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Noviny
českobudějovické r adnice

UVNITŘ LISTU
 Znovuotevření Masných krámů
 Trolejbusy jezdí do Českého Vrbného
 Letiště zahájí modernizaci
 Ulice se budou opravovat i zimě

MĚSTO BUDE HOSPODAŘIT
ˇ
S DVOUMILIARDOVÝM ROZPOCTEM
České Budějovice budou v roce 2008
hospodařit s rozpočtem ve výši 2 miliardy korun. Návrh rozpočtu schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 13. prosince.
Běžné výdaje - tedy peníze především na
údržbu ulic, zeleně, budov a provoz městských zařízení - jsou naplánovány na
1,460 miliardy korun. Kapitálové výdaje
- čili investice, pořizování nových staveb
a zařízení - budou příští rok činit 573,3
milionu korun.
„Pozitivní změnu pro nadcházející rok
přináší novela zákona o rozpočtovém určení daní, díky němuž si České Budějovice ročně polepší o zhruba 60 milionů
korun na daňových příjmech. Protože se
nám daří udržet na uzdě běžné výdaje,
půjdou tyto peníze převážně na investice
– tedy nové stavby a projekty,“ přiblížil
primátor Juraj Thoma.
„Z velkých investic bych vyzvedl dvě
akce – stavební úpravy ulic Ledenická
a Evžena Rošického, na nichž se bude
podílet i Jihočeský kraj. Na Ledenické se
za 48 milionů korun z rozpočtu města
vybuduje především nová kanalizace a vodovod, přibudou nové chodníky a obnoví
se veřejné osvětlení. Ulice Evžena Rošického, na níž se bude město podílet 10 miliony, dostane hlavně nový povrch. Kromě
obnovy inženýrských sítí bude souběžně
s ulicí také postavena nová cyklostezka
na Zavadilku. Na stavební úpravy dalších

ulic půjde celkem 65 milionů korun –
předpokládají se například opravy části
ulic Skuherského, Bedřicha Smetany,
Riegrova, Jeremiášova nebo Dr. Tůmy. Dále se předpokládá zahájení další etapy
stavebních úprav Lannovy třídy,“ uvedl
náměstek primátora František Jelen.
Mezi další významné investice bude
v příštím roce patřit nové chlazení na
zimním stadionu za 21 milion korun,
úpravy kanalizačního sběrače na Novohradské za 15,2 milionu (stávající nezvládá při větších deštích odvádět dešťovou
vodu a důsledkem jsou častá zaplavení
povrchu ulice a při průtržích i okolních
objektů). V místních částech Třebotovice
a Kaliště bude příští rok za 2,3 milionu dobudován nový vodovod včetně vodojemu
(loni započatá akce stála již 13 milionů).
„Nemalý podíl na kapitálových výdajích mají investice do školství. