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

UVNITŘ LISTU
■ Cyklisté mají další stezku
■ Město se připravuje na revitalizaci

zbytků hradebního systému
■ Noční osvětlení památek
zvýší jejich atraktivitu
■ Volby se blíží...
■ Přehled kulturních akcí ve městě

Město České Budějovice
bylo v souboji o domény .eu velice úspěšné

Dokázalo totiž včas zaregistrovat a úspěšně obhájit názvy domén ceskebudejovice.eu,
budweis.eu, city-budweis.eu, c-budejovice.eu, budejovice.eu, cbudejovice.eu.

V budově českobudějovické radnice našli své symbolické místo portréty mužů, kteří
stáli v jejím čele, a to od roku 1850. Zatím jich je šestadvacet. Foto Václav Binder

Rozhovor s primátorem města Miroslavem Tetterem

Šestadvacet „prvních mužů“
V radnicích na mnoha místech naší republiky mohou návštěvníci vidět na fotografiích či obrazech zachycené tváře nejvyšších představitelů samosprávy, čili
těch, kteří v minulosti stáli v čele měst. Stejnou možnost mají už i v Českých
Budějovicích. Ve foyeru prvního patra historické radnice na náměstí Přemysla
Otakara II., symbolicky v blízkosti dveří primátorovy pracovny visí na zdi šestadvacet rámečků, většinou s fotografiemi „prvních mužů“. Sedmadvacáté, zatím
volné místo, vyplní fotografie současného primátora Miroslava Tettera.
Myslím, že by bylo záslužné, aby nejen naši občané, ale i ti, kteří k nám jenom přijíždějí a přitom je k jihočeské
metropoli třeba váže nějaká vzpomínka,
viděli a věděli, kdo stál v čele radnice kdysi v minulosti. Zájem o první muže města
potvrzují téměř bez výjimky všichni, kteří
procházejí mojí pracovnou, kde je vyobrazeno sedm bývalých starostů. Obrazy
se stanou vždycky středem pozornosti
a vlastně i důkazem toho, že se lidé velmi
zajímají o minulost.
■ Značné úsilí ale stálo nápad zrealizovat.
Ano, fotografie sedmi bývalých starostů se ani nepodařilo sehnat, takže jsou
v rámečku pouze bílá místa se jménem
a krátkou vizitkou. Možná, že se najde
někdo z jejich potomků či příbuzných
a podobenku nám věnují. Jinak tam jsou
ale všichni od roku 1850, tedy od doby,
kdy končili purkmistři a začínali starostové. Ti se samozřejmě na dění v jihočeském královském městě podepsali. Ať už

byli ve funkci krátce či naopak, každý
tady svůj pomyslný rukopis samozřejmě
zanechal. Historie se nedá žádným způsobem upravovat ani vygumovat, takže
tady najdeme i dobu Rakouska - Uherska,
protektorátu, totality a dalších období.
■ Zaujalo Vás nějak výrazně počínání
některého z předchůdců?
Určitě. Dost často se vracím například
k osobě posledního německého starosty
Josefa Tascheka, který setrval v úřadu
plných patnáct let a nedá se o něm hovořit jako o postavě veskrze kladné. Myslím
ale, že historie jeho úlohu ještě nějak
zhodnotí. On byl totiž ve funkci až do roku
1918, kdy vznikala samostatná republiky
a Češi přebírali vládu do svých rukou.
A právě v této historicky vypjaté době se
starosta dokázal zachovat tak, že nedošlo
k žádnému násilí, což bylo jistě náročné,
svým způsobem bolestivé, ale především
příkladné. Samozřejmě, že si ale vážím
také práce mých předchůdců, kteří vedli
radnici po roce 1989.

Kvalitu privátních služeb

si chválí nejen město, ale i občané
Transformace Veřejných služeb, příspěvkové organizace města, je u konce. Postupně, a podle dosavadních zkušeností i úspěšně, se podařilo vysoutěžit veškeré
činnosti - údržbu zeleně, likvidaci a svoz komunálního odpadu již v letech
předchozích, správu veřejného osvětlení a světelnou dopravní signalizaci,
správu parkovacího systému v centru města, opravy komunikací, letní a zimní
údržbu místních komunikací v posledních dvou rocích.
■ Zbývá dořešit
správu a údržbu
svislého dopravního značení, což je
zakázka malého
rozsahu a lze ji řešit operativně a pohřebnictví, které
tak zůstává jediným perspektivním střediskem organizace a město si ho chce ponechat plně
pod svou kontrolou.
„Dosavadní zkušenosti s privátním
sektorem jsou jednoznačně lepší. Služby

jsou mnohem kvalitnější, o čemž svědčí
i kladné ohlasy občanů. Pro městský rozpočet je důležité, že budou také levnější.
V roce 2003, když veřejné osvětlení, světelnou komunikaci, parkovací automaty
a údržbu komunikací zajišťovaly Veřejné
služby, roční náklady představovaly cca
jednapadesát milionů korun, privátní
organizace by měly, podle vysoutěžených
cen, ušetřit řádově pět milionů korun.
Tato částka nezahrnuje rozdíl DPH, který
v roce 2003 činil 5 %, v současnosti 19 %,
neboť město plátcem DPH není,“ říká
(pokračování na str. 2)

„Evropský registr internetových domén
zorganizoval registraci ve třech fázích, ta
první začala už v loňském prosinci a třetí
fáze probíhá nyní. My jsme ovšem na nic
nečekali a o registraci jmen vhodných pro
webové stránky města jsme se starali se
značným předstihem a to od roku 2004,“
říká náměstek Tomáš Kubín. „Myslím, že
soubor těchto všech adres umožní komukoliv najít cestu na náš webový portál bez
problémů a vyhledávání. Jsem rád, že nám
neunikla lahůdka jako budweis.eu, o některé názvy se totiž vedl velký souboj.“
Nyní bude následovat přesměrování
všech zaregistrovaných jmen na hlavní
stránky www.c-budejovice.cz.
„Internet a vzdálený přístup k informacím je městem dlouhodobě brán jako
jedna z nejstrategičtějších věcí, velice dobře si totiž uvědomujeme jeho důležitost,“
dodává náměstek Kubín.
Webové stránky města prošly vloni

zásadní inovací a intenzívně se na nich
pracuje stále. Denně je navštíví asi 1 500
uživatelů. „Lidé si rádi prohlížejí webovou
kameru ukazující pohled z radnice na náměstí Přemysla Otakara II. K ní přibudou
co nevidět pohledy tří dalších kamer z Černé věže, jež obsáhnou celou historickou
část města,“ prozrazuje vedoucí oddělení
informačních technologií Václav Binder
a dodává, že se přes webové stránky usku(pokračování na str. 2)

