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NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
ˇ ZAHÁJILO PROVOZ
NA STŘESE
České Budějovice mají po roce a půl nové autobusové nádraží. A to naprosto výjimečné, protože se nachází na střeše obchodního centra. Podobným se v České republice nemůže pyšnit žádné město a v zahraničí jen několik. Nové autobusové nádraží
po slavnostním otevření 29. března, kdy si
ho poprvé mohla prohlédnout veřejnost,
zahájilo provoz v neděli 1. dubna.
„Nádraží má parametry stejné jako bývalé, to znamená, že je zde také třicet dva
autobusových stání,“ uvedl generální ředitel ČSAD Jihotrans Robert Krigar. Hlavní
výhodou umístění nádraží na střeše Mercury Centra je fakt, že zůstalo na stejném
místě nedaleko městského centra a vlakového nádraží. Zvýšil se komfort cestujících
nejen na samotném nádraží, ale i díky obchodním pasážím a restauracím, které se
nacházejí ve stejném objektu.
Nástupiště a obslužné plochy se rozkládají na střeše druhého nadzemního podlaží Mercury Centra a zaujímají plochu deseti tisíc metrů čtverečních. Krytá nástupiště jsou přístupná ze třech směrů, pomocí výtahů i eskalátorů.
Budovy sousedící s nástupišti slouží jako zázemí pro cestující i pracovníky dopravních firem – jsou zde informační kanceláře, předprodej jízdenek, dispečink,
úschovna zavazadel, místnost a ubytovna
pro řidiče. Nádražím denně projde třicet

Hejtman Jan Zahradník a primátor Juraj Thoma stříhají pásku při otevírání nového
autobusové nádraží. „V Budějovicích vyrostla budova, která je významným architektonickým počinem,“ okomentoval hejtman Zahradník v České republice unikátní umístění autobusového nádraží na střechu obchodního centra.
Foto Petr Zikmund
tisíc lidí, které ve všední dny odváží či
přiváží 750 až 800 spojů. Ročně nádraží
odbaví 8,5 milionu cestujících.
„Nové nádraží je významná českobu-

dějovická i jihočeská stavba. Pamatuji si
úplně nejstarší nádraží, bylo to nevlídné
místo. Pak zde byla v osmdesátých letech
postavena prazvláštní budova, která už

tehdy vzbuzovala různé diskuse. Teď tu
ale vyrostla budova, která je skutečně významným architektonickým počinem,“ poznamenal jihočeský hejtman Jan Zahradník při slavnostním otevření.
„Pražané se vždy chlubí, že jsou v něčem výjimeční. Ale nemají pravdu. První
kontinentální železnice – koněspřežná –
vedla z Českých Budějovic a teď jsme zase
prvním městem v republice, které má takto netradičně a odvážně řešené nádraží.
Přeji všem cestujícím, co do Budějovic přijedou, aby v nich zanechalo příznivý dojem, který si uchovají po celou dobu návštěvy města,“ dodal primátor Českých Budějovic Juraj Thoma.
Celé Mercury Centrum stojí na ploše
12 tisíc metrů čtverečních. Ve dvou podzemních podlažích je přes 700 parkovacích
míst a ve spodních dvou nadzemních podlažích se nacházejí komerční prostory o celkové výměře 18 tisíc metrů čtverečních.
Stavba Mercury Centra včetně nádraží
byla financována čistě ze soukromých zdrojů, investorem je společnost nesoucí stejné jméno jako budova. Náklady na stavbu
se vyšplhaly na téměř miliardu korun. Obchodní část budovy byla otevřena již v listopadu loňského roku. Ani přes zasazení takového objektu na místo původní nezastavěné plochy se v lokalitě výrazně nezvýšila
dopravní zátěž.

Hokejisté,
děkujeme
Jestli Budějovice v posledních
týdnech něčím žily, tak to byl hokej.
A skvělý. Českobudějovický klub
opět potvrdil, že
patří ke špičce,
i když sezona neskončila vysněným vítězstvím, po kterém touží každý
hráč i fanoušek. Po roce 2004, kdy se
náš klub dotkl pomyslného dna
propadem do 1. ligy, stoupá už jenom
vzhůru: nezpochybnitelný návrat do
extraligy hned následující rok, loňský
postup do play-off a nakonec letošní
vydařená sezona, kdy naši hokejisté
dlouho vedli tabulku a probojovali se
do semifinále. Zcela tak rozmetali pochyby, zda si zaslouží drahou Budvar
Arénu. Zaslouží. Město má důstojný
sportovní stánek, který ještě vylepší
letošní rekonstrukce chlazení a propojení se sousedním City Centrem.
Chuť chodit na hokej Budějovičákům
nechybí, jak o tom svědčila opakovaně vyprodaná Budvar Aréna. Po kompletním dokončení stadionu bude radost chodit na hokej ještě větší. Nezbývá proto než poděkovat za letošní skvělý výkon a těšit se na novou a – doufám – ještě lepší sezonu.
František Jelen,
náměstek primátora

Změny v městské Gymnastika získala nové zázemí
policii již začaly
Základní nástin reformy městské policie je na světě. Primátor Juraj Thoma očekává, že změny, které v práci městské policie provede, se projeví na podzim. Hlavním cílem je přesunout činnost městské
policie od dohledu nad parkováním k ochraně pořádku a bezpečí, přidělení strážníků
do stálých okrsků a celkové zefektivnění jejich práce.
„O městské policii se do nynějška dolo
skutečně říci, že pravá ruka nevěděla, co
dělá levá. Spousta pravomocí byla sdělena
ústně, neustále se měnily příkazy, neexistovaly například zápisy z porad, takže nelze dohledat, za které rozhodnutí je kdo
zodpovědný,“ popsal tristní stav v městské
policii primátor. Počítá proto s personálními změnami ve vedení městské policie, dosavadní ředitel Zdeněk Fremr odešel na
vlastní žádost už v únoru. Nový ředitel by
měl nastoupit do poloviny roku.
Dalším hlavním krokem je navýšit počet strážníků v ulicích vnitřní reorganizací – více strážníků půjde z kanceláří na ulici - a také přijetím nových lidí. A především: strážníky skutečně poslat hlídkovat, nikoli nasazovat botičky jako dosud.
Loni tvořila doprava 74 procent činnosti
městské policie, kdežto občanské soužití,
ochrana majetku a veřejného pořádku jen

3 procenta. „Je vidět, že městská policie neplní svůj základní účel – chránit pořádek
a bezpečí ve městě,“ poznamenal primátor.
Největší práce bude se stanovením
okrsků, jejichž podobu by měl doladit nový
ředitel. Počítá se i se zřízením služeben
v dalších částech města – minimálně na Máji, jinde se zatím zvažují. Dlouhodobým
úkolem bude také rozšíření vzdělávání
strážníků, které dosud bylo zanedbáváno.
„Vím, že strážníci se často chovají arogantně nebo naopak bývají bezradní. To musí
skončit,“ je si jist primátor, že kvalitnější
výcvik bude znamenat kvalitnější strážníky v ulicích.
Plán, jak práci městské policie zlepšit
a zefektivnit, představil primátor Juraj
Thoma v první řadě strážníkům. Ti s ním
povětšinou souhlasí, velká část z nich
chce změnu – i je samotné nasazování botiček neuspokojuje a chtěli by dělat kvalitnější práci.
Změnit činnost organizace se 110 zaměstnanci ale nepůjde ze dne na den. „Bude
nějakou dobu trvat, než se všechny změny
projeví. Očekávám, že na podzim by mohlo
být pomalu znát, že v ulicích je více strážníků a pracují lépe,“ odhaduje primátor.
Přehled základních kroků ke zlepšení
práce městské policie najdete na straně 2.

Radní rozdělili peníze na kulturu
Radní Českých Budějovic rozdělili
v březnu 1,7 milionu korun na podporu
kulturních aktivit ve městě mezi 63 žadatele o dotace.
„Kulturní komise nashromáždila 106
žádostí, směřujících k podpoře kulturních akcí v letošním roce. Doporučila
nám přitom 63 projekty. Snažili jsme se
doporučení členů komise akceptovat a až
na tři případy jsme žádosti schválili podle
beze změn,“ informoval primátor Českých
Budějovic Juraj Thoma. Zdůraznil, že mezi
původními 106 žádostmi byly 42 projekty
zcela nové, 64 se zaměřily na již tradiční
akce konané už dříve.
Pokud by radní chtěli všem podaným
projektům vyhovět, museli by mezi ně rozdělit téměř šest milionů korun. Právě o tolik

peněz totiž různé organizace město žádaly.
V budoucnu by se měl systém rozdělování příspěvků na kulturu změnit a suma, která se bude rozdělovat, by měla být
vyšší. „Byl bych velmi rád, kdyby podpora kultury ve městě fungovala pomocí
grantů, jako je tomu například v Písku.
Zabránili bychom tak subjektivnímu nahlížení na projekty ze strany členů kulturní komise a zároveň bychom předešli
rozsáhlým diskusím o výši podpory na
konkrétní akce. Budu se také snažit o to,
aby rozdělovaná částka byla navýšena na
asi dva miliony korun,“ nastínil primátor
Juraj Thoma.
Chystané změny v poskytování příspěvků by měly pravděpodobně začít platit od příštího roku.

Náměstci primátora Ivana Popelová a Rudolf Vodička se v pátek 16. března
zúčastnili slavnostního otevření gymnastické tělocvičny TJ Merkur, která vznikla přebudováním bývalého kina Vesmír. Za podporu města, které na rekonstrukci přispělo 4,5 milionem korun, jim poděkovali zástupci TJ Merkur předáním
vzpomínkové listiny.
Foto Petr Zikmund
GymCentrum, které vzniklo v prostorách bývalého městského kina Vesmír,
slavnostně zahájilo provoz. Již podruhé –
poprvé otevřelo už v lednu 2005, ale v provizorních podmínkách. Tentokrát se však
16. března rozjel provoz naplno a se vší
parádou. Díky čtyřapůlmilionovému příspěvku od města totiž mohla Tělovýchovná
jednota Merkur v průběhu loňského roku
konečně zarovnat šikmou podlahu býva-

lého kina a město tak získalo nový sportovní stánek.
„Je to první specializovaná tělocvična na
sportovní gymnastiku v Jihočeském kraji,
která se kdy postavila. Vrcholová sportovní
gymnastika tu kdysi byla za existence
vojenské Dukly, ale po jejím skončení už
pro ni nebyly podmínky. A podmínky
samozřejmě dělají výkony,“ poznamenal
místopředseda TJ Merkur a hlavní trenér

Gustav Bago. Oddíl sportovní gymnastiky
čítá 80 dětí a 20 trenérů.
„Chceme, aby děti cvičily v malých skupinkách a trenéři se jim individuálně mohli
věnovat,“ vysvětlil šéftrenér Bago, který
očekává, že díky novému zázemí by se českobudějovická sportovní gymnastika mohla dostat na vysokou úroveň – vychovat
úspěšnou generaci však několik let potrvá.
Navzdory své specializaci na sportovní
gymnastiku však GymCentrum není určeno pro uzavřenou společnost. Přijít si sem
zacvičit může kdokoli. Velkým lákadlem je
kromě náčiní i horolezecká stěna. „Pokud
trénujeme, mohou sem lidé přijít kdykoli.
Vstup je 50 Kč bez časového omezení. Naše
tréninky obvykle začínají ve 14.30 a končí
mezi sedmou a devátou večer,“ doplnil hlavní trenér Bago. Už dnes zázemí GymCentra
využívá například pedagogická fakulta
nebo Gymnázium olympijských nadějí.
„Město do vybudování GymCentra vložilo nemalé finanční prostředky. Teď by
bylo vhodné, kdyby se našel nějaký sponzor, který by toto odvětví podporoval a pomáhal rozvíjet. Přál bych sportovní gymnastice, která se tu začala tak pěkně rozvíjet, aby si svoje sponzory našla,“ poznamenal při slavnostním otevření náměstek primátora Rudolf Vodička. Kromě města přispěl na GymCentrum i Jihočeský kraj částkou 1,5 milionu korun.

Na památky půjde 5,5 milionu korun
Město České Budějovice letos poskytne
v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace dotace ve výši čtyři miliony korun jako svůj podíl k milionu a půl,
který českobudějovickým vlastníkům nemovitých kulturních památek přidělil stát.
Celkových 5,5 milionu rozdělila rada
města mezi dvacet žadatelů. „Obnovy
střech by se měl dočkat například komplex
tří domečků v Kanovnické ulici, které patří českobudějovickému biskupství, město
by zase rádo zrestaurovalo dřevěný strop
v měšťanském domě v ulici U Černé věže č. 14,“ přiblížila náměstkyně primátora
Ivana Popelová. Z dvacítky žádostí se sedm
týká staveb církevních, čtyř městských a devíti soukromých.

