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UVNITŘ LISTU
■ Regenerace sídliště pokračuje
■ Primátor obdaroval knihovnu
■ Město, kam létají andělé
■ Městské charitě je patnáct let

Když obavu
vystřídá úsměv

Zastupitelé města se v neúplném složení sešli na svém posledním jednání 12. října. Někteří z nich se ale do městského zastupitelstva opět vrátí. První zasedání po komunálních volbách, na kterém bude zvoleno nové vedení města, se uskuteční 2. listopadu 2006 od 9 hodin.
Foto Petr Zikmund

Komunální volby Č. Budějovice Opravená Nádražní ulice zahájila
konečné výsledky
Složení zastupitelstva:
23 ODS / hlasů 278470
7 ČSSD / hlasů 30210
6 KSČM / hlasů 21255
4 KDU-ČSL / hlasů 11649
3 Koalice SOS, SZ / hlasů 7629
2 SNK Evropští demokraté / hlasů 5219
Seznam zastupitelů: Jan Zahradník
ODS, Juraj Thoma ODS, Ivana Popelová
ODS, Martin Kuba ODS, Jiří Pospíšil
ODS, Břetislav Kábele ODS, Miroslav Bína ODS, Jan Boško ODS, Petr Kocar
ODS, František Jelen ODS, Jan Špika
ODS, Radek Novotný ODS, Ivan Mánek
ODS, Ivo Moravec ODS, Michal Šebek
ODS, Vladimír Brůha ODS, Jana Menzelová ODS, Jaroslava Šporclová ODS,
Karel Ziegler ODS, Leona Trešlová ODS,
Zuzana Klimešová ODS, Milan Kadlec

ODS, Pavel Božoň ODS, Josef Průcha
ČSSD, Vladimír Zdvihal ČSSD, Petr Lohonka ČSSD, Blanka Procházková
ČSSD, Eva Hajerová ČSSD, Miroslav
Joch ČSSD, Helena Sýkorová ČSSD, Petr
Braný KSČM 3704 Ivan Tekel KSČM,
Ivan Nadberežný KSČM, Eva Gazdová
KSČM, Lea Klokočková KSČM, Oskar
Marek KSČM, Rudolf Vodička KDU-ČSL,
Lumír Mraček SNK Evropští demokraté,
Miroslav Tetter KDU-ČSL, Petr Stupka
KDU-ČSL, Svatomír Mlčoch Koalice
SOS, SZ, Jaromír Talíř KDU-ČSL, Yvona
Závorová Koalice SOS, SZ, Jindřich Čítek Koalice SOS, SZ, Jaromír Procházka
SNK Evropští demokraté
Volební účast :
35,83% zúčastněných voličů
64,17% nevolilo
Zdroj: idnes.cz
Data z databáze ČSÚ.

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
Vzhledem k tomu, že říjnové vydání Novin českobudějovické radnice (NČR) vznikalo z valné části ještě v době před komunálními volbami, které se uskutečnily ve
dnech 20. a 21. října 2006 a stejně tak i redakční uzávěrka vypršela před tímto datem, řada příspěvků obsahuje vyjádření představitelů města, kteří v těchto dnech
již své posty nezastávají. Ve funkci až do ustavující schůze zastupitelstva města
zůstává pouze primátor města Miroslav Tetter. Ta se uskuteční 2. listopadu, kdy by
mělo být zvoleno nové vedení města.

Městský rozpočet musí

být opět vyrovnaný
Návrh rozpočtu města na rok 2007 je zhruba ve své první polovině a je jisté, že
projde ještě další korekcí. Podle odhadů kvalifikovaných odborníků, kteří svým
způsobem suplují zatím neexistující státní rozpočet, budou příjmy do obecní pokladny představovat 1 625 000 000 korun, což je asi o padesát milionů korun méně, než bylo letos. Má-li být rozpočet vyrovnaný, musí být k této příjmové částce
postavena adekvátní částka výdajů. Mandatorní výdaje, což je zjednodušeně řečeno, částka nutných běžných výdajů k tomu, aby město po všech stránkách fungovalo, budou asi 1,3 miliardy korun, zbytek připadne na kapitálové výdaje.
„První požadované finanční prostředky sestavovaného rozpočtu na výdaje byly o téměř jednu miliardu vyšší, než odhadované příjmy, což je samozřejmě úplně nemožné,
takže následovalo mohutné škrtání a úprava jednotlivých položek. Máme za sebou,
sportovním slangem řečeno, první poločas a hrajeme dál. Vyškrtat nám totiž zbývá ještě téměř 305 milionů korun,“ říká primátor Miroslav Tetter a dále doplňuje, že letošní rozpočet, stejně jako ty předchozí, skončí pravděpodobně přebytkem. Určitá část
z těchto peněz by měla jít na již rozestavěné stavby, které nejsou zatím dokončeny.
Návrh vyrovnaného městského rozpočtu bude připraven pro nové zastupitele, kteří o jeho konečné podobě rozhodnou pravděpodobně ještě v letošním prosinci.