Desítky milionů korun
investovalo město do škol

Do prvních tříd základních škol letos nastoupilo 857 dětí. Zapsáno jich bylo
přes tisíc, ale někteří rodiče požádali o odklad školní docházky. Deváté třídy
naopak v letošním červnu opustilo 1 145 žáků, takže je nyní ve školách o zhruba
300 dětí méně, což jsou čísla svědčící o tom, že optimalizace sítě škol měla
rozhodně své opodstatnění.
školních jídelen, což bylo velmi nákladné.
■ Za posledních
Podstatné je, že všechna zařízení tyto nové
dvanáct let se podpřísné požadavky už splňují,“ říká náměstle slov náměstkyně
kyně Vlasta Bohdalová a dodává, že dalprimátora Vlasty
ší peníze šly do oprav samotných škol.
Bohdalové dělalo
Celkem tady bylo letos proinvestováno
vše proto, aby províce než devadesát tři miliony korun.
středí, ve kterém
„Částka přes pět milionů šla například
se děti vzdělávají
do Základní školy Grünwaldova na přea jsou vychovávány,
stavbu školní družiny a na opravu střechy.
bylo co možná nejlepší.
„Od 1. 1. 2007 budou platit nové hygieRekonstrukce budovy školy v Bezdrevské
nické normy, a to se samozřejmě projevilo
ulici stála přes sedm milionů korun, dnes
v postupných opravách a rekonstrukcích
(pokračování na str. 2)

Výměna trolejbusů a autobusů

bude pokračovat do roku 2010
Obnova vozového parku akciové společnosti Dopravní podnik města České
Budějovice, která odstartovala v loňském roce nákupem tří nových trolejbusů
a pěti autobusů, bude pokračovat až do roku 2010.
■ „Každým rokem
se tak bude průměrné stáří autobusů
i trolejbusů ve vozovém parku snižovat,“ zdůraznil náměstek českobudějovického primátora
Juraj Thoma. Uvedl,
že výměnu již opotřebovaných vozidel
za nová, znatelně pociťují zejména obyvatelé města. V ulicích Českých Budějovic totiž jezdí více moderních typů trolejbusů a autobusů. Ty zvyšují nejen
komfort cestování, ale pomáhají i handicapovaným občanům. Všechny nově nakoupené vozy jsou totiž nízkopodlažní.
„Letos dopravní podnik koupil pět trolejbusů a šest autobusů. Tím došlo ke snížení průměrného stáří u trolejbusů z 10,08
v roce 2004 na letošních 9,63 roků. Ještě
před dvěma lety nebylo nijak výjimečné,
že jsme běžně jezdili trolejbusy starými 15
let, dnes už je v provozu téměř nepotkáme,“
vysvětlil Thoma. Zdůraznil, že dopravní
podnik by měl až do roku 2010 koupit
každý rok pět nových trolejbusů. Jejich
průměrné stáří k tomuto roku by mělo
klesnout až na 6,7 roku. Do roku 2010
koupí dopravní podnik také 34 autobusů.
„Pokud bychom k modernizaci vozového parku nepřistoupili, vystavovali bychom

se riziku nejen vyšší poruchovosti u starších typů vozidel, ale i snížení komfortu
cestování, což by jistě nebyla dobrá vizitka
pro město,“ uvedl Thoma.
Obnova vozového parku si vyžádá
investici za více než sto milionů korun.
(pokračování na str. 2)

Dohoda
o nedohodě

■ S obavami
jsem sledoval
nekonečné diskuse a jednání
o tom, zda bude
zvolen předseda
Poslanecké sněmovny či nebude, jestli bude
jmenována nová
vláda a naše republika se přestane
„chlubit“ tím, že téměř tři měsíce po
volbách má stále „starou vládu“ a nefunkční parlament. Nakonec se podařilo v sedmém kole předsedu, ovšem
s časově omezeným mandátem, přece
jenom zvolit. Politika na komunální
úrovni je jiná. Přesto, že jsme před
koncem funkčního období, musíme
řídit město, musíme připravit návrh
rozpočtu, který sice schválí až nové
zastupitelstvo, ale chceme novým zastupitelům usnadnit vstup do jejich
čtyřletého funkčního období tak,
jak to učinili nám naši předchůdci.
Musíme připravit a realizovat výběrová řízení na investice, které budou realizovány až v příštím roce.
Zdálo by se, že máme dost svých starostí a tahanice v parlamentu se nás
netýkají. Jak se ale máme zachovat,
když při sestavování našeho městského rozpočtu nebudeme mít ani
kvalifikovaný odhad příjmů z rozpočtu státního? Jak se mohou plánovat výdaje na příští rok, když nebudeme vědět s jakým rozpočtem budeme hospodařit? Nebylo by dobré,
aby nové zastupitelstvo začínalo s rozpočtovým provizoriem. Těsně před volbami přijala Poslanecká sněmovna
řadu zákonů s vážným dopadem na
obce. Zákony v sociální oblasti mají
mít účinnost od 1. 1. 2007, ale město se musí včas na realizaci připravit. A to, mimo jiné, znamená značně
navýšit počet pracovníků v odboru
sociálních věcí, což s předstihem již
činíme. Z médií se ale dovídáme, že
nový parlament, ale snad i budoucí
vláda, vážně uvažuje s odložením
účinnosti minimálně o jeden rok. To
tedy máme, až nám to po zahájení
činnosti Poslanecké sněmovny oficiálně oznámí, nově přijaté pracovníky
zase propouštět? A tak si myslím, že
aktéři současné „dohody o nedohodě“
by měli myslet také na nás, kteří
jsme za chod obcí zodpovědni, když
už nemyslí na své voliče.
Miroslav Tetter, primátor města