Program regenerace městské
památkové rezervace České Budějovice

rok

státní
podpora

příspěvek
města

2007

1,5

4,0

2006

1,2

2,6

2005

2,4

3,2

2004

4,1

4,0

2003

1,9

1,4
(údaje v milionech Kč)

V posledních třech letech mají státní
příspěvky na obnovu památek tendenci
spíše klesat a příspěvky od města je převyšují. „Výše podpory, již město z Programu regenerace městské památkové rezervace dostává, značně kolísá. V celkovém
objemu pro celou republiku dokonce soustavně klesá. Památky se dostávají na
okraj pozornosti, přitom jsou jednou z největších turistických deviz České republiky
a péče o ně by měla být středem zájmu.
České Budějovice se letos opět staly členem výboru Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska a zasadí se o to,
aby do rekonstrukce památek šlo více peněz,“ poznamenala náměstkyně primátora
Ivana Popelová.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Změna zákona přinese
městu více peněz
České Budějovice dostanou do svého
rozpočtu více peněz, minimálně přes sto milionů korun - díky připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní. Přislíbil to
na své březnové návštěvě jihočeské metropole ministr financí Miroslav Kalousek.
Problematický zákon rozděluje obce
podle velikosti do několika skupin – a čím
větší město, tím vyšší má daňový koeficient
a dostává větší částku na jednoho obyvatele. Na toto dělení doplácejí České Budějovice, které se nacházejí v kategorii měst mezi
50 až 100 tisíci obyvateli. K rozhodující stotisícové hranici s vyšším koeficientem jim
přitom chybí 5253 obyvatel.
„Olomouc má jen necelých čtyři sta obyvatel nad sto tisíc a daňové příjmy má o 314
miliony vyšší než České Budějovice,“ upozornil na zřejmý nepoměr v daňových příjmech náměstek primátora Rudolf Vodička,
který má na starosti městské finance. Pro

Sociální sloupek

Intervenční
centrum

srovnání, o jak významnou částku se jedná: letošní investiční rozpočet Č. Budějovic
činí 368 milionů korun.
Souhlas s nedokonalostí zákona vyslovil při své návštěvě Českých Budějovic i místopředseda poslanecké sněmovny Jan Kasal. Ministr financí Miroslav Kalousek pak
na začátku března přivezl do Českých Budějovic dobrou zprávu, že se již připravuje
dílčí novela, která by zřejmý nepoměr mezi jednotlivými městy měla zmírnit a také
zamezit různým extrémům - o stovkách milionů korun do městského rozpočtu může
totiž rozhodnout i jeden chybějící nebo
přebývají obyvatel.
Novela počítá s rozdělením obcí do
menších velikostních kategorií a také s
úpravou daňových koeficientů. České Budějovice by díky novele mohly ročně vyzískat do svého rozpočtu minimálně sto milionů korun navíc.

krizová pomoc pro
osoby ohrožené
domácím násilím
Diecézní charita v Českých
Budějovicích realizuje
od 1. 1. 2007 nový projekt
Intervenční centrum - krizová
pomoc pro osoby ohrožené
domácím násilím. Centrum je
umístěno v Kanovnické ul. č. 11,
2. patro, tel. 386 323 016.
Intervenční centrum koordinuje
pomoc obětem domácího násilí
v Jihočeském kraji, vytváří
a aktualizuje informační databázi
o místech pomoci, podílí se
na informovanosti veřejnosti
o domácím násilí. Dále
poskytuje odbornou pomoc
a podporu ohroženým osobám,
a to zejména v souvislosti
s policejním vykázáním násilné
osoby ze společného obydlí.

Dva miliony pro Branišov

pomohou psímu útulku
Obec Branišov dostane od Českých Budějovic účelovou dotaci ve výši dva miliony
korun na výtlačnou kanalizaci, kterou se
připojí na městské potrubí. Zároveň svolí
s tím, že České Budějovice na jejím katastru
postaví nové Centrum pro ochranu drobných zvířat. Krajské město a malá obec na
jeho okraji si tak navzájem vyjdou vstříc.
„Do srpna příštího roku musíme vybudovat gravitační kanalizaci, která bude sloužit psímu útulku a na niž se Branišov připojí
svou výtlačnou,“ přiblížil náměstek primátora pro investice František Jelen. Nové centrum pro opuštěná zvířata, které nahradí
současný nevyhovující psí útulek v areálu
Jihočeské univerzity v ulici Na Zlaté stoce,
plánuje město postavit v lese za sídlištěm
Máj, na svých pozemcích, avšak už na bra-

Vyjádřete
Váš názor
v anketě

Občané Českých Budějovic mají
možnost přímo se zapojit do reformy
městské policie. Zajímá nás Váš názor
na práci městské policie a na to, jak by
se měla změnit. Využijte proto možnosti hlasovat v internetové anketě
zveřejněné na webových stránkách
města i městské policie – výsledky hlasování budou zohledněny při dopracování nové koncepce činnosti městské
policie, která právě vzniká. Hlasujte,
jsme zvědavi na Váš názor.
Hlasovat bude možné do poloviny
dubna na www.c-budejovice.cz nebo
www.mestskapolicie-cb.cz.

Cena města
za rok 2006
Stejně jako v minulých letech, i letos
město České Budějovice hodlá udělit vybrané osobnosti Cenu města za významný
a mimořádný počin nebo dílo, které bylo
vytvořeno v uplynulém roce, nebo za celoživotní práci, která přesahuje svým významem hranice města. Oceněná osobnost
obdrží odměnu 100 tisíc korun, pamětní
list a samozřejmě i výtvarný symbol ceny
města. Kromě toho se zapíše i do kroniky
města. Cenu může získat jednotlivec, ale
i kolektiv.
Navrženým i navrhovatelem může být
kdokoli. Návrh na udělení ceny je třeba
zaslat na adresu magistrátu města, odboru
kultury, a musí obsahovat jméno a adresu
navrhovaného, zdůvodnění, proč si cenu
zaslouží, a také jméno a adresu navrhovatele včetně vlastnoručního podpisu. Návrhy je možné posílat do 31. května 2007.
„Jsem zvědavý, jaké návrhy občané
města pošlou, protože České Budějovice se
mohou pyšnit řadou významných osobností a rodáků. Určitě je z čeho vybírat,“
poznamenal primátor Juraj Thoma.

info

nišovském katastru. Mělo by mít kapacitu
šedesát zvířat.
Jakmile bude kanalizace hotová - nejpozději do příštího léta může se začít stavět útulek. „Výstavba psího útulku je ovšem závislá
na možnostech rozpočtu. Odhadované náklady na jeho výstavbu nám dnes vycházejí ke
třiceti milionům,“ upozornil náměstek Jelen,
že stavba nebude levná. Také je třeba dopracovat projekt až ke stavebnímu povolení.
S výstavbou Centra na ochranu drobných zvířat se počítá již dlouho, zádrhelem
však byl negativní postoj branišovských
zastupitelů, kteří si takový objekt na katastru své obce nepřáli. Po loňských komunálních volbách se však zastupitelstvo obměnilo a nynější zástupci branišovských
občanů hledí na výstavbu příznivěji.

