůh se ale zdá, že mnou
kritizovaný názor je v mizivé menšině, a že většina chápe i to, že nikdo
nedokáže ze dne na den zmobilizovat stovky lidí a techniku a že sníh
před barákem je i určitou vizitkou.
Moje maminka vzpomíná na prvorepublikového policajta, který zcela jistě zazvonil u dveří domu s neuklizeným chodníkem. Také dodává,
že takových bylo málo - majitel by se
za sněhový čurbes před domem prostě styděl. Kdy už se konečně začneme zase obyčejně lidsky stydět?
Tomáš Kubín,
náměstek primátora

Staré varhany nahradí nový hudební nástroj
Podle sdělení pracovnic matriky bude v květnu uzavřena obřadní síň českobudějovické historické radnice. Důvodem k tomu je instalování nových varhan, které
nahradí původní, více než šedesátiletý hudební nástroj, jenž je navíc téměř nefunkční.
„Květen jsme za nejvhodnější čas pro výměnu nástroje zvolili proto, že v něm bývá
už tradičně nejméně svatebních obřadů,“ vysvětlil tajemník magistrátu Zdeněk
Řeřábek. Dodal, že přesto budou mít snoubenci možnost svatbu uzavřít, avšak
v jiných prostorách. „Pro malé svatby - v početním složení pouze snoubenci a svědci,
bude k dispozici vždy v pátek i v sobotu svatební salonek vedle oddělení matrik.
Větší svatby bude možné uzavírat v pátek a v sobotu v zasedací místnosti rady města,
která se nalézá v těsném sousedství obřadní síně a v sobotu navíc také v radniční
hale v prvním poschodí,“ upřesnil tajemník.
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Přemysl prvním občánkem roku

Sociální sloupek
Šance pro každého
Diecézní charita České Budějovice
získala grant z prostředků Evropské unie
a státního rozpočtu ČR na terénní sociální
práci s rodinami. Nový projekt se jmenuje Šance pro každého: sociální streetwork (pracovní název je SW - ŠANCE).
Jeho cílem je pomáhat osobám ohroženým
sociálním vyloučením přímo v prostředí
jejich rodin. Pomoc bude zaměřena na
zmírnění patologických jevů v rodinách,
na celkové zlepšení sociální atmosféry
v rodině tak, aby se v ní zlepšila komunikace, vzájemné vztahy, péče o děti,
aby se nepodnětné prostředí měnilo v podnětnější. Důraz je kladen také na podporu
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů,
na posílení jejich sociálních kompetencí
i na zlepšení jejich sociální situace.

Chlapeček Přemysl Čarek byl prvním a jediným děťátkem, které si v českobudějovické nemocnici zvolilo za čas svého příchodu na svět datum 1. 1. 2006.
Přemysl se zároveň stal po několika letech prvním „nefalšovaným“ budějovičákem
mezi dětmi narozenými v den Nového roku.
Jeho mamince Monice přišel pogratulovat primátor města Miroslav Tetter a předal jí do výbavy pro dítě dětskou přenosnou autosedačku, plyšovou hračku, zlatý
řetízek s přívěskem s vyrytým datem narození miminka s příslušným znamením
zvěrokruhu a knihu o Českých Budějovicích.
Foto Ivana Píhová

Opět se narodilo více dětí
V loňském roce se v Českých Budějovicích narodilo 2 231 dětí, což je o 121
miminek více než v roce 2004. Početně stále převažují chlapci nad dívkami,
stejně jako v předchozích letech. Většina narozených dětí je z manželských
rodin, avšak téměř jedna čtvrtina se rodí rodičům nesezdaným.
Čeští rodiče mají stále v oblibě klasická jména, nejčastěji dostávají jejich
potomci jména Jan, Tomáš, Michal, Jakub,
Martin a Adéla, Kristýna, Lucie, Tereza,
Klára. Z cizích a netradičních jmen si rodiče zvolili například jména: Faris, Matteo,
Goran, Mac, Jeremy a Bianka, Serafima,
Thea, Una, Zoe. Objevují se však i další
zajímavá jména, třeba Jáchym, Lumír,
Ctibor, Hynek, Oskar a Lota, Rozálie,
Mira, Doubravka, Albina. Možnosti zvolit svým dětem dvě jména využili rodiče
třeba v podobách: Samuel Daniel, Nikolas
Gerhard, Simon Valerián a Kristin Eliza-

beth, Julie Diana, Sarah Chloe.
V místní porodnici rodí také cizinky
či partnerky cizinců - v roce 2005 jich
bylo nejvíce ze Slovenska, Vietnamu,
Ukrajiny, ale i z Německa, Rakouska,
Polska, Srbska a Černé Hory, Litvy,
Estonska, dokonce i z Belgie, Nizozemska, Albánie, Angoly, Egypta a Namibie
- a ti často dávají dětem jména ze svých
zemí původu, například jména z Vietnamu
- chlapecká Duy Tung, Phuoc, dívčí Ho
Nhi, Thanh Thuy, z Číny chlapecké Xin
Yu, z Ukrajiny Stanislav Volodymyrovyč
a Tatjana Vasylivna.