Nastolený trend omlazení vozového parku Dopravního podniku města Českých
Budějovic přináší nejen vyšší úroveň cestování, ale i významně bourá bariéry pro
tělesně handicapované občany.
Foto archiv
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Informační
a komunikační centrála
pro sluchově postižené

V letošním srpnu přibyl do městské sítě cyklostezek další úsek, který přinesl zvýšení
bezpečnosti cyklistů při přejezdu frekventované Pražské třídy.
Foto archiv

Cyklisté mají další stezku
České Budějovice patří k městům, které velmi podporují cyklistickou dopravu
a snaží se pro ni vytvořit optimální podmínky. Svědčí o tom i přes čtyřicet
kilometrů hotových cyklotras na území jihočeské metropole, z nichž jednu
čtvrtinu, tedy přes deset kilometrů, tvoří cyklostezky. A právě k nim přibyla
v letošním srpnu další.
„Jedná se o novou trasu D, což je propojení Nádražní ulice s ulicí Průběžnou.
Celá investice stála město kolem dvou milionů korun, ale vůbec nejpodstatnější je,
že cyklostezka vyřešila jedno z nejnebezpečnějších míst pro cyklisty na území Budějovic, což je přejezd silně frekventované
Pražské třídy. Jediné co zbývá ještě kvalitně
dořešit, je přejezd vlečky, v současné době
se jedná o provizórium, neboť projednání
této záležitosti je velmi zdlouhavé. Trasa
je vedena tak, že navádí cyklisty i pěší
z Nádražní ulice na bezpečný světelný
přechod v křižovatce Pražská - Strakonická,
a dále plynule navazuje na další stezku
pro cyklisty, na trasu B. Ta vede stávajícím
parčíkem v Průběžné ulici, kde muselo dojít
k redukci porostu, což, jak se ukazuje, nebylo vůbec na škodu. Tuto novou komunikaci vydatně využívají nejen cyklisté, ale
i pěší a velmi si ji pochvalují maminky

s kočárky,“ říká náměstkyně primátora
Ivana Popelová.
Záměrem města je vybudovat ještě
v letošním roce cyklistickou stezku v ulici
Větrná v sídlišti Šumava a to včetně rekonstrukce celého tamního vnitrobloku.
„Akci už má město v podstatě připravenou, ale čekáme na investici teplárny,
která bude ve zmíněné lokalitě vyměňovat
parovod za horkovod, takže nastoupíme
až bude jejich práce hotová. Dále nás ještě
čeká dokončení rekontrukce Jirsíkovy ulice
podél Biskupského gymnázia až k budově
pošty. Komunikace bude upravena v podobném duchu jako u divadla či muzea,
to znamená, že na jedné její straně bude
vyhrazena pouze pro cyklistickou stezku,
takže se pojede od nábřeží Malše až ke
zmíněné poště,“ nastiňuje náměstkyně
primátora Ivana Popelová.

Abdikace náměstka Tomáše Kubína
Náměstek primátora pro ekonomiku, majetek a informatiku, Tomáš Kubín
předal do rukou primátora města
Miroslava Tettera abdikační dopis.
K 31. 8. 2006 odstupuje ze své funkce
a podle zákona tím také přestává být
členem Rady města. Důvodem je jeho
nástup do nového zaměstnání v privátní

sféře. Všechny kompetence za odcházejícího náměstka přebírá od 1. 9. 2006
primátor města. Sekretariát náměstka
s příslušnými funkcemi a kontakty zůstává zachován. Tomáš Kubín bude do
konce volebního období, tj. do konce
října 2006 i nadále působit v zastupitelstvu města.

Město se připravuje na revitalizaci
zbytků hradebního systému
Shromáždění podkladů za účelem identifikace a poznání historických hodnot hradebního systému v královském městě České Budějovice je prvním krokem v dlouhodobém záměru města, na jehož konci by měla být obnova dochovaných úseků
hradebního systému. V tuto dobu probíhají přípravné dokumentační práce.
„Zatím byla zdokumentována asi polovina existujících rozsáhlých archivních
materiálů stavebního úřadu a Národního
památkového ústavu. Součástí této přípravné etapy je navíc kompletní rešerše výsledků archeologických výzkumů reliktů městských hradeb, který ještě stále probíhá.
Potřebujeme zmapovat historický a současný stav stávajících historických konstrukcí,
jejich míru zachování jak v historické, tak
i v archeologické hodnotě. Poté bude následovat zpracování vlastního návrhu obnovy stavebního stavu hradebního systému,“
popisuje proces náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že se město bude ucházet o získání finanční podpory prostřed-

nictvím různých programů, od evropských přes ministerské i krajské. Na obnově hradeb bude samozřejmě participovat také město samotné, které v tuto
chvíli hraje roli koordinátora a investora
přípravné etapy revitalizace. Práce by měly pokračovat až do roku 2010 a zatím
jenom velice hrubě lze konstatovat, že obnova si vyžádá minimálně 15 milionů korun „Ne všechno se dá ale přepočítávat
na peníze. Historickou hodnotu v podstatě
vyčíslit ani nejde a já věřím, že ji velmi ocení nejen obyvatelé jihočeské metropole, ale
i ti, kteří do našeho města přijíždějí,“ dodává náměstek Thoma.

Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých České Budějovice se stalo příjemcem Globálního
grantu realizovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,
který zprostředkovává Nadace rozvoje
občanské společnosti, na projekt Informační a komunikační centrála pro
sluchově postižené.
Globální grant je určen na podporu
neziskových organizací a jejich kapacit,
které zajišťují sociální služby pro skupiny, u nichž by mohlo dojít k sociálnímu
vyloučení. V případě PC SNN se jedná
o sluchově postižené občany včetně rodinných příslušníků.
Realizace tohoto projektu začala
v červenci letošního roku a potrvá až
do září roku 2007. Projekt má několik
cílů: poskytnout více informací neslyšícím lidem - možnost poslat SMS s dotazem
na mobilní telefon (+420 775 356 184),
možnost získat informace na internetových stránkách poradenského centra
(www.snn-web.cz) a využití elektronické pošty (klient@snn-web.cz) bez závislosti na tlumočení do znakového jazyka.
Dotazy se budou týkat uplatnění na trhu
práce včetně sociálně právního poradenství a využití kompenzačních pomůcek
při pracovním procesu. Neslyšící budou
mít k dispozici přístup na internet v jejich
rehabilitačním centru (neslysici@snn
-web.cz) s tím, že budou zaškoleni do užívání internetu i elektronické pošty. Dále
je pro neslyšící určena přednáška o zaměstnávání sluchově postižených osob
včetně aktivní politiky zaměstnanosti.
Sociálním vyloučením jsou ohroženy i rodiče sluchově postižených dětí
- pro ně je určena internetová poradna
včetně rozšíření dostupnosti na mobilním
telefonu i internetové stránky. Rodiče
zdarma absolvují kurz základní počítačové gramotnosti a přednášku o zaměstnávání sluchově postižených osob včetně
novinek ze sociální oblasti.
Se sluchově postiženými osobami
přicházejí do styku členové neziskových
organizací, kteří realizují podporované
zaměstnávání zdravotně postižených
osob - pro ně je určen kurz znakového
jazyka a přednáška o sluchovém postižení a kompenzačních pomůckách.
Dalším cílem je umístění katalogu
kompenzačních pomůcek na webové
stránky poradenského centra a jeho
tisk. Katalogy budou též k dispozici
u zaměstnanců úřadu práce a na sociálním odboru obecních úřadů a magistrátů,
ve speciálně pedagogickém centru pro
sluchově postižené.
Závěrečným výstupem projektu
bude konference, kde po vzájemné
diskusi všech zúčastněných a vyhodnocení dotazníků vznikne strategický
plán rozvoje služeb pro sluchově postižené osoby a jejich rodiny.
Mgr. Gabriela Lexová, ředitelka

info

bylo v souboji o domény .eu velice úspěšné
(dokončení ze str. 1)
tečňují také například výběrová řízení vypisovaná nejen městem, ale i jeho organizacemi, na zakázky do dvou miliónů
korun; za transparentních podmínek se
tak může ucházet o zakázku kdokoliv, aniž
by se vzdálil od počítače. „Zájemci mohou
ale také sledovat zasedání zastupitelstva
v přímém přenosu s obrazem, zvukem a podrobným průběhem hlasování. Ve statistikách pak naleznou i informace o zasedáních dokonce už od roku 1999,“ upozorňuje náměstek Kubín.
Součástí stránek je i elektronická
úřední deska, kompletní přehled o prodeji nemovitostí, postupy při řešení životních situací, veškeré potřebné formuláře určené pro styk s magistrátem. Návštěvníci mohou vyhledávat informace
v mapě města, územním plánu, programu
regenerace městské památkové rezervace
a dalších. Na webových stránkách dále
najdeme aktuální počasí i předpověď.
„Pokud chce být občan informován o novinkách na stránkách, má možnost si objednat zasílání aktualit na mailovou
adresu,“ říká Václav Binder. Součástí

stránek jsou informace městské policie
(http://mpolicie.c-budejovice.cz). Rozsáhlý ubytovací portál (http://ubytovani.
c-budejovice.cz), který usnadňuje výběr
a rezervaci ubytování z rozsáhlé nabídky.
Samostatný kulturní portál (http://kultura.
c-budejovice.cz) je určen pro přehled
o kulturních pořadech ve městě. Portál
CBSYSTÉM (http://www.cbsystem.cz)
pak umožňuje rezervaci vstupenek na
jednotlivé kulturní akce. Na aktualizaci
informací na webových stránkách se zúčastňují desítky zaměstnanců magistrátu města, což zajišťuje jejich včasné
zveřejnění, správnost a široký rozsah.

Desítky milionů korun
investovalo město do škol
(dokončení ze str. 1)
jsou tady zatepleny a vyzděny meziokenní
stěny ve třech pavilonech a nová okna.
Téměř čtyři miliony šly do ZŠ Máj, kde podstatná částka umožnila obnovu tamního
sportovního hřiště. Rekonstrukce a obnova
školy v památkově chráněné budově v ulici
Matice školské si vyžádala více než pět
milionů. Především do opravy sociálního
zařízení, odvětrávání tělocvičny a bezbariérového přístupu ve škole Baarova investovalo město skoro šest milionů. Další velké peníze, čtyři miliony a sedm set tisíc,
směřovaly z městského rozpočtu do škol-

ských zařízení v ulici Nerudova, kde byla
kompletně vyměněna okna. Zkrátka nepřišla ani Základní škola Pohůrecká v Suchém
Vrbném, která byla poprvé otevřena už v roce 1963 a její vnitřní vybavení v podstatě
za tu dobu neprošlo žádnou generální opravou, takže tam šla investice přesahující dva
miliony korun,“ vyjmenovává jen některé
letošní výdaje do škol náměstkyně Bohdalová. Město ale investovalo také do mateřských školek, například do Papírenské
šly téměř tři miliony a do MŠ v Dlouhé
pak přes dva miliony.

Výměna trolejbusů a autobusů

bude pokračovat do roku 2010
(dokončení ze str. 1)
V roce 2005 kupoval dopravní podnik
mimo jiné šest nových vozů. Projekt podpořila i Evropská unie, když ze strukturálních fondů poskytla 51,15 milionu korun. Zbytek, téměř 17 milionů korun, zaplatilo město. Letos nízkopodlažní autobusy přišly na 46,74 milionu korun, trolejbusy na 66,45 milionu korun. „Město
poskytlo jeden milion korun, dalších deset
milionů očekáváme ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbytek tvoří vlastní
zdroje dopravního podniku a úvěr ve výši

83 milionů korun,“ dodal Thoma.
Autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy přepraví ročně téměř 45
milionů cestujících. Vozy přitom najedou
v ulicích jihočeské metropole za stejné
období skoro šest milionů kilometrů. Dopravní podnik provozuje celkem 20 linek
a ty mají dohromady 374 zastávek na
trasách o délce 227,5 kilometru. Náklady
na provozování MHD dosáhly v roce 2005
výše 339 370 tisíc Kč. Tržby z jízdného
se na jejich pokrytí podílely částkou
111 177 tisíc Kč.