Významné životní jubileum sto let oslavila 15. března 2007 paní Anna Schwarzová
z českobudějovického Rožnova, která se i ve svém úctyhodném věku těší dobrému
zdraví. Popřát jí přišla skoro celá velká rodina. Paní Schwarzová vychovala dvě děti, má
pět vnoučat a jedenáct pravnoučat. Pogratulovat přijel také primátor města Juraj Thoma
a jeho náměstek Rudolf Vodička. Paní Anna se narodila v rodině, kde už bylo jedenáct
starších sourozenců. A její recept na dlouhověkost? Každé ráno si prý dává panáčka,
ráda si vyjde ven, podívat se na sluníčko a občas i na procházku. Foto Petr Zikmund

Intervenční centrum poskytuje
také telefonické a osobní konzultace, odborné psychologické,
sociálně-právní a právní
poradenství, pomoc při
vypracování písemných žádostí
a podání, zprostředkování
kontaktů s rodinou a dalšími
osobami z okolí ohrožené osoby
a zprostředkování dalších
služeb ohrožené osobě.
Dana Bedlánová
koordinátor Intervenčního centra
telefon: 603 281 300

REFORMA MĚSTSKÉ POLICIE
Základní kroky, jak zlepšit práci strážníků
1. Změna vedení
V březnu se řízení městské policie ujal
primátor, aby vyřešil nejpalčivější problémy a provedl důležité personální změny.
Počítá s výměnou lidí na vedoucích místech, kteří neodváděli nebo neodvádějí kvalitní práci. Poté primátor jmenuje dočasného ředitele zevnitř městské policie, než
nastoupí nový stálý ředitel. Tím by měl být
někdo zvenčí s právnickým nebo policejním vzděláním. Vedení je obecně potřeba zefektivnit – vypracovat nové směrnice
a předpisy, organizační řád. Dosud byla
spousta rozhodnutí pouze ústní s nezjistitelnou zodpovědností, v řízení panoval
zmatek. Je třeba také přehodnotit hospodaření městské policie.

jsou na tom platově téměř stejně jako ti,
kteří zanedbávají svoji práci. Dobrá práce
se však musí vyplácet, kvalitní strážníci
musí být za svou práci náležitě odměněni.
Strážníky vybavíme zařízením GPS, které
bude udávat jejich aktuální polohu. Zvýšíme tak nad nimi kontrolu.

5. Lepší vzdělávání
Dosud opomíjeno, školení zanedbávána
nebo dobrovolná po pracovní době (s logicky nízkou účastí). Strážníci si kvůli tomu
často nejsou jisti svými pravomocemi.
Nový systém vzdělávání počítá s pravidel-

Cílem je, aby měl každý strážník pevně vymezený rajon, kde bude ve své směně hlídkovat. Bude tak lépe znát problémy dané
části města a bude je umět lépe řešit nebo
jim předcházet. Budou ho dobře znát i obyvatelé dané čtvrti a snáze se na strážníka
budou obracet se svými problémy. Jednotlivé okrsky budou mít vlastní režim hlídek
– jiný bude určitě v okrajových klidných
čtvrtích a jiný na Máji. Návrhy okrsků připravené ve spolupráci s Policií ČR a na základě zkušeností strážníků do konečné podoby doladí nový ředitel, který by měl nastoupit do konce 1. pololetí. Počítá se s ma-

2. Zřízení funkce velitele směny
V současnosti má každá směna dva
operační, kteří řídí hlídky v terénu od stolu na základně. V budoucnu jednoho operačního nahradí velitel směny, který bude
koordinovat hlídky při větších zásazích přímo na místě, nikoli vysílačkou. Ponese hlavní zodpovědnost za zásah. Velitel směny
bude hlídky ve službě úkolovat na základě
vlastních objížděk města a také kontrolovat
jejich činnost, zda nezanedbávají svoji práci.

3. Reorganizace a posílení hlídek
Snížení počtu strážníků v administrativě, přehodnocení činnosti dalších a jejich
vyslání do ulic. Tak lze získat až 10 lidí,
kteří mohou hlídkovat. Do konce roku se
navíc nabere 10 nových strážníků. Dohromady to znamená přírůstek 5 strážníků na
jednu ze čtyř střídajících se směn, což znamená velkou posilu. Dnes totiž reálně hlídkuje v ulicích 14 strážníků ve všední dny
a 10 v noci a o víkendech (po odečtení strážníků zabývajících se dopravou, nemocných
a dovolených). Do každé směny zařadíme
psovoda se psem.

4. Motivační program
Dnes neexistuje, nejsou stanovena žádná pravidla pro profesní postup. Větší roli
než výsledky hrají v městské policii klientelismus a osobní vztahy. Dobří strážníci

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

Primátor Juraj Thoma představuje reformu městské policie strážníkům. O prezentaci
byl velký zájem, zúčastnilo se jí 76 z 97 strážníků. Navrhované změny přijali se zájmem,
z diskuse, která po prezentaci následovala, vyplynulo několik zajímavých návrhů, jak
by se práce městské policie dala zlepšit.
Foto Petr Zikmund
nými školeními, zhruba jednou za měsíc,
která budou součástí pracovní doby. Kromě fyzického výcviku bude kladen velký
důraz na psychologickou přípravu a další
vzdělávání, aby strážníci zvládali stres a
krizové situace.

6. Zřízení okrsků
Nejdlouhodobější a nejnáročnější úkol.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

ximálním využitím cyklohlídek, které
umožňují strážníkům kontrolovat větší
území – výhodné především v okrajových
částech města.

7. Zřízení služeben
Některé okrsky budou mít vlastní služebny. Počítá se určitě se zřízením služebny na Máji, kde by měli být strážníci

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

stále přítomni. V ostatních částech města
se zřízení služeben zvažuje. Mohou mít
různou podobu a režim služby. Přítomnost
strážníků může být pouze příležitostná,
v daných hodinách. Minimalistickou variantou pak jsou místnosti se zázemím pro
strážníky na základních školách – strážníci by měli zázemí na občerstvení a převlečení a zároveň by jejich občasná přítomnost v okolí škol měla preventivní.

MĚSTSKÁ POLICIE DNES
Letošní rozpočet činí 52 miliony korun, z toho 45,5 milionu tvoří personální
náklady. Vybavena je 10 automobily a od
letošního roku i kamerovým systémem
s 22 kamerami.
Zaměstnávala k 1. březnu 108 lidí,
z toho 97 strážníků. Většina strážníků
slouží v nepřetržité službě a je rozdělena do 4 turnusů po 18 lidech. Jeden turnus slouží vždy dvě denní dvanáctihodinové směny, dvě noční a čtyřikrát má
volno. K nepřetržité službě se ve všední
dny přidává ranní a odpolední směna
po 6 strážnících, kteří se věnují převážně dopravní činnosti. Ve všední dny se
v ulicích města pohybují i 2 strážnice
s radarem. Zbytek zaměstnanců městské policie zajišťuje organizační, preventivní a administrativní činnost.
Vzhledem k organizaci práce, zaměření na dopravní činnost a po započtení
nemocných a zaměstnanců na dovolených se reálný počet strážníků ochraňujících veřejný pořádek v jeden okamžik
pohybuje kolem 14 ve všední dny a kolem 10 v noci a o víkendech.
74 procent ze 42 tisíc nejrůznějších
událostí, které loni městská policie řešila, se týkalo dopravy. Oproti tomu pouhá 3 procenta (1289 případů) událostí
se týkala občanského soužití, majetku
a veřejného pořádku.
Na pokutách a odtazích vybere městská policie zhruba šest milionů za rok.
Nepopulární rozdávání pokut rozhodně
neslouží k naplňování městské kasy,
jak bývá někdy osočována – městská policie nevybere na pokutách ani zdaleka
tolik, kolik činí její rozpočet.

