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MĚSTO VYBUDUJE DALSÍ
ZDROJ PITNÉ VODY
Město České Budějovice se už letos pustí do výstavby náhradního zdroje pitné vody, která si vyžádá investici ve výši 181,5 milionu korun. Stát bude nedaleko městské
čistírny odpadních vod. Rozhodli o tom zastupitelé na posledním jednání před prázdninami.
Schválení výstavby předcházela téměř
dvouhodinová diskuze, v níž zazněly názory pro i proti projektu. Nakonec bylo 31 zastupitelů z 41 přítomných pro zahájení stavby. Hlasovali napříč politickým spektrem.
Zastupitelé tak uvolnili z městského rozpočtu 21 milion korun, které se spolu s 20
miliony korun, jež město získalo od státu,
stanou základem pro investiční akci.
Evakuace do týdne
„Toto rozhodnutí je pro město velmi významné. České Budějovice jsou pravděpodobně jediným obdobně velkým městem

v České republice, které nemá náhradní
zdroj pitné vody. Při jakémkoliv dlouhodobém výpadku dodávek z vodárenské soustavy Římov bychom byli schopni pokrýt
potřebu pitné vody jen z asi deseti procent,
protože určité náhradní zdroje existují jen
v českobudějovické nemocnici a pivovaru
Budvar,“ uvedl náměstek primátora František Jelen.
Nikdo si podle něj nedokáže představit,
co by se stalo, kdyby kohoutky ve městě na
delší dobu vyschly. Náměstkyně primátora
Ivana Popelová zdůraznila, že v takovémto případě by do týdne muselo být město
evakuováno.
„Nebyli bychom schopni zajistit základní hygienické podmínky pro život obyvatel zejména na sídlištích, kde jsou lidé
plně odkázáni na vodu ze sítě, a to by
neznamenalo nic jiného než vyhlášení
evakuace. Je pravdou, že k tomu nemusí

nikdy dojít. Je ale lepší být připraven.
Nemusí to být pouze povodně, které by
mohly dodávky pitné vody zastavit, ale měli
bychom předvídat a brát v potaz skutečnosti, že Česká republika je součástí Evropské unie a NATO a jednou můžeme být
ohroženi i jinak, než dnes předpokládáme,“
osvětlila Popelová.
Podotkla, že zajištění Českých Budějovic náhradním zdrojem pitné vody je strategická záležitost, která se připravuje již od
roku 1999 a s níž počítá také Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje, který schválilo jihočeské zastupitelstvo už v roce 2004. Podporu vyslovil
i Jihočeský vodárenský svaz.
Investice je nutná
V příštím roce tak bude město muset
sehnat 140 milionů korun. Letos si projekt
vyžádá již zmíněných 41 milionu korun,

z nichž tvoří 20 milionů státní dotace a 21
milion jde z městského rozpočtu. „Do letošního financování jsme za město zapojili
zisk z pronájmu hospodářského majetku,“
uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička.
Podle náměstka Jelena si České Budějovice na investici půjčí a zároveň požádají
stát o dalších 40 milionů korun. Splátky
úvěru by mohlo město krýt ze zisku z prodané vody z nového zdroje. „Počítáme, že
z něj můžeme trvale čerpat až 50 litrů
za vteřinu, což při rozdílu stávajících cen
a provozních nákladů činí asi šest milionů
korun za rok. Určité prostředky tak vrátíme
zpět do městského rozpočtu,“ uvedl Jelen.
I když se jedná o finančně náročnou
akci, jež představuje až jednu třetinu všech
prostředků, které může město za rok vynaložit na investice, o jejím smyslu nepochybuje. „Jde o investici, jíž nebudeme litovat,“
dodal Jelen.

Cenu města získá
fotograf Otto Sepp
Cenu města za mimořádný počin nebo
dílo v uplynulém roce 2006 získá českobudějovický fotograf Otto Sepp, který se
7. července dožil úctyhodných 95 let. Své
fotografické umění zasvětil krajskému
městu a Jihočeskému kraji. Plná jedna
třetina snímků v Encyklopedii Českých
Budějovic je jeho.
„Na nominaci jsme se při jednání rady
města jednoznačně shodli. Pan Sepp je velmi významná osobnost. Lidé jeho fotografie znají nejen z tisku, ale i z výstav nebo
různých publikací,“ řekl primátor Českých
Budějovic Juraj Thoma s tím, že cena bude
fotografovi předána 8. září před galakoncertem k poctě Emy Destinnové. Otto Sepp,

Fotograf Otto Sepp obdrží cenu města.

jehož nominovalo Sdružení fotografů, obdrží věcný a finanční dar, pamětní list
a zapíše se do pamětní knihy města.
„Fotografů je spoustu. Stačí se podívat
na českobudějovické náměstí, kde snímky
pořizuje mnoho lidí. Fotí ale úplně všechno. Já jsem nikdy žádný záběr nedělal zbytečně. Stačily třeba jenom dva,“ uvedl Otto
Sepp, který si ocenění města váží.
K fotografování se dostal již jako mladý. Vzpomíná, že fotil ještě svoji maminku.
I když nyní se focení věnuje již méně než
dříve, téměř žádnou vernisáž si nenechá
ujít. Pořídil si i digitální fotoaparát a o novinkách na fotografickém trhu toho ví hodně. „Je třeba se neustále učit. Nesmíme se
bránit pokroku. Jsem člověk, který pořád
něco hledá,“ zamyslel se fotograf.
Otto Sepp systematicky dokumentoval
život Jihočechů. Má za sebou tisíce záběrů,
jeden mu ale chybí. „Víte, co mně uteklo?
Když zamrzla Samsonova kašna. Všichni ji
mají a já ne,“ usmívá se fotograf, který je
i vášnivým sběratelem fotografické techniky.
Rada města letos vybírala z celkem 12
nominací. Mezi nimi byli například Eliška
Štěpánová, která provozuje galerii Měsíc
ve dne, lékař Vojtěch Lauda, violoncellista
Jaroslav Kulhan, malíř Miroslav Cicvárek
nebo krasobruslař Tomáš Verner.
„Ten by si jistě ocenění zasloužil, ale
skvělých sportovních výsledků a reprezentace našeho města se, tak říkajíc, dopustil až v letošním roce a může tedy být
žhavým kandidátem pro cenu města za letošní rok,“ podotkl Thoma. Těší ho, že obyvatelé Českých Budějovic nejsou lhostejní
k úspěchům druhých a jsou schopni je
ocenit nominací.