Kvalitu privátních služeb

si chválí nejen město, ale i občané
(dokončení ze str. 1)
náměstkyně primátora Ivana Popelová
a dodává, že město má v podstatě pouze
tři možnosti, jak může „hlídat“ činnost
příspěvkové organizace. „Můžeme jmenovat a odvolat ředitele, poslat do organizace kontrolu, aby zjistila její hospodaření a regulovat příspěvky na vlastní činnost. Naopak jednoznačně smluvní vztah
má město s privátními firmami. Ve smlou-

vě jsou striktně dány sankce, lhůty, podmínky výpovědi a všechny záležitosti, které
umožňují průběžně a operativně s dodavatelem jednat o kvalitě služby. Soukromé
firmy se navíc pohybují v konkurenčním
prostředí, což je samozřejmě velmi motivující,“ dodává k téměř dokončené transformaci městské příspěvkové organizace
náměstkyně Ivana Popelová.

M ě s t o č i s t í A . S . A . Organizační
Smlouvu o čištění komunikací
a zimní údržbě na území Českých
Budějovic podepsali primátor Miroslav Tetter a prokurista a výkonný
ředitel českobudějovické společnosti
A.S.A. Petr Kaněra.
„Společnost, jež zvítězila ve výběrovém řízení tak od srpna vystřídala v náplni činnosti Veřejné služby, které uklízely
a udržovali město několik let. Postupně
přebírá nejen pracovníky, ale také techniku, a ta je ve velmi žalostném stavu.
Přesto očekáváme viditelné zlepšení stávajícího stavu,“ uvedl při podpisu pro

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

Město České Budějovice

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

město významného dokumentu, primátor Miroslav Tetter. Jednoznačnou
prioritou je podle nového provozovatele
služeb radikální obměna a obnova technického parku. „Musíme být včas a dobře
připraveni na zimu,“ poznamenal Petr
Kaněra s tím, že prvotní investice na
stroje a zařízení představují částku
kolem třiceti milionů korun.
„Městu se podařilo firmu vybrat až
ve čtvrtém výběrovém řízení a někdy to
připomínalo spíše sisyfovskou práci. Naštěstí vše dobře dopadlo a věřím, že občané
pocítí zvýšení kvality služeb v co nejkratší době,“ dodal primátor Tetter.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

změna na odboru
sociálních věcí MM
Od 1. září 2006 dochází k organizační změně na odboru sociálních
věcí Magistrátu města České Budějovice a kurátoři pro mládež přechází
pod oddělení sociálně právní ochrany dětí. Přemístí se proto do budovy
magistrátu Kněžská 19, I. poschodí.

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

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Noční osvětlení památek
zvýší jejich atraktivitu

České Budějovice jsou městem s mimořádným počtem nemovitých kulturních
památek. K jejich prezentaci a k malebnosti města má přispět i zvažované
atraktivní noční osvětlení vybraných objektů.
„V první skupině je deset nemovitých
nábřeží. Osmá je tzv. Bílkova stéla Otakara
kulturních památek. Sedm z nich jsou souMokrého v parku Na Sadech, odhalená v rosoší a sochy z 18. století, které byly v uplyce 1919,“ uvedl náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma. Návrh osvětnulých třech letech restaurovány: sousoší
lení bude současně zpracován pro kostel
sv. Jana Nepomuckého na nároží ulice
sv. Rodiny na Senovážném náměstí a kosKarla IV. a Jirsíkovy, další sochy tohoto
tel sv. Jana Nepomuckého v ulici B. Němsvětce v parku Na Sadech, na Zátkově
cové. „U kostela Sv. Rodiny se bude řešit
nábřeží a klasicistní kaple u Slepého ranasvětlení jižního průčelí, obráceného do
mene, dále sousoší Kalvárie a Nejsvětější
Senovážného náměstí, které dnes tvoří jaTrojice na Piaristickém náměstí a konečně
kýsi tmavý kout náměstí a u kostela sv.
socha Panny Marie Budějovické na Zátkově

Mapa pomůže handicapovaným
Zcela nově, i mimo historické centrum jihočeské metropole, zavede handicapované spoluobčany rozšířené vydání mapy s názvem České Budějovice bez
bariér. Plán města, na němž jsou vyznačené také bezbariérové linky městské
hromadné dopravy, je od konce července v distribučním oběhu.

Záře světel dává ve tmě kolemjdoucím možnost vnímat památky zase v jiné dimenzi.
Investice města do osvětlení památek, tuto možnost otevře.
Foto Petr Zikmund

Loňské, první vydání mapy se setkalo
s ohromným zájmem, a proto bylo záměrem města zmapování ještě větší části.
Z historického centra se tak mapa rozšířila západně k sídlišti Máj, severně k Budějovickému Budvaru a jižně k nemocnici.
Na rozšířeném vydání se podílel pracovní tým složený z handicapovaných

občanů, studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity a zaměstnanců českobudějovického magistrátu. Všichni
sesbírali podněty a navrhli trasy, jak se
lze do vybraných míst, nebo budov nejlépe dostat. Značení přitom zůstalo zachováno z prvního vydání. Budovy a komunikace zcela přístupné postiženým

Jana Nepomuckého o věž v západním průčelí této mimořádné stavby z let 1914 - 1915,“
upřesnil Thoma.
Do restaurování uvedených sousoší
investovalo město v letech 2003 - 2005
téměř 120 tisíc korun jako spolupodíl na
různých programech a grantech určených
na obnovu památek. Noční osvětlení by
mělo podtrhnout jejich prezentaci a malebnost. „Dobrou zkušenost s podobnou
aktivitou máme z nedávné rekonstrukce
prostranství za katedrálou sv. Mikuláše,
kdy v rámci rekonstrukce dláždění v roce
2005 byla nasvětlena venkovní výklenková
kaple z částí sousoší Kalvárie,“ připomenul
Thoma s tím, že detailní návrh na technické řešení a financování očekává město
od provozovatele veřejného osvětlení, společnosti Eltodo - Citelum co nejdříve.
jsou označeny modře, dostupné částečně
s pomocí pak žlutě a červenou jsou vyznačena místa zcela nepřístupná.
Kromě tras mapa obsahuje také všeobecné informace a kontakty na kulturní,
sportovní, ubytovací, stravovací a zdravotnická zařízení, na obchody, památky
a důležité instituce jako jsou banky,
pošty a podobně.
Rozšířená mapa je vydávána v počtu 4 000 kusů, za něž město zaplatilo
přes 96 tisíc korun a zájemci ji mohou
získat v turistickém informačním centru
přímo v budově historické radnice.