provoz o 2 měsíce dříve

Rekonstrukce Nádražní ulice v centru města je už minulostí. V noci na 20. října 2006 byl na této důležité českobudějovické tepně zahájen běžný provoz. Stavební práce v hodnotě 65,6 miliónu korun provedla společnost Skanska DS a díky rychlému tempu oprav se doprava do Nádražní ulice vrátila dva měsíce a deset dní před plánovaným termínem. Investorem projektu bylo statutární město
České Budějovice.
„Obrazně řečeno, spadl mi kámen ze srdce.
Mimořádnost celé stavby kromě jejího
rozsahu spočívala především v tom, že
se v důsledku uzavírky Nádražní ulice
zkomplikovala dopravní situace téměř
v celém městě. Je potěšující, že dodavatel
stavby si byl právě této skutečnosti po celou dobu rekonstrukce vědom a nasadil
maximum prostředků k tomu, aby termín uzavírky co nejvíce zkrátil a s městem jako investorem neustále komunikoval. To, že uzavírka Nádražní ulice skončila pro veškerou dopravu o více než dva
měsíce před původně ohlášeným termínem, ocenili jistě všichni,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.
„Mám velikou radost, že se nám podařilo otevřít zrekonstruovanou Nádražní ulici s takovým předstihem. Všem
místním občanům a řidičům velice děkuji za jejich trpělivost,“ řekl Luděk Kroupa, ředitel závodu Skanska DS.
Rekonstrukce a s ní spojená uzávě-

ra Nádražní ulice začala v červenci letošního roku. Práce byly rozděleny do
dvou fází. Po dobu oprav byly vyznačeny objízdné trasy a provoz veřejné dopravy v Nádražní ulici byl veden obousměrně vždy jen v jedné polovině vozovky – nejprve v pruzích blíže centru
a následně po hotové části. První fáze
oprav skončila v září, kdy byla zprovozněna polovina Nádražní ulice.
Kromě nezbytně nutné výměny povrchu vozovky se také opravovalo a vyměňovalo kanalizační a vodovodní potrubí včetně přípojek, překládány byly
sloupy veřejného osvětlení a upravovalo
se i trolejového vedení. Rekonstrukce
zahrnovala i nové chodníky a změnu polohy semaforu.
V plném rozsahu se na Nádražní
ulici vrátil provoz a městská hromadná
doprava. Drobné dokončovací práce,
které budou následovat si vyžádají jen
krátkodobá dílčí omezení.

Prioritou je rekonstrukce ulic,
regenerace sídlišť a řešení dopravy
Upravený návrh kapitálových výdajů pro rok 2007 ve výši 310,5 milionu korun, to znamená investiční peníze, které by měly být zařazeny do městského
rozpočtu schválili 4.10.2006 radní. K nim patří například 54,5 milionu korun
na akce pravidelně zařazované, finance na rozestavěné stavby (např. 18 milionů na fotbalový stadion, 12 milionů na stavební úpravy bytových domů ve
vlastnictví města, 7 milionů na odvedení dešťových vod na Branišovské).
„Podařilo se nám také domluvit některé, řekněme konsenzuální záležistosti,
a tak po dlouhé debatě nakonec zůstaly finanční prostředky na projektovou
dokumentaci na přeložku silnic II/156
a II/157, což je tzv. zanádražní komunikace. Jakékoliv jiné řešení financování tohoto projektu by totiž znamenalo
poměrně velký časový posun od vlastní
realizace. Na projektovou dokumentaci

je vyčleněno pro příští rok 15 milionů korun. Projektovat chceme celou zanádražní komunikaci pro fázi stavebního povolení a rozsah stavby, která je pro městou
jednou z priorit , je pochopitelně obrovský,“ říká náměstkyně primátora Ivana
Popelová a zdůrazňuje, že stavba umožní svým způsobem vlastně jakýsi obchvat centra města a je jednou ze stěžejních záležitostí pro celkové řešení