Co rozhodli zastupitelé 15. 12. 2005
Schválili:
• Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, což přináší navýšení o
osm korun ve srovnání s loňským rokem. Poplatky za odpady vyjdou nyní
na maximum možného, to je na 500
korun na osobu a rok.

• Návrh rozpočtu statutárního města
České Budějovice na rok 2006
• Finanční příspěvek Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna Prachatice,
nestátnímu, neziskovému zdravotnickému zařízení, na provoz hospice ve
výši 100 000 korun. Zařízení je klinickým pracovištěm Zdravotně-sociální
fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.

Občanské sdružení Jihočeští senioři
zve všechny osamělé starší a staré lidi
na pravidelné týdenní schůzky v pondělí
nebo ve středu do klubu důchodci v ulici
Jindřicha Plachty v Českých Budějovicích
(u Palackého náměstí, MHD linka č. 11
nebo 15). Společně strávenými chvílemi
chtějí čelit izolaci a osamění.

Dívkám, ženám, maminkám
Poradna pro ženy a dívky SONŽ,
Lannova 2, nabízí od listopadu 2005 novou bezplatnou službu - laktační poradnu
pro budoucí maminky, jejímž garantem
je profesor MUDr. Miloš Velemínský,
děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Poradna je otevřena
každý 2. čtvrtek od 15.30 do 17 hodin
v budově Orla na Lannově třídě. Pod vedením zkušené zdravotní sestry si zde
budoucí maminky mohou osvojit správnou techniku kojení, zásady výživy
v době kojení, dozvědí se, jak si správně
zajít na kojení dvojčat či nedonošeného
dítěte a další užitečné informace. Poradna úzce spolupracuje s novorozeneckým oddělením českobudějovické nemocnice. Bližší informace získáte na
tel. 386 350 475 nebo 731 749 783.
Programům zřizovaných o. s.
Prevent - Jihočeskému streetworku
a Jihočeskému substitučnímu centru byl udělen certifikát odborné způsobilosti na základě odborného šetření zaměřeného na soulad realizovaných programů se stanovenými standardy kvality
a komplexnosti při terénní sociální práci
s uživateli drog.

Středisko SOS hájí
a prosazuje práva spotřebitelů
V prostorách pronajatých od města sídlí na Senovážném náměstí už pátým
rokem Spotřebitelské informační centrum Sdružení obrany spotřebitele (SOS).
Jak napovídá název a výmluvně naznačuje zkratka, zabývá se hájením zájmů
a práv spotřebitelů, zákazníků a jejich prosazováním tam, kde síly jednotlivce
nestačí. Kromě přímé pomoci se navíc věnuje osvětové činnosti formou přednášek pro ty skupiny obyvatel, které jsou ve vztahu zákazník - obchod nejbezbrannější a nejzranitelnější, to znamená starší lidé, důchodci a invalidé.
Pomoc ve středisku vyhledá na 800
klientů ročně, převážně občanů města.
S jakými starostmi a potížemi přicházejí?
Libuše Oulehlová, která poradnu střediska vede, na otázku odpovídá: „Převažující
jsou stále reklamace bot, mobilních telefonů a takzvaných reklamních zájezdů.
Na úskalí těchto bych zvláště chtěla upozornit, protože už mnozí lidé sedli na lep.
Takže pozor na to, když je zájezd podmíněn prodejem určitého zboží. Začíná to
vždy stejně. Zákazník obdrží oznámení:
Vyhrál jste… a byl jste vybrán na zájezd…
a pak, když dorazí na místo, přistrčí mu
k podpisu smlouvu. Zákazník v radosti,
že něco vyhrál, ji podepíše a potom nestačí otevírat oči údivem. Netuší, že vlastně
podepsal takzvanou daň z výhry.
Nyní takzvaně frčí nová forma, že
smlouva většinou zní na pronájem zboží
s následným prodejem. Poté reprezentant
firmy slíbí, že dotyčného zákazníka - klienta navštíví za 14 dnů a sepíše s ním smlouvu o splátkovém kalendáři nebo o jiné
formě řešení. Tím se všechno zdrží, zákazník přijde o týdenní ochrannou lhůtu.
Stane se obětí a musí na splátkový kalendář přistoupit ať chce, nebo nechce,“ konstatuje Libuše Oulehlová a dodává, že

toto je teď největší bolest, s níž se ona
i oklamaní zákazníci perou.
Připomíná důrazně, že při každé koupi jakéhokoliv zboží musí zákazník na
vyžádání obdržet paragon, a to i u stánkových prodejců. Bez tohoto základního
dokladu je ztížené reklamační řízení.
„Lidé jsou obchodníky při prodeji, ale i při
poskytování služeb a zhotovování věcí napalováni čím dál častěji, zejména ti staří.
Například chtějí koupit v obchodě boty za
označenou cenu 400 korun. V okamžiku,
kdy si řeknou o paragon, jsou boty najednou o dvě stovky dražší. Proto se za finanční podpory magistrátu města soustřeďujeme na jejich osvětu, většinou formou přednášek se zábavnými kvizy,“ vyložila Oulehlová a dodala, že SOS se podílelo na právních normách i na tvorbě
zákona na ochranu spotřebitele.
Závěrem ještě soudní znalkyně v oblasti spotřebního zboží vzkazuje zákazníkům dvě důležité informace: V obchodě musí být po celou pracovní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním
reklamací. Pamatujte si, že v dnešní době nikdo nic nikomu zadarmo nedá a velice dobře zvažte, na co dáváte svůj podpis.

Společnost .A. S. A. České Budějovice se tímto omlouvá všem svým
zákazníkům za nedodržení zcela přesného svozu odpadů podle harmonogramu, a to z důvodu sněhové kalamity. Všem děkujeme za pochopení i trpělivost a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2006. .A. S. A.

Česko-slovenský radniční bál
pořádá statutární město České Budějovice
sobota 18. února 2006 ve 20.00 hodin DK Metropol
■ host hudební skupina BROUCI BAND ■ Zdena Studénková ■ taneční orchestr
Josefa Hlavsy ■ cimbálová muzika Skaličan ■ Šarvanci ■ Divadlo Kvelb ■ Malý
Furiant ■ Fotografický ateliér U Beránka ■ česko-slovenská diskotéka
večerem provázejí Stanislava Kočvarová a Peter Serge Butko
Cena slosovatelné vstupenky 300 Kč, dárek na uvítanou, hodnotné ceny
Rezervace a předprodej vstupenek - TIC na radnici - tel.: 386 801 413
DK Metropol - tel.: 386 106 160, po-pá 13-17 hodin.

Vyhodnocení vánoční soutěže o sběratelsky zajímavou cenu
Správné odpovědi z vánočního čísla:
1) Specifickými objekty jsou českobudějovické sakrální stavby, dvanáct kostelů a kaplí ve fotografiích umístěných
v chodbě ve III. patře magistrátu města.
2) Jednou z nejznámějších historických
postav města byl míněn Ondřej Puklice
ze Vztuh, který vstoupil do dějin svým

tragickým koncem. Byl stoupencem krále Jiřího z Poděbrad, což mu dělalo mezi
katolíky četné nepřátele. Spolu s konšely
zatajil před obyvateli Budějovic papežskou bulu, která krále Jiřího exkomunikovala. Posléze se tato okolnost provalila, vzbouřenci vtrhli 23. května 1467
do Puklicova domu a zasadili purkmist-

rovi několik těžkých ran. Na jejich následky zemřel purkmistr Puklice o šest
dnů později ve sklepě radnice.
Z vašich správných odpovědí jsme
vylosovali tu, kterou zaslal Vlastimil
Matějka, Pražská 61, České Budějovice.
K předání sběratelsky zajímavé ceny
jej vyzveme poštou.

(dokončení ze str. 1)
případné účelové dotace budou jako dosud zapojované do rozpočtu až v průběhu
roku, tzn. po doručení rozhodnutí o přiznání dotace městu a po připsání finanční
částky na bankovní účet města.

Výdaje
Rozpočet běžných výdajů činí
1 197 292 tis. Kč a je v porovnání se
schváleným rozpočtem běžných výdajů
roku 2005 (1 102 505 tis. Kč) o 94 787 tis.
Kč vyšší a v porovnání s upraveným
rozpočtem běžných výdajů k 31. 10. 2005
o 22 251 tis. Kč vyšší. Běžné výdaje
bývají velice často zaměňovány s výdaji
čistě provozními.
Rozpočet kapitálových výdajů činí
338 160 tis. Kč (loni 316 185 tis. Kč,
předloni 339 440 tis. Kč) a zahrnuje
prostředky na dokončení zahájených
staveb (rekonstrukce vodovodů a kanalizací, cyklistické trasy, stavební úpravy
přednádražního prostoru, rekonstrukce
letní plovárny atd.), prostředky na nově
zahajované stavby (Domov důchodců
Hvízdal II, stavební úpravy Lannovy třídy, protipovodňová opatření u Malého
jezu, úpravy inženýrských sítí v Jubilejní
ulici atd.), na půjčky z Fondu rozvoje
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Před základní školou Z m i z e l é B u d ě j o v i c e
ve Vrátě je bezpečnější přechod

Přechod pro chodce před Základní školou T. G. Masaryka je nově opatřen středovým dělícím ostrůvkem, který výrazně snižuje riziko chodců při přecházení
automobilovým provozem silně zatíženou Rudolfovskou třídu v tomto místě.
Jedná se o první z řady opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců, která budou
v letošním roce pokračovat.
Zmíněný přechod je kromě ostrůvku
z obou směrů označen světelným signalizačním zařízením. Celá stavba, která
začala v listopadu loňského roku a do užívání byla předána 20. prosince, si vyžádala náklady ve výši milion sedm set
tisíc korun. Zhotovitelem byla firma Stavitelství Havlíček, s. r. o.
„Mimo již řečený dva a půl metru široký a devět metrů dlouhý ostrůvek stavba zahrnovala nové chodníky ze zámkové
dlažby, odvodnění, odfrézování části bý-

Místo s novým středovým můstkem na
Rudolfovské třídě ve Vrátě, které dělí přechod pro chodce, takže už nemusejí přecházet čtyřproudovou komunikaci s tak
velkým rizikem. Řidiče na přechod navíc
upozorní světelné signalizační zařízení,
což by je mělo přimět ke zpomalení jízdy.
Foto Ivana Píhová

valého krytu vozovky, její nové asfaltové
pokrytí a také instalaci svislého vodorovného značení,“ konkretizovala změny
náměstkyně primátora Ivana Popelová
a dodala, že tato akce je součástí projektu, jehož cílem je zvýšit bezpečnost
chodců na přechodech. Ty se svojí úpravou, snížením obrubníků až na úroveň
vozovky, navíc stávají i schůdnějšími
pro lidi hůře se pohybující a sjízdnými
pro vozíčkáře a maminky s kočárky.
Další záměry města v zajištění pasivní bezpečnosti chodců přiblížil statutární náměstek Juraj Thoma. „V tomto roce
nás čeká vylepšení dalších čtyř přechodů.
Jeden z nich opět na Rudolfovské třídě
u základní školy v místě křižovatky s ulicí
Lipenská. Další tři bezpečnější přechody
vzniknou na Pražské třídě, která je v nehodovosti nejhorší ulicí ve městě. Středový
dělicí můstek bude vybudován v místě mezi
obchodním domem Družba a IGY, druhý
v ústí Nerudovy ulice na Pražskou a třetí
v Nemanicích u křižovatky s Jubilejní ulicí.“
Bezpečnější přechod ve Vrátě si pochvalují nejen místní lidé, ale také ředitelka základní školy Danuše Humlová.
„Volali jsme a žádali o něj několikrát. Teď
jsem moc rádi, že naše volání magistrát
města vyslyšel,“ uvedla.