VOLBY se blíží... Z m i z e l é B u d ě j o v i c e
Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí se budou
konat ve dnech 20. a 21. října 2006, případné druhé kolo senátních voleb bude
pokračovat 27. a 28. října. …a proto nabízíme několik zajímavostí a rad pro voliče.
Pro volby do zastupitelstev obcí nebudou vydávány voličské průkazy. Zákon
jejich vydávání pro tento typ voleb totiž
neumožňuje a každý tedy musí volit tam,
kde má místo trvalého bydliště.
Po šesti letech se bude volit nový senátor v českobudějovickém senátním obvodu č. 14, který zahrnuje celkem třiapadesát obcí. Pro tento typ voleb bude naopak voličský průkaz vydáván. Každý
z uvedeného obvodu si o něj může požádat
ve své domovské obci a poté volit v jakémkoliv místě příslušného obvodu.
Minimálně tři dny před konáním
voleb dostane každý volič do poštovní
schránky obálku velikosti A4, která bude
obsahovat jeden velký hlasovací lístek
(A1) pro volby do obecního zastupitelstva,
kde budou vytištěny kandidátní listiny
všech stran a hnutí a dále hlasovací lístky jednotlivých kandidátů do senátu (A5).
Na štítku nalepeném na obálce bude nejen
jméno a adresa, ale také číslo a místo konkrétního volebního okrsku.
Po příchodu do volební místnosti dostane volič dvě úřední obálky. Bílou A4
pro volby do zastupitelstva obce a žlutou
A5 pro volby do senátu.
Při volbách do zastupitelstev obcí
existují celkem tři možnosti úpravy hlasovacího lístku. Volič může buď pouze zaškrtnout celou stranu či hnutí, nebo kombinovat zaškrtnutí strany a kandidátů či
volit jen zaškrtáváním jednotlivých jmen.
Do českobudějovického zastupitelstva se
volí pětačtyřicet členů. Na území jihočeské metropole je registrováno 77 650
oprávněných voličů. Do zastupitelstva mohou ale také volit občané členských států
EU, kteří mají trvalý pobyt na území měs-

ta, těch je 2 366.
Při volbách do senátu dá volič do žluté obálky pouze jeden hlasovací lístek vybraného kandidáta. Pokud se podaří zvolit senátora už v prvním kole, tj. když dostane více než padesát procent platných
odevzdaných hlasů, druhé kolo se už nekoná. Jestliže žádný z kandidátů nedostane v prvním kole potřebné hlasy, koná se kolo druhé. Z něj vyjde vítězně ten,
kdo získá většinu odevzdaných platných
hlasů. Zákon pamatuje i na rovnost hlasů. V takovém případě o obsazení postu
senátora rozhoduje los. Podle stanoviska
ministerstva vnitra může losovat ten, kdo
přebírá kandidátní listiny, to znamená
zaměstnanec obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jež má osvědčení
o zvláštní způsobilosti.
Pro senátní volby se vystavují zvláštní seznamy voličů, kde jsou zapsáni lidé,
kteří chtějí volit a zároveň už vědí, že budou ve dnech voleb například hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení, a nebo
jsou ve výkonu trestu. I v těchto případech
ovšem platí, že musejí splňovat podmínku
trvalého bydliště v místě senátního obvodu. Za těmito voliči se poté vypraví členové okrskové volební komise.
Zákon neumožňuje cizincům z EU, aby
volili v senátních volbách. Aktivně i pasivně se mohou účastnit pouze voleb komunálních, tj. do obecních zastupitelstev.
Ve dnech voleb magistrát zajistí fungování oddělení evidence obyvatel, jehož
pracovnice budou případně ověřovat trvalý pobyt a matričního úřadu, kde budou
v odůvodněných případech spojených
s výkonem volebního práva vydávat na
počkání občanský průkaz.

8. KOLDŮM
Na rohu ulic Pražské a Staroměstské
se v letech 1959 až 1964 postavil druhý
montovaný panelový dům ve městě (prvním byl panelák zvaný Experiment na
Lidické třídě). Pozemní stavby převzaly
pro tento objekt název „Koldům“, který již
domu zůstal. Stejnojmenný a mnohem
slavnější „sourozenec“ se nachází v Litvínově. Koldům (kolektivní dům) představoval dokonalou uniformitu bytových
potřeb - kolektivizované stravování, zábavu, služby, výchovu dětí a bydlení. Koldům byl postaven podle návrhu skupiny
zkušených architektů Benda-Böhm-Škarda. Impozantní dojem Koldomu vytváří
dvanáct pilířů, na nichž stojí hlavní objekt chodbového typu. Po administrativní
budově Pozemních staveb a Experimentu tak vznikl ve městě třetí „výškový“
dům. Boční křídlo Koldomu bylo předáno
do užívání v roce 1962. Ostatní části včet-

ně restaurace, kina Vesmír a vyhlídkové
kavárny Perla byly dokončovány postupně až do roku 1964. Kino Vesmír mělo
pohodlná měkká sedadla, nesrovnatelná
s vrzajícími sedadly v kinech Kotva, Jas
nebo Oko. Kavárna Perla nahoře byla stylovka v doznívajícím „Bruselu“, bylo zde
čisto, tlumená hudba a nekuřácké prostředí. Pro pivaře byl dole v restauraci
zřízen výčep přímo z Pražské.
Koldům byl po výtvarné stránce proveden kvalitně a zajímavě, nicméně nebyl zrovna oblíben. Jeho malá popularita
vyplývala zejména ze skutečnosti, že
stavbou Koldomu začala vlastně likvidace Staroměstské ulice a tím i celého
historického Starého města.
Na místě, kde stojí Koldům, bylo zbořeno několik rázovitých domů renesančního nebo i gotického jádra. Na dobovém
snímku směřují k městu dva štíty s polovalbou staré Knappovy mini usedlosti.