Nejdřív je vidět
v dětských očích
obava, nejistota
až strach, nakonec nevěřícný
pohled, úsměv a
nelíčená radost.
To je jeden z vůbec nejkrásnějších zážitků z kampaně Na kolo jen
s přilbou. Děje se tak vždycky, když se
chystáme obdarovat náhodně vybrané děti zbrusu novým bicyklem. Potenciální majitele kol zastavují na
různých místech Českých Budějovic
strážníci městské policie. Mnohdy je
až zábavné pozorovat jejich přímé
a bezprostřední reakce. Byli jsme třeba svědky toho, jak jinoch jedoucí na
kole s přilbou uviděl strážníky, rychle
odbočil a jel opačným směrem, což ho
paradoxně připravilo o kolo. Jindy se
zase blížilo dítě s přilbou na hlavičce,
které doprovázel starostlivý otec. Strážní-ci dvojici zastavili, dítě mělo lehce
vystrašený pohled a tatínek preventivně spustil bandurskou. Jaké ale bylo
jeho překvapení, když ho strážníci pochválili a ukázali na nové, o nedaleký
strom opřené krásné kolo! Rodinka
často v prvním momentu nevěří, co ji
to potkalo. Kolikrát od nich slyšíme,
že je to vůbec poprvé v životě, kdy se
na ně usmálo to pověstné štěstí a něco dostali. Obdobný postup se odehrává, i pokud jede dítě samo, akorát
se to obejde bez té bandurské. Prvotní
váhavou až ustrašenou reakci vystřídá obrovské překvapení a radost a
přítomní novináři umožní obdarovanému pocítit chvíli mediální slávy,
a to je myslím také moc baví. Podstatné je, že počet dětí, které jezdí
s přilbou, viditelně roste. Snad na tom
má podíl i naše kampaň. Určitě je to
ale výsledek obecného nárůstu osobní
zodpovědnosti. Rodiče i děti si uvědomují, že přilbu nosí výhradně kvůli
svému zdraví. Vždyť zranění po pádu
z kola mívají někdy až tragické následky. A to si samozřejmě nepřeje nikdo!
Zima se k nám pomalu přibližuje
a pro nás i naše sponzory to znamená, že rozdávání prozatím skončilo.
Přesto ale máme ještě pro děti, které
se zapojily do kreslící ankety ve školách, jedno vánoční překvapení.
Příští rok hned na jaře začínáme
znovu. Takže děti, nezapomeňte si
vždy před jízdou dát na hlavu přilbu!
Je totiž možné, že se spolu někde ve
městě setkáme a kdoví, jestli nové kolo nečeká zrovna na vás!
Ivana Popelová

dopravní situace. Ve výhledu se podařilo zachovat i peníze na stavební úpravy
ulic a regeneraci panelových sídlišť.
„Na rekonstrukci ulic podle požadavků
odboru správy veřejných statků, vodohodpodářů a občanů, máme v příštím roce přes padesát milionů korun. Deset milionů pak nasměrujeme do regenerace
panelových sídlišť, kam budeme investovat i v případě, že nedostaneme dotaci od
ministerstva pro místní rozvoj. Situace v těchto betonových městech je neúnosná a my
ji chceme postupně vylepšovat bez ohledu
na to, jestli nám s tím někdo pomůže,“
dodává náměstkyně Ivana Popelová.
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Sociální sloupek
„Průvodce pro rodiče a
pedagogy – Drogový problém dítěte a co s tím“

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity má zbrusu nový objekt Vltava, který
stojí na okraji stejnojmenného českobudějovického sídliště. Slavností otevření a prohlídka nové budovy se uskutečnilo začátkem října a stalo se tak v rámci připomenutí
15. výročí od založení Jihočeské univerzity. Objekt má tři přednáškové sály pro 120
studentů, čtyři posluchárny pro šest desítek studujících, specializované laboratoře,
počítačové učebny, seminární místnosti i knihovnu se studovnou. Celkový počet míst
pro výuku posluchačů je 950. Prostory jsou vybaveny nejmodernější audiovizuální
a výpočetní technikou. Náklady na realizaci objektu, který si prohlédli i představitelé města, představují celkově 178 milionů korun.
Foto archív MM

Regenerace sídliště pokračuje
Regenerace českobudějovického sídliště Vltava byla zahájena letos v září podle návrhu zpracovaného místní architektonickou kanceláří A1 s.r.o. Projekt
podpořilo také Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Obnova této části je rozdělena do pěti etap a měla by skončit v roce 2010. Celkový odhad nákladů se pohybuje kolem 38 milionu Korun. V první fázi se bude upravovat část sídliště
rozloženého jižně od Strakonické ulice.
„Celkové náklady na první etapu
jsou 10,5 milionu korun, z nichž čtyři
miliony získalo město ze státní dotace.
Obyvatelé sídliště se dočkají například
úpravy několika tamních dětských
hřišt’, a to konkrétně plácku na streetball v ohybu ulice Františka Ondříčka
u výměníku, dále nedalekého sportoviště pro děti ve věku 6-14 let a hřiště
poblíž Strakonické ulice. Upraveny budou i přilehlé zelené plochy včetně příslušného mobiliáře a počítáme i s vybudováním odpočinkové plochy formou
parkové úpravy. Změn k lepšímu se dočká i nástupní prostor a okolí zastávky

městské hromadné dopravy včetně lávky přes Strakonickou. Rozšířeno bude
také parkoviště severně od KD Vltava,“ popisuje rozsah stavebních prací Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru.
Generálním dodavatelem je firma Akord České Budějovice. Práce
by měly být dokončeny do poloviny
letošního listopadu. „V započaté regeneraci sídliště chceme samozřejmě
pokračovat i v dalších letech podle
zpracovaného harmonogramu, a to i v případě, že město nezíská státní dotaci,“
dodává Zdeněk Šeda.

V rámci projektu s názvem Specifická primární prevence na základních
školách vydal odbor sociálních věcí
ve spolupráci se Zdravotním ústavem
v Českých Budějovicích brožurku,
která obsahuje seznam všech užívaných drog, včetně účinku, jejich zneužívání, první pomoc při předávkování a souborný adresář organizací,
které se touto problematikou zabývají. Průvodce je volně k dispozici všem
zájemcům v tištěné podobě na magistrátu města. V elektronické podobě ho lze stáhnout z městských webových stránek pod odkazem sociální
péče – aktuality. Celý projekt byl podpořen finančními prostředky Jihočeského kraje.
MF Dnes a speciální inzertní příloha:
Vyšla dne 14.10. (sobotní vydání)
s názvem Pomáháme druhým – Terénní sociální práce. Jsou v ní články
o organizacích, které se tímto typem
služby zabývají. Např. Městská charita a Jirolo, Diecézní charita a SW-Šance rodinám.Přetisk této přílohy je volně zdarma taktéž na odboru sociálních věcí nebo v elektronické podobě
v sekci sociální péče-aktuality. Příloha
je jedním z výstupů projektu „Intervenční programy pro osoby ohrožené
sociální exkluzí“, který realizuje sociální odbor ve spolupráci s Městskou
charitou a Salesiánským střediskem
mládeže. Celý projekt je podpořen finančními prostředky z Evropské unie,
Jihočeského kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj ČR

Šárka Kovárnová
David Kostohryz
pracovníci odboru sociálních věcí

Vozový park projde

výraznou obnovou
Dopravní podnik města České Budějovice,a.s., jehož jediným akcionářem je
město, chce postupně obnovit vozový park. Do roku 2010 budou ulicemi města
jezdit desítky nových autobusů i trolejbusů.
"Z jedenapadesáti trolejbusů, které dopravní podnik má, jich vloni bylo pětadvacet starších čtrnácti let a z pětaosmdesáti autobusů je dvanáct starších dvanácti let. V porovnání s ostatními dopravci na tom nejsme nejhůře, ale to neznamená, že MHD nepotřebuje nová, moderní a pohodlná vozidla. Vždyť ročně se
městskou dopravou přemístí více než 42
miliony obyvatel," říká náměstek primátora Juraj Thoma a dodává, že záměr výrazné obnovy vozů vznikl už vloni s cílem do roku 2010 postupně nakoupit
pětatřicet trolejbusů a třiačtyřicet autobusů. Celková suma za nákup nových
dopravních prostředků představuje
částku kolem 700 milionů korun. “Významnou část peněz bychom chtěli získat
z evropských programů, jež umožňují pokrytí až 85 procent nákladů. Zbývající finanční prostředky by měl dokázat pokrýt
dopravní podnik z vlastních zdrojů, počítáme také s podporou ministerstva dopravy," konstatuje náměstek Thoma.
"Zastaralé vozy jsou pochopitelně poruchovější, mají vyšší spotřebu pohonných
hmot i elektrické energie, což negativně
ovlivňuje naše hospodaření," pozname-

nal ředitel dopravního podniku Lubomír Půlpán s tím, že právě jejich obnova zvýší bezpečnost a komfort cestování. Všechny nakoupené vozy budou nízkopodlažní. "Samozřejmě očekáváme
snížení ekologické zátěže, protože všechny dopravní prostředky splňují nejpřísnější evropské normy." Ke zlepšení MHD
v příštích letech by měly přispět i další
chystané projekty města.
"K nim se řadí třeba projekt metropolitní
karty. Ta by měla fungovat na bázi čipové
karty a dalo by se s ní platit nejen jízdné
v městské dopravě. Dobré zkušenosti s ní
mají už například v Plzni. Dále chceme,
aby se co nejdříve rozběhl Informační
systém MHD, který by měl cestující přímo
na zastávkách informovat například
o příjezdu vozidla, případně o odchylce
od platného jízdního řádu. Předávat by
měl ale i informace o dopravě na nástupištích místní železniční stanice, na nádraží
meziměstské autobusové dopravy o obsazení záchytných parkovišť a podobně. Systém
bude využívat novou moderní radiovou síť
dopravního podniku i satelitní systém určování polohy a pohybu vozidel GPS," dodává náměstek Juraj Thoma.

Přímo za volantem nového trolejbusu si nechal náměstek Juraj Thoma vysvětlit jeho přednosti od Karla Majera, ředitele divize Pohony a trolejbusy Škoda
Elektric,s.r.o. Nové vozy si prohlédli také jejich výrobci ze společnosti Karosa -Vysoké Mýto, a.s. a Škoda Electric,s.r.o. Plzeň.
Foto archív MM

Symbol Českých Budějovic, Černá věž,
několikrát do roka slouží jako cvičiště
pro záchranáře. Ti si začátkem října
opět vyzkoušeli transport zraněného ve
vakuové matraci s pomocí lan i požárního žebříku a rychlou evakuaci návštěvníků. Podobný výcvik už jednou zachránil život zahraničnímu turistovi, který
přímo na ochozu věže dostal infarkt.
Foto archív MM

Primátor obdaroval knihovnu

Kampaň „Na kolo jen s přilbou“ byla v Českých Budějovicích zahájena vloni,
úspěšně pokračovala i letos a stejně tomu bude i v následujícím roce. Dětem, které jely na kole a měly na hlavách přilbu, byly předány drobné dárky, některým
ale i úplně nová kola. "Od začátku kampaně bylo rozdáno sedmnáct jízdních kol a
stovky blikaček, cyklistických lahví a další výbavy na kola," říká náměstkyně primátora Ivana Popelová. Velký dík patří v této souvislosti také sponzorům, konkrétně Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR a 1. JVS a.s.

Desítky knih, které dostal primátor Miroslav Tetter od význačných zahraničních,
ale i tuzemských návštěv během svého úřadování, věnoval českobudějovické Jihočeské vědecké knihovně. „Dárky v podobě knih či různé odborné publikace jsem
knihovně věnoval v minulosti už několikrát. Nejde o to, že bych si jich nevážil, ale
často jsou to díla z různých koutů světa, ke kterým se občané běžně nedostanou a
já bych se rád o tyto čtenářské zážitky podělil,“ uvedl primátor. Knihy převzala ředitelka Jihočeské vědecké knihovny Květa Cempírková.
Foto archív MM

Foto archív MM
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Omluva čtenářům
■ V minulém čísle novin byl otištěn historický snímek, který nepatřil k popisovanému místu. Všem čtenářům se tímto omlouváme a nabízíme pro srovnání snímek
původní a také ten "pravý" i s vyjádřením a vysvětlením našeho čtenáře.
Děkujeme za pochopení.

Vážení přátelé, vždy s velkou pozorností čtu každé číslo Novin českobudějovické
radnice. Tentokrát bych vás rád upozornil na chybný popisek u fotografie k článku
"Město chce obnovit fenomén vody" Na fotografii je znázorněn tzv. Špitálský mlýn,
který ležel u Mlýnské stoky v místech dnešního Senovážného náměstí a nikoliv Slepé rameno Malše. Ona ale podobnost Předního mlýna se Špitálským je veliká a zřejmě jejich poslední přestavbu ve 3/4 19. stol. navrhoval stejný projektant.
Doc. Dr. Jan Štumbauer, Jihočeská univerzita