Nový šéf činohry chce

tvořit moderní a sebevědomé divadlo
Zachovat kontinuitu s dosavadní cestou svého předchůdce Ivo Krobota, to znamená mít sebevědomou dramaturgii i činoherní soubor, je krédem nového šéfa
činohry Jihočeského divadla Martina Glasera (32), jmenovaného do funkce od
1. ledna. Jeho slovy řečeno: prioritou je akcentovat nosný profil divadla, stavět
na modernosti a silných příbězích.
Vyznává názor, že divadlo, a zejména
odkládají váhavost a sahají po podobných
repertoárové, není muzeem ani konzertitulech, které zrcadlí současnost,“ horlí
vou. „Naopak. Mojí ambicí je nabízet dipro svoji vizi.
V příští sezóně se tak například obvákům příběhy lidí 21. století, silné, soujeví v jeho režii titul Tlustý prase autora
časné, ne obrazy vesnice 19. století. PraNeila LaButea a Prorok Ilja Tadeusze Slocovně jsme si příští sezónu nazvali Vybodzianeka, v režii Petera Gábora hra Doprávíme vám vaše příběhy. Možná to zní
naha! autorů T. McNallyho a D.Yazbecka,
trochu reklamně, ale je to výstižné. Nechkterou Glaser tipuje na hit sezóny. Diváci
ceme se však ani náhodou uchylovat k chase také mohou těšit na Testosteron Andrakteru bulvárního zábavního podniku,“
reje Saramonowicze, který přijede pohoslíčí Glaser, který v Jihočeském divadle
tinsky režírovat Ivana Krejčí. Inscenací
začínal před osmi lety jako režisér.
tohoto titulu bavila českobudějovické diNa svém kontě má dvacet titulů.
váky pánská část činoherního souboru
O zdejším publiku říká, že je poučené,
nitranského divadla A. Bagára při loňvzdělané, vnímavé a pokrokové a na podském pohostinském představení.
poru svých slov uvádí: „Mojí první inscenací tady byl Zabiják Joe. Mnozí mluvili
o propadáku, nakonec měl Joe pětadvacet
repríz, publikum však rozdělil na dvě vyhraněné skupiny. Jedna jej přijala, druhá
V Radniční výstavní síni je zpřístupodmítla. Na svou dobu to byl experimentální, odvážný kousek, jenž doprovázelo heslo:
něna putovní výstava nazvaná Město
Vadí vám sex, drogy a násilí? Pak nelezte
a divadlo, která je součástí projektu
do divadla. Dnes bych něco takového už neRegiony 2005. Ojedinělým způsobem
vypustil z úst.“ Je ale přesvědčen, že volbou tohoto titulu předběhla dramaturgie
představuje divadla a města České redivadla dobu. „Některé scény teprve nyní

V historii města zmizela řada objektů a zákoutí a zase se objevily nové objekty a nová zákoutí. Převážně dřevěné
domy ze 13. stoleté byly nahrazeny ve 14.
století zděnými. V 16. století za módní
renesanční vlny byla většina domů opatřena renesančními fasádami (tak, že Jan
Neruda přirovnal později město k italské Florencii). Po zhoubném požáru v severní části jádra města v roce 1641 se prosadilo ranné baroko. V roce 1825 zrušilo

V letošním roce navazujeme na úspěšná porovnání „Když století městem
proletí“ a představíme Vám dvanáct „zmizelých Budějovic“, ať již k úvaze bylo-li
to, co zmizelo lepší či horší než to, co
pak vzniklo, nebo prostě jen k připomenutí, že i takové bylo naše město.

město hradební systém, poté zmizely
městské brány, skoro všechny hradební
věže a bašty. Na začátku 20. století nastoupila secese (Reinův dům, palác Včela,
Slunce), po 1. světové válce zase funkcionalismus (záložna, broukárna, Sadovský, Haišman). Za socialismu zmizely
celé ulice (Staroměstská, Rybní, Wilsonovo náměstí).

Pražská brána. Byla součástí původního opevnění města. V průjezdu brány
byla dvojitá padací mříž (hřebeny), na
vnější straně padací most a ještě byl
vstup do města touto branou chráněn
členitým renesančním barbakánem.
V písemných materiálech je o bráně zmínka v roce 1335, ale má se za to,
že brána byla ještě starší. Pražská brá-

1. Pražská brána
Na konci Krajinské před Mlýnskou
stokou stála až do roku 1867 historická

na byla ve své době prakticky nedobytná. Do města se tudy dostali jen pasovští žoldnéři v roce 1611 lstí. (Při vzniklé šarvátce byl zabit městský písař Šimon Plachý.)
Pražská brána měla tvar velkého
hranolu s věžičkou. Před velkým požárem města v roce 1641 měla zřejmě vysokou valbovou střechu jako jiné městské brány (Linecká, Vídeňská) nebo hradební věže. Na snímku, pořízeném před
likvidací brány, přiléhá Pražská brána
z jedné strany k vyššímu původně renesančnímu Taxbegerovo domu, z druhé

strany k nižšímu Žáčkovu domu. Na místě starého Žáčkova domu byl v roce 1928
postaven nový dům, na jehož straně do
ulice je na památku zobrazen štukový
reliéf Pražské brány.
Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan
Schinko.

Dnešní otázka zní:

Kde stál v historickém jádru města špitál a kostelík
sv. Václava, zrušený za josefinských reforem?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z prosincového vydání je: Zájezdní hostinec na začátku Rudolfovské ulice se jmenoval „U Brabců“.
Výhercem je Jaroslav Švejda, Pekárenská 31, 370 04 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. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

O m ě s t e c h a d i va d l e c h

Kdy pro r ybářské lístky

publiky se stálými profesionálními
hereckými soubory. Zároveň nabízí
přehled vývoje české divadelní kultury.
Prohlížet ji mohou návštěvníci denně
až do 2. února.