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/

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Nepořádek ve městě je vizitkou nás všech
Krásné město čím dál více hyzdí odpadky. „Současná situace je alarmující.
V prostoru zastávek MHD jsou často k vidění přeplněné odpadkové koše, výjimkou
nejsou odpadem zavalená kontejneřiště
a permanentně se kumulující odpad v jejich bezprostředním okolí, Zvláštní pozornost si vyžaduje také údržba veřejné zeleně,“ říká primátorův náměstek František
Jelen. Velkým problémem jsou černé skládky. Opakovaně se hromady odpadků objevují například v lokalitě Švábova hrádku.
„Je s podivem, že lidé nevyužívají sběrný dvůr, ale věci rozhazují po okolí, jak je
zrovna napadne. K vidění jsou tady třeba
pneumatiky, starý nábytek, stavební suť,
ale i biologický odpad,“ popisuje neutěšený stav náměstek primátora František Jelen, který si černou skládku na místě
prohlédnul.
Město likviduje kolem dvaceti černých
skládek týdně, nejčastěji se objevují podobně jako na Švábově Hrádku v okrajových částech města. „Ročně je vynaloženo
přes milion korun na to, aby se místo

jejich výskytu uvedlo do původního stavu,
jenž ovšem vydrží mnohdy pouze několik
dní. Samozřejmě si dovedu představit, že
by právě tyto peníze mohly být vynaloženy daleko účelněji. Třeba do vybudování nových komunikací. Musíme si uvědomit, že každá vynaložená koruna na
úklid je od nás všech,“ dodává náměstek
Jelen. Lidem, kteří černou skládku založí,
hrozí až padesátitisícová pokuta.
Dopadnout je ovšem není lehké. Proto
město apeluje na všechny, aby více využívali sběrných dvorů, kam mohou odpad
odvézt zadarmo, takže není důvod ho pohazovat po městě.
„Na jedné straně musíme vyžadovat,
aby úklidové firmy plnily své povinnosti,
na straně druhé směřuje výzva k udržování pořádku k obyvatelům naší metropole.
Jsem přesvědčen, že čisté město je společnou dobrou vizitkou nás všech a čím
dříve si tuto prozaickou skutečnost uvědomíme, tím lépe,“ uzavřel náměstek Jelen.
Nepořádek u Švábova hrádku.

Nenechat utéct zloděje,
to je věc osobní prestiže
Každodenní práce strážníků bývá leckdy nevděčná a z pohledu laika nezajímavá, ale ani o dramatické zásahy není nouze. Jeden takový - a úspěšný - si na konto
připsal šestatřicetiletý strážník Antonín
Hanzal s kolegy - podařilo se jim zabránit krádeži auta.
Strážník Karel Korbel uviděl na městském kamerovém systém 5. března večer
podezřelou dvojici na parkovišti nedaleko
zastávky MHD U Výměníku na sídlišti
Vltava, která se pokoušela vloupat do auta
a odjet s ním – dívku se dvěma psy a mladíka. Okamžitě informoval kolegy.
„V tu chvíli jsme jeli autem po Husově
třídě do centra, sváželi jsme na základnu
pěší hlídku, takže jsme byli náhodou v autě
čtyři. Neměli jsme moc času. Důležitá je
souhra s řidičem, včasné taktické vypnutí majáku, aby pachatel nebyl varován.
V momentě, kdy se auto zastavilo, pachatel

se dal na útěk. Já jsem neváhal a šel jsem
po něm,“ popisuje zásah strážník Hanzal.
Strážníci vyskákali z auta na zastávce
a řidič Tomáš Hořejší pokračoval na Strakonickou, odkud najel do ulice Františka
Ondříčka, aby jistil kolegy z druhé strany.
Zlodějovu partnerku chytila ještě na
parkovišti strážnice Michaela Tomešová
následovaná strážníkem Vladislavem Kovářem, ale mladík zmizel za výměníkem.
„Byla tma, nebylo moc vidět, ale vystihl
jsem směr a držel se ho. Šel přes živé ploty, částečně jsem ho neviděl, ale nakonec
jsem ho dostihl. Chvíli se vzpouzel, než to
vzdal; měl už nějaký škraloup a domníval
se, že je v policejním pátrání, proto utíkal.
V tom autě trhal dráty, takže s ním opravdu chtěl odjet, ne jen z něj něco vzít,“ dodal strážník Hanzal.
Přestože ve tmě nebylo jisté, že zloděje
chytne, nevzdal to. „Mám to v povaze, kdybych prohrál a nedohnal ho, tak to těžko
unesu,“ lakonicky shrnuje Hanzal, který
u městské policie slouží už jedenáct let. Oba
chycené zloděje předali strážníci Policii ČR,
jak je v těchto případech obvyklé.

Foto magistrát města

Úklid ulic začne
po Velikonocích
Tradiční jarní úklid městských komunikací a přilehlých prostor bude zahájen 10. dubna a potrvá do 31. května
2007. Město bude rozděleno do čtyřiceti
oblastí, které budou pracovníci společnosti .A.S.A. postupně kompletně uklízet
na základě schváleného operačního plánu. Jednotlivé úseky budou označeny
sedm dní před vlastním úklidem přechodným dopravním značením.
„Očistu města doprovází každoročně
stížnosti na odtahy vozidel, to je už takový evergreen. Věřím ale, že se řidiči
poučili a budou bedlivě sledovat termíny úklidu tak, abychom se vyhnuli nepříjemnostem,“ říká primátorův náměstek František Jelen.
Podrobný harmonogram uklízených
lokalit města bude veřejnosti k dispozici v místních sdělovacích prostředcích
a na oficiálních webových stránkách města: www.c-budejovice.cz.

Zmizelé Budějovice
12. SOLNÍ SKLAD
Za radnicí v České ulici byla v 16. století postavena renesanční přízemní budova s vysokou střechou pro skladování
soli. Později byla barokně přestavěna (tato podoba je zachycena na starším snímku), o čemž svědčí císařský znak nad jedním portálem s letopočtem 1707. Areál
pro manipulaci s bečkami soli měl budovy až k hradbám a hradebním baštám
na břehu dnešního slepého ramene, kde
v té době tekly vody Vltavy a Malše. Do města se sůl dopravovala z Rakouska pozemní cestou. V 19. století koňskou dráhou.
Do Prahy se pak nakládala na lodě. Se
solním skladem souvisel solní úřad a na
zalomení České a Radniční ulice Solní
branka, kterou se snad původně sůl nosila či vozila na lodě. Později se sůl naklá-

dala přímo z břehu, kde je dnes bašta a
gymnázium.
Historicky cenný solní areál byl včetně hradeb zlikvidován v roce 1902. Zůstala jen malá část skladu v České ulici,
kde léta bývala výzbrojna požární ochrany. Solní sklad se nazýval solnice, ale
docházelo k nedorozuměním, poněvadž
termín „solnice“ se vžil pro objekt bývalé
městské zbrojnice na Piaristickém náměstí, k níž přiléhá ještě tzv. Malá solnice. Pro odlišení se začal používat pro
solnici v České ulici název solní sklad.
Na místě solního areálu mezi Českou ulicí a řekou bylo v letech 1902 až 1903
postaveno německé gymnázium. Škola
byla postavena výpravným novorenesančním průčelím k řece, kde mělo vzniknout podle koncepce z konce 19. století

nábřeží. Do České ulice je škola situována
zadním vchodem na dvůr a postranním
vchodem k původnímu bytu ředitele.
Německé gymnázium bylo bohatě vybaveno učebními pomůckami. Ve střešním prostoru byla postavena školní astronomická observatoř, v budově dále domácí meteorologická stanice a dole ve
schodišti geofyzikální koutek. Vertikální
kyvadlo na měření rotace Země bylo na
místě ještě kolem roku 1955. Německé
gymnázium bylo v roce 1923 zrušeno
a od té doby zde bylo české gymnázium
s různými názvy (reálné, jedenáctiletka,
sportovní atd.)

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

Parkování na Máji
prověř í průzkum
V příštích týdnech až do května se
bude na sídlišti Máj odehrávat dopravní
průzkum, jehož cílem je zjistit, jaký způsob parkování je pro sídliště nejlepší a jakému dávají lidé přednost. „Chceme zjistit,
o jaké typy parkování je na sídlišti největší
zájem a jaká opatření jsou pro obyvatele
ekonomicky schůdná. Podle výsledků se
pak budeme rozhodovat, jak nejlépe danou
situaci řešit a jak moc se na ní bude muset
podílet rozpočet města,“ vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Průzkum předchází realizaci další fáze Projektu regenerace panelového sídliště

Máj, který byl zahájen již v roce 2006. Po
jeho dokončení by na sídlišti měly přibýt
stovky nových parkovacích míst.
Dotazníkový průzkum budou přímo v domácnostech provádět pracovníci společnosti M.O.Z. Consult vybavení průkazkami
s označením uvedené společnosti a potvrzenými razítkem magistrátu. „Věřím, že celou situaci lidé žijící v tomto největším českobudějovickém sídlišti pochopí a budou
k pracovníkům provádějícím průzkum tolerantní, vyjdou jim vstříc a tím se budou spolupodílet na vyřešení nesnadné dopravní situace na sídlišti“, dodává náměstkyně.

Stář í studní bývá
často velkou záhadou
Každý den na magistrát dorazí desítky
občanů, aby se zeptali, jaký osud čeká jejich studnu. Podle nového zákona č. 20/
2004 Sb., kterým se změnil vodní zákon
č. 254/2001 Sb., totiž pro majitele studní
vyplývá povinnost legalizovat studně vykopané po 1. lednu 1955. Problémem je, že
spousta lidí neví, kdy byla jejich studna
vykopána.
„První leden 1955 je velice důležité datum. Pokud totiž byla studna postavena
před tímto datem, nic se pro její majitele nemění a povolení zůstává v platnosti.
V opačném případě musejí být studna či
vrt povoleny ve stavebním řízení,“ vysvětluje vedoucí odboru ochrany životního prostředí Svatopluk Mika.
Spousta majitelů studní sice chce svou
studni legalizovat, ale nemají tušení, kde
zjistí datum jejího vzniku. „Pokud na
studni není stavebně patrné, že byla postavena už před rokem 1955, kdy se
většinou stavěly studny roubené, tak by se

info

její majitelé, nebo majitelé pozemku, na
kterém stojí, měli podívat do všech dostupných materiálů, které nějak souvisejí například se stavbou domku. Mám na mysli
třeba kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, kupní smlouvu a další, protože většinou je s tím spojeno i vybudování studní. Je možné se poptat i u sousedů, kteří si
mohou pamatovat přibližný datum, kdy
byla studna postavena. Pokud se nepodaří
i přes veškerou snahu nic zjistit, měli by
lidé navštívit příslušný vodoprávní úřad
a domluvit se, jak budou situaci řešit,“ dodává vedoucí Mika.
Dále připomíná, že by se lidé měli zajímat o to, kde mají svůj vodoprávní úřad
a kam mají případný dotaz směřovat, neboť jedině u svého vodoprávního úřadu dostanou potřebné informace. Toto lze zjistit
dotazem u obecního úřadu, popř. u stavebního úřadu. Tuto informaci lze nalézt i na
internetové adrese:
www.zanikpovoleni.cz.

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

Dnešní otázka zní: Ve kterých letech vyjely na území města první trolejbusy, tzv. druhé
trolejbusy a třetí trolejbusy?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho
vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je: Kostel sv. Jana Nepomuckého v ul. B. Němcové byl postaven v letech
1914 – 1915 v novorománském slohu. Výhercem je: p. Václav Bauer, Resslova 9, 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.

Záměry změn územního plánu
Městští zastupitelé schválili na svém zasedání 29. března následující návrhy na pořízení změn územního plánu.
Schválením těchto návrhů je proces změn územních plánů teprve nastartován – připravenou změnu zpracovanou
odbornou firmou bude zastupitelstvo později schvalovat ještě jednou.
Změna ÚP v lokalitách 3.9.2. Rožnov
– za tratí a 3.9.4. Děkanská pole v k. ú. České Budějovice 7
Rozsáhlá plocha (47 ha) mezi železniční tratí a Plavskou silnicí, dnes převážně
orná půda. O změnu požádal majitel pozemků, který zde připravuje výstavbu rodinných domů a urbanistickou studii celého území. Požadovaná změna se především
týká posunutí trasy budoucí nové Plavské
kvůli lepší obslužnosti celého území a pozměnění charakteru jednotlivých částí území na smíšené území příměstského charakteru (dnes převážně pro zahradní bydlení). Další navrhované změny: zrušení ploch
pro hromadné parkování (dostatečný počet
parkovacích míst vznikne na soukromých
pozemcích u domů), zrušení plochy městské zeleně (budoucí čtvrť bude mít dostatečné množství parčíků a hřišť rozptýlených mezi domy).

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Změna ÚP v lokalitách 3.5.1. Sídliště Vltava v k.ú. České Budějovice 2 a v lokalitě
3.5.4. Stará cesta v k.ú. České Vrbné
Na 7,1 hektaru napravo podél Husovy
třídy za poslední zástavbou sídliště Vltava
chtějí vlastníci pozemků změnit charakter
jednotlivých ploch. Územní plán zde v současnosti počítá s kolektivním bydlením, obslužnými komunikacemi, nezastavitelným
územím městské zeleně a plochou pro dopravu v klidu. Využití území se v zásadě nemění, jen uspořádání jeho jednotlivých částí. V severní části řešeného území by měla
vzniknout obslužná komunikace. Území bude mít převážně charakter smíšený s kolektivním bydlením.
Zrušení významného biotopu č. 38 v lokalitě 2.2.3 Nové Vráto v katastrálním území Č. Budějovice 4
Jedná se o půlhektarový pozemek určený pro individuální bytovou zástavbu v No-

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

vém Vrátu mezi ulicemi Bohuslava Martinů a Josefa Milíče. Plocha funkci významného biotopu ztratila, mimo jiné zde vznikla černá skládka. O změnu územního plánu požádal majitel pozemku, který na území hodlá postavit rodinné domy.
Změna ÚP v lokalitě 2.7.1 Stromovka III
v k.ú. Č. Budějovice 2
Řešená plocha o 3000 m2 se nachází v nezastavitelném území mezi Bagrem a restaurací Oáza. Navrhovatel na dané ploše vlastní rodinný dům, na němž však vzhledem
k charakteru území může provádět jenom
běžné opravy. Změna na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným
individuálním v předměstí IN-2 mu umožní dům kompletně zrekonstruovat.
Územní plán lze nalézt na webových
stránkách www.c-budejovice.cz v kapitole
Rozvoj města.

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/

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE
1. JVS a.s.
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112, e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Nové ceny vodného a stočného
v Českých Budějovicích
Rada města České Budějovice schválila nové ceny vodného a stočného ve dvousložkové formě, které vstoupí v platnost od 1. dubna. Cena
vodného byla stanovena na 30,68 Kč/m3 a stočného na 23,60 Kč/m3,
což činí celkem 54,28 Kč/m3. Pevná paušální platba ve výši 70 Kč měsíčně pro nejběžnější velikost vodoměrů o kapacitě 2,5 m3/hod zůstává
beze změn (ceny jsou uvedeny bez 5% DPH).
Běžný odběratel zaplatí navíc zhruba 9 korun měsíčně. Rozhodující
pro růst ceny je zvýšení nájemného, které slouží jako zdroj pro potřebné
investice do vodohospodářského majetku.
Od loňského roku jsou v ceně vodného a stočného zahrnuty náklady na základní investiční obnovu vodohospodářského majetku. Letošní
navýšení nájemného je vyvoláno zejména potřebou nových investic, které požaduje Evropská unie. Nejvýznamnější z těchto staveb, které musí
být zrealizovány do roku 2010, je odkanalizování Nového Roudného.

Na kolo
jen s přilbou

Pohled do historie
městské dopravy v Českých Budějovicích

Projektové financování regenerace bytových domů
Nabízíme úplnou a profesionální správu Vašich nemovitostí. Zabezpečíme Vám rovněž i zpracování komplexního
programu „Regenerace panelových a bytových domů
na klíč s možností využití státních dotací“ .
Pomůžeme Vám efektivně projít celým procesem
REGENERACE VAŠEHO DOMU od:
- posouzení technického stavu objektu
(energetický audit, projekt)
- zajištění optimálního způsobu financování úvěru
- pomoci při získání státních dotací na financování
oprav (dotační program PANEL)
- zajištění stavebního řízení
a vydání stavebního povolení
- zajištění výběrových řízení na dodavatele
stavebních prací s následnou průběžnou kontrolou
jejich provedení - stavebně technický dozor či dohled
- další poradenská činnost
Po celou dobu splácení úvěru Vám budeme napomáhat odborným poradenstvím při řešení Vašich požadavků a problémů.
Motto: „Renovace budovy Vám zajistí nejenom lepší kvalitu života, ale také zvýšenou hodnotu nemovitosti na trhu a hlavně
nižší účty za energii.“
Nejtěžší je se rozhodnout...
ostatní můžete klidně nechat na nás!

Město doplácí na státní správu
Přes sto milionů korun ročně doplácí
České Budějovice na výkon státní správy –
na úředníky, kteří jsou sice zaměstnanci
magistrátu, ale v podstatě pracují pro stát.
Jejich počet se zvláště v poslední době výrazně zvýšil v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách a novelou stavebního zákona. Výkonu státní správy se v
současnosti věnuje 249 z celkových 489
zaměstnanců magistrátu města.
Město kvůli novému sociálnímu zákonu už loni přijalo na odbor sociálních věcí
dvanáct nových úředníků. A od dubna nastoupilo dalších dvanáct lidí, z nichž 10 bude mít na starost státní správu. Sociální odbor posílili ještě dva úředníci, ostatní půjdou převážně na stavební úřad.
„Stát sice na výkon státní správy poskytuje městu příspěvek, ale ten kryje jen

zhruba dvě třetiny mzdových nákladů na
jednoho úředníka. Město musí ročně na výkon státní správy vynakládat téměř 124 milionů korun ze svého. Za tuto částku bychom mohli opravit například celou Lannovu třídu,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.
Částečnou úlevu znamená příspěvek,
který se ze státního rozpočtu podařilo pro
205 obcí s rozšířenou působností vyjednat Svazu měst a obcí České republiky.
Z celkové částky 200 milionů, která má
pokrýt zvýšené náklady na výkon státní
správy, dostaly České Budějovice 3 378 340
korun. Díky příspěvku vyjednanému Svazem měst a obcí ČR se i navzdory přijetí
nových úředníků bilance výdajů města na
státní správu letos mírně sníží o zhruba
osm set tisíc na 123 miliony korun.