Obyvatelé mají zájem o parcely,
na kterých mohou postavit dům
O lokality, které jsou územním plánem
určené pro tzv. individuální bydlení (to
znamená, že tu mohou vznikat rodinné
domy) je v Českých Budějovicích největší
zájem. Vyplývá to z dokumentu, který si
nechala zpracovat rada města.
„Z analýzy naplňování územního plánu
z hlediska bydlení vyplynulo, že zastavěnost těchto území přesahuje 66 procent,“
potvrdila náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že město vytipovalo pět dalších lokalit, kde by v případě zájmu a po
změně územního plánu mohli lidé začít
stavět rodinné domy.
„Jedná se o území Za Potokem v Nových Hodějovicích, za Voříškovým Dvorem, v Českém Vrbném, Haklových Dvorech a v Rožnově jih. Vhodnost těchto

míst byla projednána jak se zpracovatelem
územního plánu, tak i s ministerstvem
životního prostředí, které je důležitým orgánem pro uvolnění pozemků ze zemědělského půdního fondu. Jednoznačná shoda
přitom panovala na lokalitách Rožnov jih
a v Nových Hodějovicích,“ uvedla Popelová.
Zdůraznila, že město nebude tyto vytipované pozemky připravovat samo pro výstavbu rodinných domů. Nejedná se ani
o pozemky v jeho vlastnictví. „Je to spíše
signál pro investory, aby věděli, která místa by mohla ještě být vhodná pro individuální bydlení. Pokud se zájemce o tyto lokality objeví, bude muset iniciovat proces
změny územního plánu. V současné době
již jednu takovou žádost máme na prostory v Rožnově jih,“ dodala náměstkyně.

Světový jazz mohli v sobotu 14. července slyšet lidé na českobudějovickém náměstí
Přemysla Otakara II., kde vyvrcholil letošní ročník Bohemia Jazz Festu. V jihočeské
metropoli se představili například Štěpán Markovič & Guločar, Rudy Linka & Dan
Fabricatore či Al Foster Quintet. Koncert ukončila kubánská kapela Havana Street Band.
Foto Petr Zikmund

Poplatky za odpad
musejí lidé platit
Přestože obyvatelé Českých Budějovic
měli poplatek za komunální odpad za první pololetí zaplatit do konce května, mnozí
z nich to ještě neudělali. Zařadili se tak
mezi neplatiče a pokud nechtějí mít problémy s úředníky, měli by dluh vůči městu
uhradit.
„Pokud z nějakého důvodu lidé neobdrželi složenku, neznamená to, že jsou z povinnosti hradit poplatek za komunální
odpad vyvázáni. Naopak, jejich povinností
je uhradit správnou výši poplatku buď
hotově na pokladně magistrátu, nebo po
sdělení variabilního symbolu oddělení
poplatků bezhotovostním bankovním převodem na účet města,“ upozornila vedoucí
oddělení poplatků českobudějovického
magistrátu Věra Valešová.
Připomněla, že obyvatelé, kteří se nezdržují na adrese trvalého pobytu a neoznámili magistrátu kontaktní adresu bydliště, musí tak neprodleně učinit na adrese:

Magistrát města České Budějovice,
finanční odbor, oddělení poplatků, nám.
Přemysla Otakara II., č. 1, 2
nebo na telefonním čísle - oddělení
poplatků: 386 801 111.

„Složenky a veškeré písemnosti týkající se poplatků budeme zasílat na sdělené kontaktní adresy,“ doplnila Valešová.
Magistrát nově nabídne občanům od
listopadu letošního roku možnost platit odpad přes SIPO. „V době splatnosti k nám
denně přichází i několik stovek občanů
zaplatit poplatek v hotovosti, a tak se pochopitelně občas vytvářejí fronty a čekání
je dlouhé a nepříjemné. Proto přicházíme
s alternativou soustředěného inkasa plateb obyvatelstva,“ sdělila Valešová další
možnost, jak poplatky za odpad za II. pololetí uhradit.
Pokud projeví lidé o tuto službu zájem,
vyplní žádost, která je přiložena ke všem
složenkám rozeslaným pro úhradu poplatku za I. pololetí a odešlou ji na adresu:
Magistrát města České Budějovice,
náměstí Přemysla Otakara II., č. 1, 2 - finanční odbor, oddělení poplatků. Žádost je
k dispozici také na stránkách www.c-budejovice.cz, formuláře finančního odboru
a dále na oddělení infocentra v přízemí
radnice (vchod č. 3) či přímo na oddělení
poplatků finančního odboru, přízemí,
přepážka č. 3 nebo 4.

Kapalina
a pevný bod
Slavný fyzik
a matematik Archimédes nám
zanechal, mimo
jiné, dvě památné věty. Známější je ta týkající se
těles ponořených
do kapaliny, kterou prý provázelo jeho zvolání „heuréka“ ve vodní
lázni. Už méně známá je další věta,
jež pronesl tehdy, když objevil páku.
Pravil: „Dejte mi pevný bod a já pohnu zeměkoulí.“
Na posledním jednání městského
zastupitelstva jsme projednávali velkou investiční akci, náhradní zdroj
vody pro České Budějovice a s tím
spojenou výstavbu úpravny vody. Tedy také problém týkající se kapaliny,
tentokrát ne jako v případě Archimédově v souvislosti se silou, kterou je
nadlehčováno ponořené těleso, ale
jako tekutiny životadárné pro člověka. A i nám chyběl pevný bod, o který
bychom mohli opřít správnost rozhodnutí stavět či nestavět. Tento
pevný bod je skryt v otázce: Jak velké
je riziko, které město podstupuje
s vědomím, že nemá dostatečnou
kapacitu zásob vody v případě, že by
došlo k poruše či nehodě na jediném
zdroji, římovsko-plavské soustavě?
Nakonec se většina přítomných
zastupitelů rozhodla pro variantu náhradní zdroj vybudovat. Nikdo z nás
si samozřejmě nepřeje, aby k nějaké
havárii či přírodní katastrofě došlo
a my si tak mohli paradoxně oddechnout, že se správnost rozhodnutí nakonec přece jen ukázala. Můžeme si
ale říci, že jsme připraveni! A to rozhodně není málo. Věřím, že stejně jako stále platí Archimedovy myšlenky
i dnes, bude naše rozhodnutí správné
i pro budoucnost našeho města a jeho
obyvatele.
Rudolf Vodička,
náměstek primátora

Město nebude
tolerovat alkohol
mladistvým
Po celé prázdniny bude v Českých
Budějovicích následovat jedna kontrola
na podávání alkoholu mladistvým za druhou. Primátor Juraj Thoma nařídil nekompromisní postup vůči provinilcům
a dal jednoznačně najevo, že v krajním
případě bude dlouhodobě problémovým provozovnám hrozit i odebrání živnostenského oprávnění podnikům, kde
mladistvým nalévají.
„Dosavadní kontroly ukázaly, že situace je tristní – patnáctiletí nebo šestnáctiletí opilci nejsou žádnou výjimkou.
Při poslední kontrole dokonce jedna opilá dívka zkolabovala – naštěstí jí poskytly první pomoc přítomné strážnice
městské policie Věra Školková a Jitka
Servusová. V jednom podniku se dokonce dvakrát během čtrnácti dní opakovala ta samá situace: nezletilá barmanka
nalévala alkohol nezletilým hostům, což
je naprosto nepřípustné. V takových
případech budeme postupovat co nejtvrději. Opakované podávání alkoholu
mladistvým je trestný čin a pokud za
něj bude provozovatel odsouzen, může
následně přijít o živnostenské opravnění,“ naznačil primátor Juraj Thoma.
Na konci června kontrola například
objevila 22 mladistvých s 0,2 až 2 promile alkoholu v krvi, jiná kontrola v polovině července zase odhalila 14 podnapilých nezletilců ze 48 kontrolovaných.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Rekonstrukce Pražské

Sociální sloupek

potrvá čtyři měsíce

Intervenční centrum

Plánovaná rekonstrukce českobudějovické Pražské třídy v úseku Pekárenská –
Husova, která byla zahájena 14. července,
potrvá čtyři měsíce. Předmětem stavby,
jejímž investorem je město, jsou stavební
úpravy komunikace, vodovodu a přípojek.
Zhotovitelem je firma SKANSKA DS, a.s.
Projekt řeší opravu povrchu vozovek na
Mariánském náměstí ve směru od ulice Na
Sadech, do ulic 28. října a Krajinské, kde
oprava zasahuje pouze v nutné míře pro
napojení na stávající stav. V Husově ulici je
pak ukončena na rohu objektu kasáren, ve
Staroměstské ulici bude opravena vozovka
až za stávající přechod pro chodce, u vjezdu
na parkoviště do obchodního domu Družba
bude obnovení povrchu ukončeno za stávajícím přechodem pro chodce. Rekonstrukce komunikace končí za křižovatkou Pražské ulice s Pekárenskou a do ulic Fráni
Šrámka a Pekárenské vůbec nezasáhne.
Povrch v kritickém stavu
„Postupně bude odstraněn už nevyhovující povrch komunikace, který je v některých místech v kritickém stavu, takže
dojde nejprve k odfrézování krytu vozovky v průměrné tloušťce 13 centimetrů
a poté bude samozřejmě nahrazen novými
vrstvami. Dispoziční uspořádání komunikace se měnit nebude. Do chodníků se vesměs
nezasahuje, plánováno je jen vyrovnání
obrubníků a výměna přídlažby. Pouze na
západní straně Pražské ulice v úseku mezi
Mariánským náměstím a Staroměstskou
ulicí je navržena úprava uspořádání

chodníků, parkovišť a zastávky MHD,
neboť současný stav v důsledku několika
nekoordinovaných zásahů je nevyhovující,“
vysvětluje detaily náměstek primátora
František Jelen
Z důvodu větší bezpečnosti a plynulosti
jízdy dojde k úpravě tvaru křižovatky ulic
Pražská a Staroměstská. „Chystaná úprava
se dotkne i všech autobusových zastávek
v řešeném prostoru, které se chystáme,
stručně řečeno, zkulturnit. Bude na nich vyměněn kryt, popřípadě celá jejich zastaralá
a mnohdy zkorodovaná konstrukce,“ poznamenal náměstek primátora.
Přechody pro chodce budou upraveny
podle předpisů pro využívání osobami se
sníženou schopností pohybu a orientace
a mírně se tím pádem upraví i tvar středních dělících ostrůvků.
Úpravy i na Mariánském náměstí
„Vodorovné dopravní značení bude
obnoveno ve stávajícím stavu, upraveno
bude pouze na západní straně Pražské ulice
v souvislosti s úpravou dopravního prostoru
před objektem Policie ČR a Obchodní
akademií. Mírné úpravy se dotknou také
Mariánského náměstí a budou zohledňovat
průjezdné křivky vozidel,“ dodal náměstek
Jelen.
Realizace stavby bude po etapách, aby
bylo možné redukovat dopravní omezení
v dané lokalitě na nezbytně nutnou míru
a celková doba výstavby jsou čtyři měsíce od
data zahájení. Celkové náklady na realizaci
stavby budou 22 miliony korun bez DPH.

Termín přechodné úpravy silničního provozu na Pražské třídě :
1. etapa – 14.7. -15.7. – rekonstrukce kanalizačních šachet na křižovatce ulic Pražská- Pekárenská
2. etapa – 16.7. -16.9. – rekonstrukce chodníku a výměna vodovodního řadu na Mariánském náměstí
3. etapa – 21.7. -22.7. – překopy na ul. Pražská - připojení k hlavnímu vodovodnímu
řadu
4. etapa – 21.7. -22.7. – rekonstrukce povrchu křižovatky Pražská - Pekárenská - úplná uzavírka Pekárenské ulice
5. etapa – 28.7.- 29.7. – rekonstrukce povrchu Mariánského náměstí - úplná uzavírka
4.8. - 5.8. – rekonstrukce povrchu Mariánské nám. - bude úplná uzavírka
6. etapa – 30.7. - 3.8. – rekonstrukce ostrůvků a výměna silničních obrubníků na Mariánském náměstí

krizová pomoc pro oběti ohrožené
domácím násilím při Diecézní charitě

České Budějovice porazily Tábor v televizní soutěži Výzva. Naše město reprezentoval například historicky nejmladší mistr České republiky v moderní magii Radek Bakalář. Na snímku vysvětluje moderátorce Mahuleně Bočanové, co to moderní magie vlastně je.
Foto Česká televize

České Budějovice
porazily Tábor
Vítězstvím Českých Budějovic nad Táborem skončilo zábavné televizní klání Výzva, které v přímém přenosu z Tábora vysílala Česká televize v sobotu 30. června.
České Budějovice v soutěži reprezentovalo
družstvo vedené moderátorkou České televize Ivetou Toušlovou a složené z krasobruslaře Tomáše Vernera, mistra ČR v moderní magii Radka Bakaláře, nejlepšího českého capoeristy Evžena Peška, vzpěrače Tomáše Šárika a posily (tzv. Divoké karty) herce a zpěváka Romana Vojtka.
Soutěž se nesla v historickém duchu
a skládala se ze šesti disciplín – rytířského
klání, lovení ryb z kašny, malování obří
tužkou, sběru chmele, vzpírání sudů s vodou a skládání puzzle z erbů obou měst.
Kromě toho televizní diváci posílali městům podle svých sympatií dárcovské SMS,
jejichž výtěžek si připsaly místní neziskové
organizace.

Delegace z Tchaj-wanu
na radnici
S nabídkou široké spolupráce na všech
úrovních vědy a výzkumu, vzdělávání, ale
i v turistice a v kultuře, přijela do Českých
Budějovic čtyřčlenná delegace v čele se
zástupcem Ssu-Tsun Shenem.
„V České republice máme nyní osmadvacet investorů a roční obrat představuje
1,2 miliardy amerických dolarů. Naše stabilní obchodní vztahy se týkají především
informační techniky,“ řekl zástupce Shen
a dodal, že už od roku 1994 funguje intenzivní výměna zkušeností na vědeckém poli.
„Místní pracoviště Akademie věd ČR
mají vysoký kredit a případná užší spolupráce je samozřejmě vítána,“ poznamenal primátor Juraj Thoma s tím, že město
například finančně podpořilo společný
projekt s Jihočeskou univerzitou, kterým je
vědeckotechnický park. „Tchaj-wan má také obrovský zájem o českou kulturu, stipendijní pobyty studentů a cílem naší mise
je rozšířit a najít nové kontakty,“ ujistil primátora Ssu-Tsun Shen.