Pracovníci odboru ochrany životního prostředí magistrátu města vycházejí
vstříc zájemcům o vydání rybářských lístků. Žadatelé, kterých je stále více, mohou
přicházet nejen v úředních dnech a hodinách (pondělí, středa 8 - 17 hodin),
ale i mimo ně. To znamená i v úterý a ve čtvrtek do 15 hodin, v pátek pak do
14.30 hodin. Tento přístup, který má především zlepšit a usnadnit rybářům získání potřebného dokladu, potrvá do 17. března 2006.

bydlení, na investice do výpočetní techniky a programového vybavení, na výkupy pozemků a staveb ZTV, na investice
do školských zařízení města a také investiční dotaci ve výši pro Jihočeské letiště České Budějovice a.s., tedy společnost vlastněnou krajem a městem.

Financování
Rozpočet financování je tvořen zapojením zůstatku předplaceného nájemného ve výši 1 000 tis. Kč, prostředků
minulých let na bankovních účtech ve výši 28 139 tis. Kč a dále navýšením zůstatku Fondu rozvoje bydlení 31. 12. 2006
ve výši 9 100 tis. Kč.
Plánované splátky úvěrů a půjček
činí 128 566 tis. Kč a splátky úroků
11 196 tis. Kč. Zůstatek splácených úvěrů
k 1. 1. 2006 činí celkem 636 820 tis. Kč.

Stav peněžních účtů
Zůstatek na běžných účtech města
k 31. 10. 2005 činí cca 387 900 tis. Kč.
Portfolio ve správě u společnosti
ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo
k témuž datu tržní hodnoty cca 79 280
tis. Kč.
Tomáš Kubín,
náměstek primátora
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MĚS TSKÁ

POLICIE

České Budějovice

Slovo má Libor Pytel, zástupce ředitele pro hlídkovou službu MP
Uplynul měsíc od vánočních svátků,
které se bohužel neobejdou bez následků pro nechtěné, nevhodné a obtížné
živé čtyřnohé dárečky, které po prvních
loužičkách a hromádkách končívají
na ulici, v horším případě v popelnici.
Zaznamenali jste koncem loňského
a v letošním roce takové psí osudy?
Zatím naštěstí ne. Jsme rádi, že především rodiče přistupují k této věci zodpovědněji. Stav kolem Vánoc a po hlavních prázdninách, který byl ještě před
celkem nedávnou dobou vážný, se již
neopakuje a počet takových nálezů během
roku je konstantní. Naposledy jsme případ štěňat odložených v papírové krabici
vedle kontejneru řešili v předloňském
roce, ale nikoliv v souvislosti s nevhodným vánočním dárkem. Šlo o narozená,
nechtěná štěňata.
Kolik tuláků odchytla městská
policie vloni a předloni? Existuje území,
kde se jich vyskytuje více než jinde?
V roce 2004 jich bylo celkem 560,
vloni 588. Nejčastější výskyt psích tuláků
přímo souvisí s koncentrací lidí, takže
nejvíce jich bývá na sídlištích Máj a Vltava.
Pejsani z ulic končí v útulku, v Centru na ochranu zvířat, odkud by každý
majitel měl po svém ztraceném pejskovi začít pátrat. Jak vysoké celoroční
náklady si provoz útulku vyžádá?
Náklady jsou vyčísleny ve výši jednoho milionu korun a započítává se do nich
nejen potrava, ale i například lékařské
ošetření, třeba očkování a podobně.
Jaké má městská policie zkušenosti s jinými zvířaty?

Do statistik se nám v současné době
promítají počty všech odchycených zvířat,
jichž bylo v loňském roce 976. Na značném nárůstu se podílel především vyšší
počet labutí. Bohužel s tím souvisí i vyšší
počet výjezdů k údajně zraněným nebo
přimrzlým labutím. Ve většině případů
se ukázalo, že šlo o přirozené chování
těchto ptáků v zimním období. Omezeným
pohybem regulují výdej energie.
Kolikrát a kam nejvíce ve městě
vyjížděly hlídky MP na Silvestra kvůli
petardám a rachejtlím, kvůli rušení
klidu či ohrožení bezpečnosti a kde byla takzvaně nejhustší situace?
V období „petardových orgií“ od
Mikuláše po Silvestra zaznamenáváme
i přímou souvislost v počtu zatoulaných
psů s hlukem petard. Zvířata jsou vyplašená, ztrácí orientaci a snaží se uprchnout co nejdále od zdroje pro ně velmi
nepříjemného hluku, který je až děsí.
Avšak i z tohoto hlediska byl závěr loňského roku oproti minulým letům klidnější, což se odrazilo i v nižším počtu
zatoulaných psů v tomto období.
Pokud jde o intenzitu hluku, platí
zde opět přímá úměra: čím více obyvatel, tím větší hluková zátěž. Největší hluk
byl na sídlišti Máj a hraje v tom roli
i minimální množství vzrostlé zeleně,
kdy zdi paneláků vracejí zvuk výbuchu
i několikanásobnou ozvěnou. Pro činnost
městské policie byl uplynulý závěr roku
poměrně klidný nejen z pohledu řešených
potíží, ale i co do počtu stížností přijatých
na Linku tísňového volání 156.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