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

Dnešní otázka zní:
Jak se jmenoval poslední
věžný na Černé věži, který
tam krátce po 2. světové
válce ještě bydlel, troubil
a hlásil čas?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.

Cizinci mohou ovlivnit výsledky českých voleb

Správná odpověď na otázku z červencového vydání je:
Herci, kteří působili v Jihočeském divadle nebo „prošli“ divadlem a odešli
do pražských divadel: Martin Růžek,
Nataša Gollová, Miloš Zavřel, Jiří Císler,
Mir. Macháček, Jiří Lír, Ant. Hardt, Milan Klásek, Karel Hlušička, Josef Průdek, Eliška Balcerová, Zdeněk Kutil aj.

Komunálních voleb, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006 se mohou,
vůbec poprvé, aktivně účastnit občané Evropské unie.
Podle platné mezinárodní úmluvy
mohou totiž u nás uplatnit volební právo
také občané všech čtyřiadvaceti států
EU. Podmínkou je překročení věkové
hranice osmnácti let a přihlášení k trvalému pobytu v obci, kde budou volit.
Dále ještě musejí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to minimálně osmačtyřicet hodin před volbami.

„Zmíněná mezinárodní úmluva přiznává
nejen aktivní, ale i pasivní volební právo,
ergo mohou figurovat i na kandidátních
listinách do obecních zastupitelstev, čili
být voleni,“ upřesňuje Václav Suchopár,
vedoucí správního odboru. Jen v Českých
Budějovicích trvale žije 2 366 občanů
s tímto volebním právem. Převažují Slováci, Rakušané a Němci.

Výhercem je:
Vlastimil Blažek, Zachariášova 2,
373 82 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.

Změny volebních místností pro volby 20. a 21. října 2006
■ Volební okrsek 9 a 10: Klub důchodců, Čéčova 2286/40b (původně Správa domů,
spol.s.r.o., Čéčova 2248/44) ■ Volební okrsek 33: Základní a praktická škola Trhové Sviny,
pracoviště České Budějovice, Dlouhá 35 (původně Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta,
U výstaviště 517/26) ■ Volební okrsek 75: Základní škola, Matice Školské 62/3 (původně
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Lidická 171/31) ■ Volební okrsek 82 a 86: Základní škola
Suché Vrbné, Pohůrecká 382/16 - přemístěny pouze do jídelny této školy

info

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

Knappův dvojdomek (zachovalo se lidové - Knappovina) byl pozoruhodný a stál
na exponovaném místě asi již v 16. století. V roce 1777 byl po požáru opraven
do podoby na snímku. Za ní v ulici Staroměstská stála Brabcova kovárna. Malebné seskupení hmot bylo označováno
jako špalíček. Obdoba Knappova dvojdomku se ve městě na rozdíl od jiných
měst nenachází.
Dva dvoupatrové nájemní domy těsně za Koldomem byly zbořeny až v roce
1981, kdy zde byl postaven objekt Veřejné bezpečnosti, kam se z ulice 28. října
přestěhovalo oddělení pasů a víz. Další
domy skryté za Koldomem ve směru
ven z města např. Trägerův dům, Dělnický dům, Šmídovna byly zbořeny dříve.
Objekt v levé přední části obrázku je
transformátor.
V době, kdy ještě Budějovice neexistovaly, vedla Staroměstskou ulicí obchodní cesta z Rožnova do Čéčových
Budivojovic. Půdorys Koldomu tu starou
cestu a novější Pražskou silnici respektoval. Koldomem ve městě končila vlna
kolektivních domů v republice.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

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

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Zveme všechny občany města na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční
v sobotu 23. 9. 2006.
Tohoto dne mají všichni zájemci
o MHD možnost shlédnout nejen
nová vozidla MHD, ale i všechny
provozy v Dopravním podniku.
Srdečně všechny zveme!

EURORANDO 2006

Máte problém s odborn˘mi elektroenergetick˘mi a elektromontáÏními pracemi? VyuÏijte sluÏeb na‰ich Alianãních partnerÛ.
Kompletní seznam Alianãních partnerÛ, jejich sluÏeb a odpo vûdi na ãasto kladené otázky naleznete na na‰ich interneto v˘ch stránkách http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/contacts/partners.shtml,
dále pak na telefonní zákaznické lince 140 50 nebo 840 111 333
ãi v kontaktních místech
na‰í spoleãnosti.