Od začátku roku zaznamenalo
letiště 2000 pohybů letadel

Ssu-Tsun Shen rozmlouvá s primátorem Jurajem Thomou.

Foto Petr Zikmund

Vesmírná stezka nabídne netradiční zastavení
Radní dali zelenou vzniku netradiční
stezce, která nabídne v centru města celkem třináct magických zastavení spojených s ukázkami slunečních a měsíčních
hodin. Zasvětí zájemce do historie Českých Budějovic a přiblíží i typické kameny
a rostliny jihu Čech. Jmenovat se bude
Vesmírná stezka.
„Inspirací mi byla poměrně omezená
nabídka našeho města směrem k turistům. Je sice pravda, že tu máme památky,
nádherné náměstí, motocyklové muzeum,
Jihočeské muzeum, různé galerie, ale to
vše si návštěvníci projdou za pár hodin.
Obdobná naučná stezka ale krajskému
městu dosud chyběla,“ sdělil náměstek
primátora Rudolf Vodička.
Když přemýšlel nad tématem okruhu,
vzpomněl si na své působení v Poděbradech, které jsou známy květinovými hodinami na kolonádě. Tak vznikla myšlenka
posunout stezku více k nadčasovosti.
„Znám Jana Zemana, který je jedním
z největších odborníků na sluneční hodiny

info

Souboj byl napínavý až do konce,
rozhodovala poslední disciplína – skládání
městských znaků. České Budějovice v té
chvíli měly tři vítězné body z disciplín
oproti dvěma táborským, ale divácké hlasování se jasně přiklánělo na stranu Tábora, což tomuto městu slibovalo přinést
další bod. Stav tak byl vyrovnaný. Družstvo
Českých Budějovic však složilo městský
znak rychleji a díky tomu celou soutěž vyhrálo, přestože Tábor nakonec skutečně získal větší počet SMS.
Výtěžek dárcovských SMS činil přes
300 tisíc korun. Táborský dětský stacionář
Kaňka si připsal 176 067 Kč a českobudějovická Světluška 139 644 Kč, které použije na nákup rehabilitační vany pro postižené děti, o něž pečuje. V pořadu Výzva kromě budějovických soutěžících vystoupili
umělci pocházejících z Českých Budějovic
– Petr Kolář, Petr Muk a Pavel Šporcl.

Intervenční centrum je zřízeno
Diecézní charitou Č. Budějovice,
působí po celém Jihočeském kraji.
Tento projekt se začal realizovat
1. ledna 2007. V každém kraji ČR
je jedno Intervenční centrum.
Intervenční centrum poskytuje
odbornou pomoc a podporu osobám
ohroženým domácím násilím.
Pomáhá ohroženým osobám v souvislosti s policejním vykázáním
násilné osoby ze společného obydlí,
stejně tak pomáhá lidem, kteří
dosud nevyhledali žádnou pomoc.
Intervenční centrum poskytuje
tyto služby: osobní a telefonické
konzultace, krizovou intervenci,
psychologické, sociální či právní
poradenství, pomoc při vypracování
písemných žádostí a podání nebo
zprostředkování kontaktů s rodinou.
Do poloviny července roku 2007
se pracovnice Intervenčního centra
věnovaly 30 obětem domácího násilí,
z jejichž obydlí byla násilná osoba
vykázána. Většinu obětí tvořily ženy,
v jednom případě se jednalo o muže.
Počet klientů, kteří vyhledali
v Intervenčním centru pomoc
bez předchozího vykázání násilné
osoby, bylo zhruba 50. Intervenční
centrum sídlí v Kanovnické ulici č. 11.
Otevřeno je v pondělí od 13 do 18
hodin, v úterý až čtvrtek od 8 do 12
a od 13 do 16 hodin, pátek je pro
objednané klienty. Telefon do
Intervenčního centra je 386 323 016
a mobil je 603 281 300. E-mail:
intervencnicentrum@charitacb.cz

v České republice. Prodiskutovali jsme to
spolu a projekt byl na světě,“ pokračoval
Vodička.
Oba se již potom rozhodli nezůstat pouze u prezentace hodin a připojili k nim
i astrologii a později i astronomii. Vzniklo
tak třináct zastavení, které budou mapovat
znamení zvěrokruhu. „Taky jsem se podivoval nad tímto číslem, ale skutečně
těch znamení je 13, i když se jich používá
kvůli počtu měsíců v roce jen 12,“ uvedl
Vodička. Tím nepříliš známým třináctým
znamením je hadonoš, který připadá na
období od 30. 11. do 17. 12. Pro instalování
slunečních hodin jsou České Budějovice
ideálním místem, protože s 1608 hodinami
slunečního svitu ročně patří mezi nejslunnější města v České republice.
Kromě přírodních ukazatelů času se každé zastavení zaměří na jeden zvěrokruh.
Lidé zjistí, které významné osobnosti se
v daném období narodily a chybět nebude
ani informace o jedné z planet sluneční soustavy či jiných místech ve vesmíru.

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

Měl by tu vzniknout i monolit z kamene, typického pro Jihočeský kraj a kolem
budou vysázeny dřeviny či rostliny rostoucí na jihu Čech. „Chtěli bychom docílit
toho, aby na stezku nevyráželi jen turisté,
ale i místní, například školní skupiny, které by mohly zastavení použít k výuce přírodopisu nebo i dějin,“ vysvětlil Vodička.
První zastavení bude u hvězdárny, druhé na Železném mostě a další u hradební
zdi v těsném sousedství jedné z posledních zachovaných městských věží Železné
panny.
Trasa by měla pokračovat přes Sokolský ostrov směrem k plovárně, Přednímu mlýnu, centrálním parkem Na Sadech a končila by na Senovážném náměstí.
Do letošního roku by měl být hotov
projekt a v roce 2008 je v plánu realizace. „Oslovíme jednotlivé českobudějovické stavební firmy, zda by se ztvárnění daného zastavení neujaly a nepřispěly tak
k zvýšení atraktivnosti města,“ dodal náměstek Vodička.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

V průběhu prvního pololetí letošního
roku zaznamenalo českobudějovické letiště, jehož výstavba je společným projektem
Jihočeského kraje a Statutárního města
České Budějovice, celkem 2000 pohybů
letadel.
To je o bezmála 1300 více než ve stejném období. Prudce rostoucí zájem o využití služeb letiště je výsledkem záměru, na
jehož konci by měla být v roce 2009
licence pro veřejný mezinárodní provoz.
„Od 30. května, kdy letiště získalo
licenci pro neveřejný mezinárodní provoz,
jsme navíc zajistili celkem 19 přímých
mezinárodních letů, včetně celního a pasového odbavení. Nejvíce přímých mezinárodních letů k nám i od nás realizují
zatím Němci, Rakušané, Švýcaři a další
Evropané. Už od nás ale také odlétali
pasažéři na dovolenou do Chorvatska,“
uvedl ředitel společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice Ladislav Ondřich.
Na možnosti přistání a vzletů z Českých Budějovic se stále dotazují noví
klienti z tuzemska i ze zahraničí. Neroste

přitom jen četnost letů, ale velikost a tonáž
letadel.
„Od ultralehkých letounů, které u nás
byly nosným typem strojů v loňském roce
a i nadále zůstávají nejpočetnější skupinou, se postupně posouváme k mnohem
větším letadlům. I díky získání mezinárodní licenci k nám létají letadla o tonáži 2, 4,
5, 10 i 16 tun. Zatím největší letadlo, které
u nás přistálo, byl bezmála 22-ti tunový
Chalenger, který pojme až 19 cestujících,“
zdůraznil Ondřich.
Společný projekt Jihočeského kraje
a Statutárního města České Budějovice
počítá s tím, že do roku 2009 by se zdejší
letiště mělo zařadit do sítě veřejných mezinárodních letišť. Zájem z ciziny přitom
dokazuje, že jižní Čechy mezinárodní letiště „regionálního charakteru“ potřebují.
V době, kdy kraj ani město nemají dálniční
spojení a neexistuje ani železniční koridor,
se stávají letadla ideálním dopravním
prostředkem pro rychlé spojení. Letiště se
proto chystá na výraznou modernizaci
umožňující provoz dopravních letadel.

Potřebuji zjistit kulturní akce, které
se konají ve městě. Kde mám hledat?
Na často kladený dotaz odpovídá Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury

Možností, jak se informovat o jednotlivých kulturních akcích, je hned několik.
Pro uživatele internetu je přístupná webová stránka města www.c-budejovice.cz,
kde v sekci, nazvané Kultura ve městě, naleznou nejen vypsané jednotlivé programy, ale i podrobnosti k nim a zajímavé odkazy. Je zde umístěn také seznam galerií,
muzeí a dalších kulturních institucí s adresami a internetovými stránkami.
Každoročně město vydává také tištěnou skládačku, která je k dispozici v městském informačním centru na radnici na
náměstí Přemysla Otakara II. a také v dalších kulturních institucích ve městě. Již
druhým rokem zhotovujeme tuto brožuru
ve dvou vydáních. První je určena kultur-

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

ním akcím v červnu a červenci, druhá v
srpnu a září. Je to dáno množstvím kulturních akcí ve městě o letních prázdninách. Pokud bychom všechny informace
vměstnali do jedné skládačky, byla by velmi nepraktická.
Lidé se mohou setkat také s informačními plakáty, které sumarizují kulturní
dění na radničním nádvoří během celého
léta. Jsou na výlepových plochách ve městě a k dispozici také v městském informačním centru. Zásadní akce mají vlastní propagaci a pokud se na ně vybírá vstupné, je
možné si vstupenky předem rezervovat
přes internet nebo přímo v městském informačním centru. Většinou platí, že akce
připravované městem jsou zdarma.

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

Kvalita vody na plovárně
je na vysoké úrovni
Ačkoliv v parních letních dnech navštíví českobudějovickou letní plovárnu
i přes tisíc lidí za den, kvalita vody uvnitř
bazénů zůstává stále na velmi dobré úrovni. Je to dané dobrou filtrací, která dokáže
nápor zvládnout.
„Ačkoliv je technologie prozatím původní, je na tuto plovárnu předimenzovaná, což má pozitivní vliv na kvalitu vody. Jsou tu původní velké filtry, které dokáží přes noc vodu vyčistit,“ potvrdil vedoucí
odboru sportovních zařízení budějovického magistrátu Jiří Zavoral. Zdůraznil, že
čistotu vody navíc sledují nejen hygienici,
ale i samotný provozovatel.
Neukáznění návštěvníci
Letní plovárna byla letos vzhledem
k vývoji počasí otevřena již 19. května, od
té doby ji do počátku července navštívilo
11 tisíc návštěvníků, což je více než polovina loňské celkové návštěvnosti. Bazény
pod širým nebem budou opět otevřeny do

menal Zavoral.
Plovárna je otevřená každý den od 10
do 20 hodin. To platí i pro chladné období.
„Máme klientelu, která toto počasí přímo
vyhledává. Lidé využívají toho, že je bazén
prázdný a věnují se čistě plavání. Je to ale
jen hrstka návštěvníků,“ konstatoval
vedoucí odboru.
Rekonstrukce kryté plovárny
Zatímco letní plovárna je otevřená, krytá část prochází celkovou opravou a údržbou. Uzavřena byla 2. července. „Vypustili
jsme všechnu vodu a začali s opravou, na
niž není v průběhu roku čas ani prostor.
To znamená, že se dělají opravy a údržba
vzduchotechniky, filtrů, čerpadel, rozvodů
topení, skříněk, obkladů bazénů a další
činnosti včetně kompletní dezinfekce před
zahájením provozu. Letos nás navíc čeká
rozsáhlá oprava ochozů kolem skokanského bazénu, kde je porušená izolace a protéká jí voda,“ upřesnil výčet prací Zavoral.

Zmizelé Budějovice
15. STARÉ NÁDRAŽÍ
V roce 1866 byla slavnostně zahájena u dvora Vondrov poblíž rybníku Bezdrev stavba železnice z Č. Budějovic do
Plzně. V polovině roku 1867 již byly ve
městě koleje a začala se stavět nádražní
budova. Podél kolejí se rýsovala budoucí
Nádražní třída. Oficiální první výjezd
parní lokomotivy z Českých Budějovic
se uskutečnil dne 1. 9. 1868. Absolutně
první parní lokomotiva přijela do města
dne 18. 6. 1854, ale to bylo po kolejích
koňské dráhy. Koňka byla průjezdem
parní lokomotivy značně poškozena,
takže další jízdy se již nekonaly.
Budova starého nádraží byla v prvních letech poměrně malá, nestačila
a hned v roce 1870 se nádraží přistavělo, čímž vznikl historicky zajímavý blok

klasicistně-železničářského stylu (zděné objekty kombinované se dřevem).
Staré nádraží stálo až do roku 1945, kdy
bylo velmi poškozeno bombardováním
a poté nebylo již obnoveno. Postavil se
v těch místech větší železničářský
dům, dnes zdravotní zařízení a administrativa Českých drah.
V roce 1869 byla zprovozněna trať
do Gmündu, v roce 1871 trať do Summerau, v roce 1874 do Veselí nad Lužnicí a v roce 1891 do Kájova. Kolejiště
starého nádraží oddělilo město od Suchého Vrbného, proto byl v roce 1868
postaven přes těleso dráhy 6 m vysoký
a 379 m dlouhý most z prostoru pozdějšího autobusového nádraží k plynárně. Most byl odstraněn v roce 1905.
V době rozmachu železnice po roce 1890
byly před starým nádražím postaveny

hotely U císaře rakouského a U města
Budějovic. Investoři nepočítali s tím,
ani to nemohli vědět, že za 18 let bude
stát nádraží jinde. Dne 17. 12. 1908 bylo
otevřeno nové nádraží blíže Lannově
třídě, kde hned poté byly naproti nádraží postaveny hotely Grand a Imperial, stranou pak hotely Pošta, Dobner
a Evropa a v Lannovce Adria a Central.
Nové nádraží bylo postaveno v doznívající novorenesanci se secesními prvky
podle projektu Gustava Kulhavého. Moderní nové nádraží mělo čtyři perony,
tunel pro odjezd a tunel pro příjezd. Koleje osobní dopravy byly umístěny na náspu a na Rudolfovské postaven viadukt.