kultury se blíží
Již posedmé budou letos v Českých Budějovicích uspořádány Dny
slovenské kultury. Začnou 10. února
2006, potrvají osm dní a vyvrcholí
už tradičním česko-slovenským radničním bálem. Zajímavý a bohatý program představí slovenské výtvarné,
hudební, filmové, divadelní, ale i gastronomické umění. „Záštitu nad akcí
převzal kromě velvyslanců obou republik, Ladislava Balleka a Vladimíra
Galušky také ministr kultury Vítězslav
Jandák i s příslibem dvousettisícové
státní dotace, což je samozřejmě příjemné,“ říká náměstkyně primátora
Vlasta Bohdalová.
Českobudějovické Dny slovenské
kultury jsou v České republice téměř
největší akcí svého druhu a mají velký a příznivý ohlas.

Představujeme Vám nové logo Veolia Voda
(dříve Veolia Water), které bude společnost
1. JVS a.s., společně s ostatními dceřinými
firmami této skupiny, využívat v roce 2006.

Zemní plyn
O zemním plynu je možné hovořit jako o palivu pro budoucnost. Zemní plyn přináší pohodlí,
komfort, bezpečí a teplo do Vašeho domova. Tato
energie má mnoho výhod nejen pro Vaši domácnost, ale je také velice šetrná k životnímu prostředí. Asi si vzpomeneme na časy, kdy zemní
plyn nebyl běžnou součástí našeho života a v zimním období se téměř nedalo venku dýchat. Ze
všech komínů vycházelo nepřeberné množství
zdraví škodlivých zplodin. Dnes, kdy je zemní
plyn dostupný ve většině obcí a měst, je třeba
myslet na zdraví nás i našich dětí. Z hlediska
komfortních paliv je zemní plyn stále nejlevnější v porovnání s propan-butanem, lehkými topnými oleji i elektřinou. Spotřeba zemního plynu
je ovlivnitelná jeho regulací. Využití automatické

Azylový Dům sv. Pavla pro muže v českobudějovické Riegrově ulici je sociálních zařízení
od 1996 poskytující specifické služby lidem
nejpotřebnějším, kteří se ocitli v krajní životní
situaci, na ulici, bez přístřeší a prostředků. Zřídilo jej Město České Budějovice, které také
hradí ze svého rozpočtu provozní náklady, ale
provozovatelem je Městská charita.
K běžné nabídce zařízení patří nocležna
(na přespání) a ubytování, dohromady 42 lůžek. Dům na půl cesty je součástí azylového
domu a je určen mladým mužům od 18 do 26
let, kteří chtějí - například - vyřešit život v neutěšených rodinných podmínkách či opouštějí
dětské domovy a nemají kam jít. Osm klientů
může svá kritická období přečkat v oddělených
bytových jednotkách.
Další službou jsou takzvaná nízkoprahová
denní centra otevřená a přístupná komukoliv
z ulice. Poskytují stravu, nabízejí vykonání základní hygieny, odpočinek, ale také poradenství a smysluplné trávení volného času. Pro
všechny klienty bez rozdílu je dostupná poradenská činnost, to znamená pomoc při vyřizování dokladů, zajištění bydlení, nalezení zaměstnání, registrace na úřadu práce. Toto vše
patří k základním činnostem azylového domu,
které jsou propojené s ohledem na individualitu klientů a pomáhají jim získat nezávislost na
systému sociálních služeb.
Od ledna letošního roku rozšiřuje Dům sv.
Pavla služby o sociální terénní práci. Co to znamená? Ředitel Městské charity Alois Ambrož
vysvětlil: „Je naší snahou získat terénní sociální
pracovníky, kteří se budou starat o chod nízkoprahového denního centra, v terénu pak například preventivně o neplatiče nájemného, aby
se neocitli v ještě větších potížích, než v jakých
se nalézají. Tyto programy doplňují projekt Tolerance ČB 2005 a společným jmenovatelem je
pomáhat lidem nějakým způsobem znevýhodněným na trhu práce. Dnes už jsme schopni poskytnout klientům nejen základní zázemí - střechu
nad hlavou, ale i se o ně kompletně postarat,
poradit v tom, co potřebují včetně konzultací
s psychoterapeutem. Program je spolufinancován
Evropskou unií a státním rozpočtem ČR z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, grantového schématu nazvaného Zajištění jednotného
přístupu při poskytování sociálních služeb osobám
bez přístřeší,“ popsal a dodal, že zájemci o terénní sociální práci se mohou hlásit do 28. 2. na
elektronické adrese: reditel@mchcb.org.