V krátkém časovém horizontu, konkrétně v roce 2009 bude městské hromadné dopravě v Českých Budějovicích již 100
let. S blížícím se datem tohoto výročí zaznamenáváme stále
častější dotazy týkající se historických událostí. Dopravce vítá
tento zájem a pro příznivce městské dopravy zde uvádíme několik historických faktů.
Za stoleté období prošla MHD poměrně složitými zvraty, ve kterých je patrná vždy
jistá preference typu dopravy. Zpočátku to bylo zaměření na elektrickou trakci.
První etapa rozvoje elektrické městské dopravy v Českých Budějovicích probíhá
v období od 15. 6. 1909 do 1. 8. 1914.
Dne 15. června 1909 byla zahájena tramvajová doprava na lince nádraží - Pražské
předměstí. Provozovatelem byla akciová společnost ze sousedního Rakouska. V roce
1925 tato společnost prodala veškeré akcie Jihočeským elektrárnám, které tuto dopravu
provozovaly až do roku 1950. Tramvajovou dopravu dnes ještě připomíná poslední
dochovaný trolejový stožár, který stojí na Mariánském náměstí. Krátce po zahájení
tramvajové dopravy v roce 1909 byly zahájeny i zkušební jízdy úplně nového druhu
elektrické městské dopravy - „elektrobusu“, který byl předchůdcem dnešních trolejbusů.
Tento dopravní prostředek začal jezdit
v listopadu 1909 na trati Staré město - hřbitov. Provoz tohoto, na svou dobu velmi
moderního, dopravního prostředku však
neměl dlouhé trvání. Ukončen byl 1. 8.
1914 v souvislosti se začátkem První světové války.
Výstavba, montáž a opravy trolejových vedení v té době probíhaly na úrovni
technických možností té doby. České země byly v rámci Rakousko – Uherska na
velmi dobré úrovni v oblasti průmyslu,
tzn. strojírenství, elektrotechniky či stavitelství a v neposlední řadě i v oblasti kvalifikované pracovní síly. Zajímavý je jistě
i pohled na pracovní plošinu pro montáž trolejových vedení z konce čtyřicátých let. Tehdejší montážní plošina je na přiloženém obrázku.
V letech 1947 - 1948 byl zahájen provoz na 8 trolejbusových linkách. To byl současně důvod pro zrušení tramvajové dopravy v roce 1950.
V roce 1959 byla délka trolejbusových tratí 24 km a provoz zajišťovaly 43 trolejbusy. Výstavba a montáž v této době samozřejmě byla na jiné úrovni než v roce 1909.
Na konci šedesátých let se však nad trolejbusovou dopravou (tak jako na jiných
místech v tehdejší ČSSR) stahují i v Českých Budějovicích černá mračna. Nedostatek
finančních prostředků na nutné opravy, komplikace při rozsáhlých rekonstrukcích komunikací ve městě spolu s tehdejší představou a vírou v neomezený, laciný dovoz ropy
z tehdejšího Sovětského Svazu přinesl poměrně rychlé ukončení trolejbusové dopravy
v Českých Budějovicích. Poslední trolejbusová linka projela městem v září 1971. Následujících 10 let si nikdo na trolejbusy „ani nevzpomněl“ a celý systém městské hromadné dopravy byl postaven pouze na autobusech. Až v letech 1981 se opětovně oživila
myšlenka trolejbusové dopravy, a to v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín. Záměr byl postupně zpracován tak, že se na území města obnovily trolejbusové
linky a v roce 1991 se obyvatelé Českých Budějovic opětovně svezli trolejbusy.
Zdeněk Dušek, obchod a marketing, Dopravní podnik města Č. Budějovice

Oprava
V minulém čísle Novin českobudějoKraj potvrdil
vické radnice jsme v článku „K
podjezd pod vlakovým nádražím“ mylně
uvedli, že komunikace, která zajistí obslužnost křižovatky Dobrovodská - U Lávky po
vybudování podjezdu pod nádražím v rámci přeložky silnic II/156 a II/157, bude široká tři metry. Tato informace je nepřesná, obslužná komunikace bude široká čtyři metry.

Ulice čeká

rekonstrukce
Od pondělí 2. dubna až do srpna bude
omezen provoz v ul. Boženy Němcové a Mánesova v úseku B. Němcové - F. A. Gerstnera.
Důvodem je oprava vodovodního řadu a stavební úpravy zmiňovaných ulic, jejichž cílem je plynulejší průjezdnost křižovatkami
B. Němcové - Mánesova a Mánesova - F. A.
Gerstnera (u Lidlu a Koh-i-nooru).

V úspěšné akci Na kolo jen s přilbou
bude českobudějovický magistrát pokračovat i letos. V roce 2005, kdy byla na jihu
Čech zahájena, rozdala náměstkyně primátora Ivana Popelová za asistence městských strážníků a zástupců sponzorů celkem pět nových jízdních kol, vloni to bylo
už dvanáct kol a letos by měli cyklisté dostat až patnáct kol. Několik desítek z nich
opět získá drobné odměny, například světla, blikačky nebo zámky. „Novelizace zákona o silničním provozu sice přinesla povinnost cyklistům mladším osmnácti let používat za jízdy ochrannou přilbu, ale praxe
je bohužel jiná. Přitom cyklisté společně
s chodci patří podle statistik k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Je
dokázáno, že nejohroženější částí těla při
pádu je právě hlava,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodává, že díky
osvětě se podařil zvýšit počet dětí usedajících na svá kola s přilbou. Součástí akce,
jež bude v případě příznivého počasí zahájena už v dubnu, bude prezentace lékaře Jiřího Klímy o úrazech dětí bez přileb. Ta
se uskuteční 13. dubna 2007 při příležitosti konání výstavy Mobil salon v prostorách českobudějovického výstaviště.

Den otevřených
dveří na radnici
V rámci Mezinárodního dne památek
bude v sobotu 14. dubna zpřístupněna veřejnosti i českobudějovická radnice přestavěná do nynější barokní podoby v první
třetině 18. století. Lidé budou moci nahlédnout do obřadní síně se slavnou stropní freskou Šalamounova soudu, do kanceláře primátora, kanceláře tajemníka nebo zasedacích místností zastupitelstva i rady města.
Den otevřených dveří bude zahájen
v 8.45 na nádvoří radnice, kde po celý
den budou tvořit hudební kulisu dvě kapely – Velký ZUŠ Band od 9 do 12 hodin
a Swingový orchestr Václava Hlaváče mezi 14. a 17. hodinou.
Radnice bude volně přístupná nebo si
ji bude možné prohlédnout ve skupinách
s průvodcem z Turistického informačního centra, který podá zajímavý výklad. Organizované prohlídky začínají vždy v celou hodinu – kromě 12. hodiny. První skupina na obhlídku radnice vyrazí v 9 hodin, poslední v 16 hodin.

Sbírka vynesla
174 tisíc korun
Březnová uzávěrka celoroční budějovické sbírky na výcvik slepeckých psů přinesla příjemné zjištění – lidé za celý rok naházeli do šesti charakteristických kasiček
ve tvaru slepeckého psa rozmístěných po celém městě 174 tisíce korun. Tato sbírka patří mezi ty, do nichž lidé nejvíce přispívají.
Loni bylo vybráno přes 130 tisíc korun. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Výcvik slepeckých psů
je dlouhý a kvůli tomu i finančně náročný,
vycvičení jednoho psa může stát až 200 tisíc korun.
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