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

Dnešní otázka zní: Gotické hradební věže a bašty měly jména. Vyjmenujte alespoň 5 názvů věží nebo bašt.
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 červnového vydání je: Poslední řádnou jízdu jela ve městě tramvaj
28. února 1950. Výhercem je: paní Henrietta Sazymová, Čéčova 15, 370 04 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. 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.

Městské organizace a společnosti se představují:
Letní plovárna v parných dnech praská ve švech.
konce letních prázdnin.
„Je to tu fajn. Mám malé děti, pro něž je
koupání pod dohledem vždy lepší než
v přírodě. Voda je tu sledovaná, je vidět až
na dno a v případě nouze mi může někdo
pomoci,“ svěřila se Jana Hlaváčová, která
plovárnu s potomky pravidelně navštěvuje. Na bezpečí návštěvníků dohlíží podle
Zavorala tři plavčíci, v době náporu i více.
Práci mají hlavně v době, kdy bazén
praská ve švech. „Musím bohužel uvést, že
řeší i problémy s neukázněnými návštěvníky, kteří nerespektují pravidla a doslova
obtěžují většinu slušných zákazníků. Potom nezbývá nic jiného, než vykázat poberty z areálu a když neuposlechnou, přivolat na pomoc i městskou policii,“ pozna-

Foto Petr Zikmund

Krytá plovárna by měla být v provozu
opět na konci prázdnin. Dříve se neotevře ani v případě, že by se léto nepovedlo
a bylo chladné. „Otevřít plovárnu není jednoduché. Nemohu otočit jen tak klíčkem
a vpustit lidi dovnitř. Musíme postupovat
podle předpisů, které nám například určují, že dva týdny před otevřením musí být
napuštěná voda, která musí cirkulovat
a být již čištěna. Pak odevzdáváme vzorky
na rozbor. Proces je velmi dlouhý a musí
se plánovat dopředu,“ dodal Zavoral.
Na letní plovárně zaplatí dospělý za
den 50 korun, po 17 hodině 30 korun. Děti
od 3 do 10 let, seniory od 60 let a držitele
ZTP přijde celodenní vstup na 30 korun,
po 17 hodině 20 korun.

Zajímavé osobnosti města
Jana Valerián Jirsík
Královské město České Budějovice se může chlubit celou
řadou osobností, které se podílely nejen na vývoji krajské metropole, ale promlouvaly i do dějin. Dnes se zastavíme u Jana Valeriána Jirsíka, který se narodil 19. června 1798.
V letech 1851 až 1883 byl čtvrtým biskupem českobudějovickým. Byl českým vlastencem a podílel se na rozvoji českého
školství. V Českých Budějovicích založil první české gymnázium, pro které získal budovy a první roky je dokonce i financoval.
Spoluzakládal též českou dívčí obecnou školu, Českou obecnou školu chlapeckou a Ústav pro hluchoněmé. Zemřel 23. února
1883. Čeští obyvatelé města mu po jeho smrti nechali zbudovat
sochu, která nyní zdobí prostor před Černou věží.

Jihočeské divadlo
vede Jiří Šesták. Absolvoval DAMU v Praze a v roce 1980 nastoupil do činohry Jihočeského divadla.
Byl jejím dlouholetým uměleckým šéfem a na začátku roku 2004 se stal ředitelem divadla, které letos získalo řadu prestižních cen.

Prázdniny jsou v plném proudu. Volna si užívají nejen školáci či pedagogové,
ale i většina českých divadelníků. To se
ovšem nedá tvrdit o Jihočeském divadle,
kterému začátkem léta začaly další pracovní povinnosti. Zvládáte tento celoroční
kolotoč?
Tradičně již máme narozdíl od jiných
divadel v republice náročnou sezónu a to
hlavně kvůli působení na otáčivém hledišti v parku českokrumlovského zámku.
Proto asi před dvěma lety jsme přešli na
model zimní a letní sezóny. V zimě působíme hlavně v Českých Budějovicích a v létě na točně a na jiných místech Jihočeského kraje. Přes léto tak odehrajeme 110
až 120 představení.
Většinu těchto inscenací ale odehrajete
na Krumlově?
Máme v plánu tu odehrát celkem 86
inscenací. Sezónu jsme zahájili jsme 8. července premiérou komedie Sluha dvou pánů, kterou nastudoval režisér Jiří Menzel.
Byla to pro něj jediná divadelní režie
v České republice letošního roku. Z ohlasů byla spolupráce velmi úspěšná. Soubor pod vedením pana Menzela udělal

opět krok vpřed a diváci byli nadšeni. Poprvé v historii jsme uvedli na točně operetu Cikánský baron. Pak se představil operní soubor s Rusalkou a následoval balet Labutí jezero. V srpnu uvedeme ještě komedii
Tři mušketýři a sezónu uzavře Kráska a zvíře. V Krumlově poměrně úspěšně hraje i loutkohorecký soubor, naše čtvrtá profesionální
scéna. Pro děti si herci připravili pohádky
Zlatovláska a Kocour v botách.
Po účinkování na otáčivém hledišti se
vrátíte do Českých Budějovic a zahájíte
novou sezónu?
Činoherní soubor má v září dovolenou, zbylé tři součásti divadla skutečně
nastupují do klasické sezóny už koncem
srpna. Oprašují tituly a připravují generální zkoušky na reprízy a začínají zkoušet
nové inscenace. Letos chystáme uvést 15 premiér, což je ale o dvě méně než v roce předchozím. Po minulé sezóně, kdy jsme připravovali velmi náročné projekty - například
v opeře zmíním Křídový kruh, s nímž jsme
uspěli - dáme více prostoru baletu a u činohry se vrátíme ke klasičtější dramaturgii.
Můžete být konkrétní?
Po celý loňský rok jsme divákovi v činohře předkládali současné hry, které byly
plné emocí, drsných příběhů a mnohdy
i s kontroverzními tématy. Je pravdou, že
jsme přilákali do divadla mnoho mladých,
někteří konzervativnější činoherní diváci
však plně spokojeni nebyli. Proto nyní
uvedeme v činohře sezónu velkých lidských osudů, v nichž si každý najde to
své. Diváci se mohou těšit na komorní
příběh Nože ve slepicích a na hru o stvoření divadla i světa nazvanou Goldbergovské variace. V Malém divadle uvidí komedii Pokoj v modrém. Zhlédnou také

zpracování slavných filmových předloh
Někdo to rád horké, Nebezpečné vztahy
a Pýcha a předsudek. Operní soubor připraví tři inscenace Mam’zelle Nitouche,
Cosi fan tutte a slavnou operu Giuseppe
Verdiho Síla osudu. S ní se představí na
otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Balet uvede dvě premiéry. Pro jeviště v historické budově připravuje šéfka baletu Libuše Králová večer nazvaný Malá noční
Mozartiána. V Metropolu diváci uvidí Pucciniho Madame Butterfly. Také loutkohra
připraví nové pohádky.
Plánujete změny ve výši vstupného?
Předplatné bude lacinější, protože nabídneme v sezóně o dva tituly méně. Tím
bude více prostoru pro reprízy divadelních
představení, které jsou často vyprodané
a jsou v oblibě u diváků, jichž do divadla
chodí čím dál tím více. Myslím si, že
zlevnění uvítají zejména ti, pro něž bylo
finančně nedostupné. Po loňském výraznějším zdražení se jednotlivé vstupné
měnit nebude.
Jihočeské divadlo letos získávalo mnoho ocenění na festivalech. Těší vás to?
Samozřejmě, že jsem spokojený, i když
nesmíme usnout na vavřínech. Připomenu, že cenu získal jak činoherní, tak i baletní a operní soubor. Navíc vycházejí
v tisku kritiky, které nám jsou příznivé
a brány nám otevírají i festivaly. To svědčí
o stoupající kvalitě našich představení.
Největší radost mi ale udělal žebříček nejúspěšnějších divadel, který sestavovali kritici a vyšel v prestižním čtvrtletníku Svět
a divadlo. V něm jsme se poprvé umístili
na osmém místě. Předběhli jsme všechna
vícesouborová divadla v České republice.
Hodnoceno bylo přes sto divadel.

Práce strážníka: Radar i první pomoc. Strážnice pomohly dívce
Nejčastěji je obyvatelé Českých Budějovic mohou potkat v ulicích s radarem,
jak kontrolují rychlost automobilů. Avšak
strážnice Věra Školková a Jitka Servusová
toho zvládají více, než se zdá, jak prokázaly při kontrole podávání alkoholu mladistvým v polovině července. Jedna opilá
dívka zkolabovala a zhroutila se na zem
před restaurací. Strážnice neváhaly a poskytly jí první pomoc, než přijela sanitka.
Rychlý a odborný zákrok obou strážnic
ocenil i primátor Juraj Thoma, který se
kontrolní akce osobně účastnil. „Reagovaly rychleji, než si ostatní uvědomili, co se
děje, a přesně věděly, co mají dělat. Taková pohotovost a profesionalita může být
při záchraně života rozhodující,“ pochválil
strážnice primátor.
Obě strážnice pracují u městské policie
dva roky a téměř celou tu dobu slouží spolu. „Vycházíme spolu dobře a na Jitku se
mohu stoprocentně ve všem spolehnout,“
poznamenala Věra Školková. Jitka Servu-

info

Strážnice Věra Školková a Jitka Servusová
pracují u městské policie už dva roky.
Foto Městská policie Č. Budějovice
sová doplnila ve stejném duchu: „Je velmi
důležité věřit, že vedle sebe při výkonu
služby máte člověka, na kterého se můžete ve všem spolehnout a kterému důvěřujete. Máme stejné názory, rozumíme si,
a tak se dobře doplňujeme.“
Čistě ženská hlídka to u městské policie rozhodně nemá jednodušší než muž-

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

ská. Když je třeba, musejí se mužům vyrovnat. „Řešily jsme například osobu pod
vlivem omamných látek, která ohrožovala
nožem okolí. Zjistily jsme, že nožů má
dokonce více. Přesto jsme dotyčného zajistily a předaly Policii České republiky,“
uvedly strážnice příklad.
Svou budoucnost i nadále spojují
s městskou policií, ale hlídkováním v ulicích města jejich ambice nekončí. Věra
Školková byla nedávno přijata na vysokou
školu, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity bude při zaměstnání studovat obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na radiologické, biologické, toxikologické noxy a výbušniny.
„Já bych ráda časem využila své znalosti a praxi i ve službě v autohlídce. Tu
vysílá operační středisko v souvislosti
s voláním na tísňovou linku 156 po celých
24 hodin. Oproti denní hlídkové činnosti
se strážník v noci dostane k řešení odlišnějších případů,“ naznačila Jitka Servusová.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

S velkým úspěchem se letos setkal již 3. ročník hudebního festivalu na soutoku Vltavy
a Malše v Českých Budějovicích nazvaný příhodně Múzy na vodě, který se uskutečnil
v krajské metropoli od 30. června do 4. července. Jednotlivá představení vidělo tisíce
návštěvníků. Festival zahájilo Jihočeské divadlo baletem Carmina Burana. Druhý den si
diváci mohli vychutnat Labutí jezero. V pondělí 2. července se představil Třeboňský
lázeňský orchestr a v úterý zazněl na břehu soutoku jazz. Akci zakončila Jihočeská
komorní filharmonie s Jiřím Stivínem..
Foto Petr Zikmund

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/

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Gotika na radnici
Na patnácti panelech instalovaných ve
třetím patře budovy českobudějovického
magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II.
jsou od konce června k vidění fotografie, letecké snímky i mapy některých gotických stavebních prvků, včetně detailů tohoto výtvarného slohu, které se ve městě dochovaly.
„Tato výstava je první částí připravovaného dlouhodobého cyklu, jež se bude
podrobněji tématicky věnovat jednotlivým
architektonickým slohům. Potrvá až do začátku roku 2008, kdy ji vystřídá renesance,“
uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová a upřesnila, že expozici připravili pracovníci odborů rozvoje a územního plánování.

Lipenská prochází
rekonstrukcí

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

Čistírna odpadních vod láká návštěvníky

Téměř tisícovka návštěvníků zavítala od počátku letošního roku na prohlídku čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích.

Do pr a v ní po dni k m ěst a
Če s ké Budě j o v i c e
– t o ne ní j e n M H D
Tradice městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích sahá až do roku 1909,
kdy ve městě začaly jezdit první dopravní prostředky pro hromadný převoz cestujících.
Dnešní poskytovatel služeb veřejné dopravy v Českých Budějovicích, Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., zajišťuje
přepravu cestujících na celém území města
a v 17 příměstských obcích v jeho blízkém
okolí. Ucelený systém městské hromadné
dopravy je v současnosti tvořen autobusovou
a trolejbusovou trakcí, které mají k dispozici
moderní vozový park čítající 94 autobusů
a 52 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují provoz
na 14 autobusových linkách o celkové délce
164,2 km a 8 trolejbusových linkách o celkové délce 70,2 km. Ročně najedou více jak
6 miliónů kilometrů a přepraví více než
42 miliónů cestujících.
Moderní bezbariérové a ekologické
Městská hromadná doprava však není jeautobusy a trolejbusy nahrazují v měst- dinou podnikatelskou aktivitou společnosti.
ské hromadné dopravě dosluhující vo- Společnost zajišťuje jednorázové přepravy
zidla.
na objednávku, opravy autobusů, nákladních
a dodávkových vozidel, prodej náhradních dílů a nafty. Veškeré služby jsou nabízeny
podnikatelům i veřejnosti. V současné době probíhá výstavba nových moderních provozů myčky vozidel a lakovny, které významně zvýší rozsah, kvalitu a ekologičnost
poskytovaných služeb.

Nejvyšší porodnost je na Budějovicku

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!