Dny slovenské

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

regulace Vám umožní vytápění objektu podle
vašich potřeb a Vy získáte volný čas pro sebe,
rodinu, přátele nebo koníčky. Ve srovnání s tuhými palivy není zemní plyn náročný na prostor
ani čas, který je třeba na složení dřeva či uhlí.
Důležitá je zde i jeho čistota. Pokud Vám připadá, že zavést zemní plyn do Vašeho domu či bytu je složité, pak Jihočeská plynárenská, a.s. nabízí prostřednictvím svých partnerů program
„Život má hned větší jiskru“. Partnery jsou vybrané plynoinstalační firmy, které nabízí tyto služby:
■ Bezplatné poradenství
■ Vypracování projektové dokumentace
s výpočtem topné soustavy
■ Zajištění stavebního povolení a vyřízení
veškeré administrativy
■ Zhotovení plynovodní přípojky
■ Rozvod plynu včetně instalace spotřebičů
■ Zhotovení topné soustavy
■ Provedení všech předepsaných zkoušek a revizí
■ Vystavení revizních zpráv včetně kolaudace
■ Provedení stavebních, zemních,
elektroinstalačních a kominických prací
■ Záruční a pozáruční servis
■ Akční nabídky, slevy a soutěže
Více informací získáte na telefonním čísle 140 50
nebo na www.jcp.cz.

Nabízí nejen střechu nad hlavou,
ale i kompletní sociální péči

OBNOVA VOZOVÉHO
PARKU ZAČALA
Stáří vozového parku Dopravního
podniku Města České Budějovice, a. s.,
je nepříznivým faktorem působícím na
hospodaření podniku, bezpečnost provozu a ekologii. Počátkem loňského roku
provozoval dopravní podnik 51 trolejbusů,
jejichž průměrné stáří bylo 10,2 roku,
a z tohoto celkového počtu bylo 25 vozů
starších 14 let!

U autobusů je pak průměrné stáří
7,8 roku a z celkového stavu 85 vozů je již
12 vozů starších 12 let!
Provozní zkušenosti dopravců i výrobců uvádějí, že životnost autobusů MHD
je cca 8 až 12 let, u trolejbusů pak 12 až
15 let. Z tohoto pohledu bylo velmi důležité rozhodnutí k urychlené obnově vozového parku postupnou výměnou nejstarších vozidel, která jsou dnes na hranici
životnosti, a v celkové skladbě vozů se
přiblížit optimálnímu stáří, což by u autobusů mělo být cca 6-8 let, u trolejbusů
cca 7-9 let.
Z výše uvedených důvodů byl zpracován projekt obnovení vozového parku
na roky 2005 až 2010, jehož realizací
chceme dojít k optimálnímu průměrnému
stáří vozů. Prvním výrazným krokem byl
loňský nákup nových vozidel MHD. Dopravní podnik získal a uvedl do provozu

celkem 5 nových autobusů KAROSA
IRISBUS Citelis 18 m, každý za 9,27 mil.
Kč a 3 nové typy trolejbusů ŠKODA 25
Tr IRISBUS, 18 m, každý za 15,81 mil Kč!
Významnou roli při pořizování nových
osmi vozů MHD sehrálo Statutární město
České Budějovice, jemuž se podařilo získat
finanční prostředky z EU z fondu SROP,
za něž jsou ve výši 75 % ceny vozů financovány čtyři autobusy a dva trolejbusy.
Výrobce nových, moderně koncipovaných vozů pamatovali také na handicapované cestující, takže vozy jsou nízkopodlažní, velkokapacitní a vybavené plošinou
pro vozíčkáře. V městském provozu jsou
nepřehlédnutelné pro svůj zdařilý design.
Další výrazná změna k lepšímu při
obnově a modernizaci vozů MHD nastane
v letošním roce, kdy plánujeme nákup šesti autobusů a pěti trolejbusů stejných typů.
Bohumil Matouš,
manažer pro ekonomiku a obchod
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