Město, kam létají andělé

Matrikářky jsou vázány

■ Nový propagační digitální snímek o jihočeské metropoli má název České Budějovice, město, kam létají andělé. Vznikl v první polovině letošního roku ve spolupráci statutárního města a TV Gimi za podpory společnosti ČEZ, a.s. Film je členěn
do několika témat zpracovaných v obraze i v komentáři a je rozdělen do osmi kapitol. Každá z nich se zvlášť věnuje jednomu tématu. Samotné město prezentují především známé architektonické památkové objekty, jako jsou nejstarší gotické dochované stavby na Piaristickém náměstí, dále katedrála sv. Mikuláše, krásná
barokní radnice na náměstí Přemysla
Otakara II., Hardtmuthova a Zátkova vila, ale i světoznámá koněspřežná dráha
či výroba piva a putování Švejka. Sedmadvacetiminutový film v pěti jazykových mutacích představuje nejen historii, ale také současný život. Diváky zavede třeba mezi studenty i známé sportovce; hokejisty, fotbalisty, volejbalisty
i cyklisty a ukáže i to, jak se žije za katastrálními českobudějovickými hranicemi. Provede nás například po naučné
stezce překrásným Terčiným údolím,
ukáže půvab lidového selského baroka
Holašovic, poutní místo v Římově a lázně v Třeboni.
Nový film o Českých Budějovicích
je k dostání v Turistickém informačním
centru v budově historické radnice na
náměstí Přemysla Otakara II.
tel. 386 801 413,
e-mail: infocb@c-budejovice.cz.

Celkem šest matrikářek pracuje v současné době v českobudějovickém magistrátu. Podle vedoucí matričního úřadu
Evy Čečákové, není vůbec jednoduché
tento post získat a docela určitě se dá říci, že tuto profesi nemůže vykonávat
každý. Adeptka musí nejprve projít poměrně přísným výběrovým řízením. Poté
složit před odbornou komisí zkoušku
zvláštní odborné způsobilosti, která se
skládá ze dvou částí, obecné – znalost
zákona o obcích a správního řádu a odborné – znalost zákona o matrikách,
jménu a příjmení, zákona o státním občanství, o ověřování listin, o mezinárodním právu soukromém a procesním.
Spektrum činnosti matrikářek je velmi
široké, každý člověk se s obsahem jejich
práce setkává od narození až do smrti.
Vzhledem k tomu, že znají všechny
osobní údaje, ověřují různé listiny a podobně , je nutné, aby o všech skutečnostech, o kterých se v této souvisloti
dozvědí, zachovávaly mlčenlivost.

slibem mlčenlivosti

Slavnost tří měst byla tentokrát v Pasově
■ České Budějovice - Linec - Pasov, tři partnerská města, jejichž hlavní představitelé se sešli při příležitosti slavnosti letos již po dvanácté. Hostitelem loňských setkání byla jihočeská metropole, příští rok se pořadatelství ujme opět rakouský Linec.
Účastníky setkání přijal v prostorách radnice primátor Pasova Albert Zankl. “Každoroční setkávání osobností z oblasti komunální politiky, vědy, školství, sociálních organizací, církve i kultury je vhodnou příležitostí pro vzájemný dialog, který často vede
k rozšíření spolupráce. Letošní setkání, stejně jako ta předchozí, bylo tradičně vedeno
bez politických aspektů a jeho prioritou byla demonstrace již historického přátelství tří
hlavních měst středoevropského regionu,“ dodává k setkání, které se konalo v polovině září, náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Foto archív MM

Městské charitě je patnáct let
■ Jak už říká název, jejím posláním je
pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Na tomto základním kameni
stavíme všechny aktivity a projekty.
Poskytujeme sociální a zdravotní služby
na území města a v jeho okolí a další
druhy pomoci všem lidem, kteří ji potřebují.
Jedná se zejména o seniory a nemocné, jimž zajišťujeme komplexní
domácí péči, muže bez přístřeší, bez domova, a ty, kteří se ocitnou v nepříznivé
sociální situaci, dále lidi zdravotně postižené, etnické menšiny, věnujeme se
dětem ze znevýhodného sociálního pro-

info

středí i lidem, kteří kvůli svému handicapu obtížně hledají práci. Tyto služby
můžeme poskytovat - mimo jiné - hlavně díky obětavosti a lásce nejen zaměstnanců charity, ale také mnohých dobrovolníků a partnerů.
Říká se, že strom se pozná po ovoci,
které přináší. A tak nás samozřejmě zajímá, jakým stromem je naše organizace. Každé odezvy si vážíme, každá je
cenná.
Na základě potřeb našich klientů se
snažíme rozšiřovat a zlepšovat služby,
podobně jako hospodář usiluje o to, aby
plody jeho stromů byly kvalitní a chutné.
A tak bych si na tomto místě a touto cestou dovolil alepoň stručně zmínit
slova Marie Austové z Českých Budějovic,
která vyslovila charitě díky za pomoc,
již jsme poskytli při náročné domácí péči o jejího těžce nemocného tatínka, za
profesionálně odvedenou práci, lidský
přistup, vstřícnost při řešení potíží i za
cenné rady, kterých se rodině při péči
o nemocného dostalo.
Taková slova zahřejí a potěší, potvrzují smysl naší práce a dávají sílu do
další. Vítáme i kritická slova nejsou-li
vyřčena v hněvu. Umožňují nám vidět
nedostatky a to nám zase dává šanci
služby a péči zlepšovat.
Jsme rádi, že se nám daří s každým
dalším rokem poskytovat péči většímu
počtu klientů a ve vyšší kvalitě.
S tím souvisí i naše primární snaha
zajistit zdroje pro krytí těchto služeb.
Rád bych proto poděkoval všem dárcům, podporovatelům, partnerům a
dobrovolníkům, kteří vnímají potřeby
druhých a mají srdce otevřená. A samozřejmě také všem zaměstnancům charity, neboť bez jejich nasazení, jež bych
přirovnal k láskyplnému pěstění výše
zmíněného stromu, by se společné dílo
nemohlo dařit.
Alois Ambrož, ředitel Městské charity,
České Budějovice