K 31. březnu 2007 žilo v Jihočeském
kraji podle předběžných výsledků 630 487
obyvatel, z toho 50,8 % představovaly ženy.
Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 481 osob. Toto zvýšení bylo
přes příznivý vývoj porodnosti a úmrtnosti
z více než 90 % zajištěno stěhováním.
Vyplývá to z údajů českobudějovického pracoviště Českého statistického
úřadu. V kraji se narodilo 1 662 dětí, což je
o 135 více než ve stejném období roku
2006. Porodnost odpovídá republikovému
průměru. V rámci kraje byla nejvyšší porodnost v okresech České Budějovice a Strakonice. Podíl dětí narozených mimo manželství zůstal na úrovni roku 2006 a činil
téměř jednu třetinu živě narozených dětí.

Zemřelo 1 622 osob, což je o 28 více než
před rokem.
Meziroční zvýšení počtu zemřelých
ovlivnil především vývoj počtu úmrtí na
druhou nejčastější příčinu, kterou jsou
zhoubné nádory (28 % zemřelých). Těm
podlehlo o 26 osob více. Na nejčastější příčinu úmrtí, nemoci oběhové soustavy (45,2 %
zemřelých), zemřelo naproti tomu o 89
osob méně než ve stejném období předchozího roku.
Přirozenou měrou se počet obyvatel
kraje zvýšil o 40 osob. K přírůstku počtu
obyvatel přirozenou měrou došlo ve všech
okresech s výjimkou okresů Písek, Strakonice a Tábor. Nejvyšší přirozený přírůstek byl v okrese Č. Budějovice (+77 osob).

Změny územního plánu
Nová silnice se posune
Odbor územního plánování a architektury zahájil řízení o vydání změny územního plánu v lokalitě U Vávrovských rybníků v k.ú. České Budějovice 2. Hlavním
cílem je umožnit vybudování spojnice ulic
Strakonická a Milady Horákové, která
přetne bývalé vojenské cvičiště. Jedinou
změnou je, že se trasa plánované silnice
oproti dnešnímu plánu posune severovýchodněji na úroveň ulice Milady Horákové, zatímco dnešní územní plán předpokládá zaústění spojnice do Větrné ulice. Charakter území v jejím okolí však
zůstane zachován. Novou silnici překlenou
dva ekodukty, které umožní propojení
obytné zástavby s přírodou. Veřejné projednání této změny se uskuteční 30.

července 2007 od 15.30 hodin v zasedací
místnosti zastupitelstva v historické budově radnice.
Chráněná dílna v Třebotovicích
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání schválilo návrh změny
územního plánu v Třebotovicích. Majitel
stavení č. p. 2437 a přilehlých pozemků
o celkové výměře 741 m2 chce změnit charakter území ze zastavitelného území veřejné vybavenosti pro kulturu na zastavitelné území s převažujícím charakterem
smíšeným individuálního bydlení na venkově. O změnu územního plánu požádal, protože chce budovu rekonstruovat
na chráněnou dílnu s obytným prostorem
v podkroví.

Plánovaná rekonstrukce českobudějovické ulice Lipenská v úseku od Rudolfovské po napojení na křižovatku s ulicí
J. Š. Baara potrvá do listopadu.
Kompletně bude vyměněna stávající
kanalizace a vodovod včetně přípojek, jejichž stav je téměř havarijní a na konci
své životnosti. Současně dojde také ke
stavebním úpravám komunikace a chodníků a k jejich odvodnění. Obnoveno bude i veřejné osvětlení. Projekt počítá se
změnou rozmístění jednotlivých svítidel
a vysazením zeleně.
Stavba je rozdělena do tří časových
etap, které umožní omezenou průjezdnost. Začínat bude mezi ulicemi Riegrova - J. Š. Baara, pokračovat v části mezi
Novou a Riegrovou a končit v úseku Rudolfovská - Nová. Ve všech těchto úsecích
bude provedeno napojení na už zrekonstruované inženýrské sítě.
Vzhledem k tomu, že část Lipenské
od Pekárenské po J. Š. Baara byla zrekonstruována už v roce 2005, bude po dokončení této zbývající části obnovena ulice Lipenská po celé délce.

Srpen je na kulturu
velmi bohatý
Na kulturu velmi bohatý je druhý měsíc prázdnin. Lidé se mohou těšit nejen na
divadelní představení, ale i na vernisáže
a koncerty.
V srpnu bude kulturou žít i nadále radniční nádvoří. Kromě pravidelných pohádek nebudou chybět ani koncerty známých
hudebníků či netradičních kapel. „Chtěla
bych zvláště upozornit na výborné blues
v podání bandu Petry Börnerové, která v Budějovicích již vystupovala, ale jen v klubech. Poprvé se na radničním nádvoří představí 24. srpna od 21 hodin,“ sdělila vedoucí
odboru kultury magistrátu města Iva Sedláková. Upozornila rovněž na představení afrických hudebníků a tanečníků, které prostory rozhýbou 30. srpna od 21 hodin.
Do Č. Budějovic zavítá i prestižní Mezinárodní hudební festival Český Krumlov,
který začal v pátek 20. července a patří k nejdelším letním hudebním akcím v České republice. Koncert začne 12. srpna od 19.30
hodin.
Radniční léto v srpnu
1.8. 20.00 - Nezmaři – pořádá Agentura
Minerva
7.8. 20.00 – Věra Klásková (irské balady) – pořádá Agentura Minerva
8.8. 18.00 – Dlouhý, široký a bystrozraký – účinkuje Studio dell’arte – pořádá Bazilika o.p.s 21.00 – Blues session – bývalá
kapela P. Kalandry – pořádá Bazilika, o.p.s.
9.8. 18.00 – Bajaja – Teátr Víti Marčíka
14.8. 18.00 – Jak do Mastné Lhoty přišel
čert – účinkuje Téměř divadelní společnost
15.8. 18.00 – O Sněhurce – účinkuje Malé divadélko z Prahy – pořádá Bazilika, o.p.s.
21.00 - The Hogs (Irsko) a Václav Koubek - irský folk, keltská hudba pořádá Bazilika, o.p.s.
16.8 20.00 - Soulpower - live power music band, jazzový koncert
21.8. 20.00 – Žalman a spol. – pořádá
Agentura Minerva
22.8. 18.00 – O Palečkovi – účinkuje Divadlo LUK – pořádá Bazilika, o.p.s
21.00 Yellow sisters – vystoupí zvukové
iluzionistky – pořádá Bazilika, o.p.s.
23.8. 18.00 – Líný Mates a obrův učeň –
účinkuje Téměř divadelní společnost
24.8. 20.00 – Band Petry Börnerové –
koncert, pořádá statutární město České Budějovice
29.8. 18.00 – KARROMATO – dřevěný cirkus – mezinárodní loutkové divadlo – pořádá
Bazilika o.p.s 21.00 - Senegal meets - afričtí
hudebníci a tanečníci - pořádá Bazilika, o.p.s
30.8 18.00 – O Kačence a nebojácném
synkovi – účinkuje Téměř divadelní společnost.
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