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

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba

K u l t u r n í

a k c e

156
v e

m ě s t ě

2. 9. ■ 15.00 • odchod z českobudějovického nádraží - Po stopách Josefa Švejka k 91. regimentu
v Českých Budějovicích - pořádá občanské sdružení Pohádkové království 3. - 9. 9. ■ centrum
města - Eurorando 2006 - setkání turistů z celé Evropy - pořádá Klub českých turistů 4. - 8. 9. ■
10.00 - 16.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8) - Tvůrčí dílny - předvádění lidových řemesel - pořádá
Agentura M-ARS 4. 9. ■ 19.30 • Jihočeské muzeum, barokní sál - Hudební slavnosti Emy Destinnové - Panochovo kvarteto - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové 5. 9. ■ 18.00 • nádvoří
radnice - Radniční léto - Zlatovláska - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla 6. 9. ■ 17.00 • Galerie
na dvorku (Hroznová 8) - Taneční čaje o páté - hudbu 60. - 80. let uvádí Karel Červený - pořádá
Agentura M-ARS 6. 9. ■ 18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Čarodějnice - účinkuje DS Lannovka
6. 9. ■ 18.45 • nádvoří radnice - Radniční léto - Ze života Sís Kyselých a Jeníků Placků - účinkuje
DS Lannovka 6. 9. ■ 19.30 • DK Metropol, divadelní sál - Hudební slavnosti Emy Destinnové
- Symfonický orchestr Českého rozhlasu - účinkuje P. Šporcl (housle), L. Svárovský (dirigent) - pořádá
Festivalová kancelář Emy Destinnové 7. 9. ■ 18.00 • nádvoří radnice - Radniční léto - Živá
voda - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla 7. 9. ■ 19.30 • katedrála sv. Mikuláše - Hudební
slavnosti Emy Destinnové - Duchovní koncert - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové
7. 9. ■ 20.00 • Železná panna - Bylo, nebylo - večer s jihočeskými spisovateli - pořádá Sdružení
Železná panna 9. 9. ■ 19.00 • sportovní hala - Hudební slavnosti Emy Destinnové - Operní galakoncert k poctě Emy Destinnové - účinkují Hui He (soprán), K. Olsen (tenor), Státní filharmonie Brno,
L. Svárovský (dirigent) - pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové 9. - 10. 9. ■ Jihočeské muzeum - Národopisný víkend: Doudlebsko - oslavy 61. výročí založení Národopisného sdružení při
Jihočeském muzeu - výstava výrobků lidových tvůrců, předvádění lidových řemesel, vystoupení
folklórních souborů 11. 9. ■ 17.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8) - Koncert pěveckého sboru
Canzonetta - pořádá Agentura M-ARS 12 .9. ■ 20.00 • Železná panna - Tajuplná místa jižních
Čech - pořad Bohumila Vurma - pořádá Sdružení Železná panna 13. 9. ■ 20.00 • Železná panna
- Chroptíci - koncert studentského vokálního sboru - pořádá Sdružení Železná panna 16. 9. ■ Dny
evropského dědictví - zpřístupnění vybraných památek ve městě - pořádá statutární město České
Budějovice 16. - 17. 9. ■ 10.00 - 22.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8) - Víkendová přehlídka
studentských uměleckých aktivit všech žánrů - pořádá Agentura M-ARS 18. 9. ■ 19.00 • katedrála sv. Mikuláše - Mezinárodní varhanní cyklus - Torben Krebs (Dánsko) - pořádá Římskokatolická
farnost, děkanství u sv. Mikuláše 19. - 21. 9. ■ Výstaviště České Budějovice - Vzdělání a řemeslo
- 12. ročník celostátní prezentace školství všech úrovní - pořádá Výstaviště Č. Budějovice, a.s.
20. 9. ■ 20.00 • Železná panna - Gotický a fortifikační systém Českých Budějovic - beseda s historikem - pořádá Sdružení Železná panna 24. 9. ■ 15.00 • Galerie na dvorku (Hroznová 8)
- Relaxační odpoledne nejen pro ženy - pořádá Agentura M-ARS 28. 9. ■ 17.00 • Husův sbor,
Palackého náměstí - Koncert Smyčcového orchestru z Českého Krumlova - pořádá Náboženská
obec CČSH 29. 9. ■ 16.30 • Sokolský ostrov - Svatováclavský pohádkový park - Tři zlaté vlasy
děda Vševěda - pořádá Kulturně vzdělávací centrum Pansofie o.p.s.

Evropské setkání turistů EURORANDO
2006 uspořádá Evropská asociace turistických klubů na jihu Čech. Slavnostní zahájení
se uskuteční 3. září v 15.00 hodin na nádvoří
českobudějovické historické radnice.
S myšlenkou evropského pochodu přišli
Francouzi. V roce 2001 byla poprvé realizována a v cílové stanici, kterou bylo město
Štrasburk se při závěrečném dnu sešlo 13 tisíc
účastníků. V evropských turistických klubech
je evidováno celkem přes 5 milionů členů.
V České republice má Klub českých turistů 43
tisíce členů organizovaných v 585 odborech.
Organizátoři připravili pro účastníky,
většinou organizované skupiny z jednotlivých
evropských států, pestrou programovou nabídku zahrnující návštěvu nejzajímavějších
míst na jihu Čech. Hlavní organizační štáb
akce EURORANDO 2006 bude sídlit v areálu
vysokoškolských kolejí Jihočeské univerzity,
informace budou podávány také prostřednictvím turistického informačního centra
přímo v radnici.
V pátek 8. září se bude v Budvar Aréně
a přilehlých prostorách letního kina konat
atraktivní koncert folklórních souborů reprezentujících jednotlivé kraje České republiky
a očekává se účast šesti souborů ze zahraničí.
Sobotnímu slavnostnímu zakončení bude
předcházet průvod městem trasou od vysokoškolských kolejí přes historické centrum
až na samotné náměstí Přemysla Otakara II.,
kde se s účastníky rozloučí představitelé
města a kraje i veřejnost. V pestrém průvodu
půjde více než dvacet krojovaných skupin,
bude doprovázen hudbou a zpěvem.
Sobotní odpoledne pak bude ve znamení
hesla „Budějovice tančí a zpívají“. Na šesti místech v centru metropole vystoupí na improvizovaných pódiích hudební a taneční soubory.

■ Ve čtvrtek 7. září od 21.00 hodin na ná městí Přemysla Otakara II., bude uvedeno
představení Divadla Kvelb - Vzplanutí, které
mělo být původně vyvrcholením Festivalu pouličních divadel - svatý P.R.D., který se konal
29. června na náměstí Přemysla Otakara II.
Prudká změna počasí a mnoho vody způsobily, že se nemohlo odehrát. Proto se pořadatelé festivalu (město CB a Divadlo Kvelb) rozhodly, že občanům a návštěvníkům města tuto
ztrátu vynahradí a představení uvedou v samostatném termínu. Jedná se o naprosto unikátní
divadelní produkci s ohněm.

Radniční výstavní síň
■ 6. 9. 2006 - 28. 9. 2006
„Otisk slavných jmen - historické objekty
v nichž žili slavní lidé“ • vernisáž je naplánovaná na den 11. 09. 2006 v 16 hodin • pořádá OPP MM Č. B. a RNDr. Petr Znachor (autor
fotografií) • jedná se o velkoformátové fotografie vybraných historických objektů v Českých Budějovicích.
■ 2. 10 - 11. 10. 2006
výstava „Ingeborg Bachmann“
■ 5. 10. 2006
„Odpoledne s vůní máty“ • ve 14.30 hod.
v MKD • pořádá odboru kultury MM • komponovaný pořad pro seniory s hosty a přátelským posezením
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