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

Zmizelé Budějovice
9. FERDINANDOVY LÁZNĚ
V roce 1887 si nechal Ferdinand Hrbek postavit na konci Vídeňské ulice
podél levého břehu Mlýnské stoky
budovu lázní. Lázně, přesněji parní,
vanové a uhličité koupele ve stylu dobového pozdního klasicismu byly
slavnostně otevřeny dne 20. 1. 1888.
Ve městě na různých místech bývaly
domy s lázní, ale Hrbkovy lázně byly první velké a relativně moderní.
Pro lázně se ustálil lidový název Ferdinandovy a přestál několik majitelů.
V roce 1915 koupil lázně od Ferdinanda a Marie Hrbkových František
Binder, který je později rozšířil o dva
malé bazény a sprchy. Větší bazén
měl rozměry 8x3 m, hloubku 1,3 m
a k provozu sloužilo celkem 37 ka-

bin. Pověstná byla zejména klecová
sprcha, kde voda stříkala ze všech
stran. Říkalo se jí podle známého budějovického mučidla – železná panna. Zajímavostí byly také manželské
vany, kde se mohli koupat najednou
oba manželé či dáma a pán.
V roce 1934 koupil lázně Václav
Skála a od něho v roce 1938 Heřman
Drössler. Po válce roku 1946 byly
lázně znárodněny a zůstaly v provozu až do roku 1977. Následujícího roku 1978 byly Ferdinandovy lázně
zbořeny. Současně byl stržen dům
vedle v ulici Karla IV., kde bylo květinářství a čistírna, a dále blok objektů až ke Kanovnické ulici včetně
domu U ještěra. Zmizela i půdorysem cenná zástavba Hradební uličky
od ulice Karla IV. ke Kanovnické. Ná-

sledně byla v těchto místech postavena Krajská politická škola KSČ panelákovitého typu s hranolem původně tělocvičny do ulice Karla IV.,
vylepšeným sgrafitem podle návrhu
Karla Štěcha.
V současné době zde sídlí Konzervatoř Č. Budějovice a v holém hranatém objektu (na snímku) Second
hand – levné anglické značkové oděvy
z posezónních výprodejů. Po roce
1990 zpestřoval kolorit asfaltového nábřeží kolem Mlýnské stoky stánkový
prodej zboží všeho druhu, nazývaný lidově Mexiko-plac. Hradební ulice
v tomto bloku zůstala uzavřena.
Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.
Foto archív MM

Dnešní otázka zní: Na kterém náměstí se konaly u zájezdní hospody
U zlaté husy trhy drobných domácích zvířat zvané holubí trhy?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z červencového vydání je: Architekt, podle jehož projektu byly původní masné krámy předělány na restauraci Masné krámy, se jmenoval arch. Jaroslav Fidra.
Výhercem je: ing. Karel Žákovský, Čéčova 644/60, 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.
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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

Předškoláci obdivovali cisternu
Společnost 1. JVS a. s. pokračuje v přípravě vzdělávacích programů pro
děti a mládež, díky nimž se této věkové skupině snaží nenásilnou formou
přiblížit způsoby úpravy pitné vody a procesy čištění odpadních vod. Dlouhodobě již spolupracuje například s Mateřskou školou Františka Ondříčka
v Českých Budějovicích. V rámci nedávné návštěvy jim zástupci společnosti ukázali a vysvětlili, jak funguje náhradní zásobování vodou. Děti si prohlédly cisternu a vše si samozřejmě samy vyzkoušely.
Akce podobného charakteru pořádá společnost několikrát ročně a programy
jednotlivých setkání s dětmi na sebe navazují tak, aby si nejen předškoláci
mohli prohlubovat znalosti z oblasti životního prostředí. Kluky a holky v mateřské škole Františka Ondříčka vodohospodáři navštívili letos již jednou,
kdy pro ně připravili soutěžní hru zaměřenou na otázky o práci vodohospodářů.

Společnost E.ON oznamuje s předstihem svým zákazníkům,
že od 1. ledna 2007 definitivně nahradí Zákaznickou linku 140 50
bezplatná Zákaznická linka 840 111 333 a všechny původní linky
poruchové služby nahradí bezplatná linka Poruchové služby 800 22 55 77.
Zákaznická linka poskytuje komplexní informační servis linka Poruchové služby slouží k hlášení poruch a informuje o plánovaném přerušení dodávek elektřiny.

JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ VE VLASTNICTVÍ
statutárního města České Budějovice dle zákona č. 107/2006 Sb.
Kategorie Současné nájemné
Cílová hranice
% zvýšení
Nové nájemné
rok 2007
v Kč/m 2/měsíc
v Kč/m 2/měsíc v Kč/m 2/měsíc
I.
20,35
40,15
18,5
24,10
II.
15,25
40,15
27,4
19,40
III.
11,87
36,14
32,1
15,70
IV.
8,48
36,14
43,7
12,20
V malém procentu bytů se může cena změnit dle přepočtené plochy bytu v souladu s novým zákonem.
K 1. 9. 2006 spravuje SPRÁVA DOMŮ s.r.o. pro město České Budějovice celkem 1 881 bytů, z toho
bytů I. a II. kategorie 1 763 a bytů III. a IV. kategorie (tzv. byty se sníženou kvalitou) je celkem 118.
Zvýšení nájemného se neuplatní u bytů zvláštního určení, tj. u Domů s pečovatelskou službou, bezbariérových bytů apod.

■ Okresní ředitelství Policie ČR České Budějovice
ve spolupráci s Národní
protidrogovou centrálou
připravili pro žáky II.
stupně základních škol
výukový DVD film s názvem Malá policejní akademie. Komplexní program prevence sociálně patologických jevů se uskutečnil pilotně
ve třech českobudějovických školách
(ZŠ Máj I., Pohůrecká, Lišov) od roku
2002-2006 a setkal se s velkým ohlasem nejen u dětí, pedagogů, ale i u rodičů a široké veřejnosti. Vzhledem
k personálním kapacitám policie nebylo možné tento úspěšný projekt realizovat ve více školách, a proto se autoři
rozhodli udělat výukový film zaměřený
na šikanu a záškoláctví, kriminalitu, alkoholové a nealkoholové toxikomanie.
"Získání DVD je vázáno na účast
v semináři k výše uvedeným problematikám. Postupně se tak od října do projektu mohou zapojit školy v celém Jihočeském kraji, od začátku příštího roku se
počítá s jeho distribucí do Jihomoravského a Středočeského kraje. Je na školách
samých, zda budou mít o tento úspěšný
projekt zájem a budou jej chtít zařadit do
výuky. V případě zájmu mohou zástupci
základních škol i víceletých gymnázií
kontaktovat jednotlivé policejní tiskové
mluvčí v okresních policejních ředitelstvích," říká policejní mluvčí Lucie
Ptáčková. "Výukový film je vhodnou prevencí sociálně patologických jevů pro základní školy. Malé policejní akademii jsem
fandila už od jejího začátku a jsem upřímně ráda, že je tento dokument na světě.
Věřím, že se o něj začnou vážně zajímat
i pedagogičtí pracovníci v ostatních základních školách celého kraje," dodává náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová.
■ České Budějovice zvítězily v 15. ročníku plavecké štafety měst s počtem obyvatel nad padesát tisíc, která odstartovala 4. října. K prvenství je zapotřebí nejrychlejší čas pěti stovek plavců na trati
sto metrů. Do štafety se zapojilo 688 lidí,
město vyhrálo popáté.
Foto Petr Zikmund

Termíny veřejného bruslení
v listopadu 2006
Bruslení pro veřejnost se koná v hale č. 2
Budvar arény České Budějovice v následujících termínech.

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba
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1. 11. 2006

od 17.00

do 19.00 hod.

4. 11. 2006

od 16.00

do 18.00 hod.

5. 11. 2006

od 16.00

do 18.00 hod.

8. 11. 2006

od 17.00

do 19.00 hod.

11. 11. 2006

od 16.00

do 18.00 hod.

12. 11. 2006

od 16.00

do 18.00 hod.

22. 11. 2006

od 17.00

do 19.00 hod.

29. 11. 2006

od 17.00

do 19.00 hod.
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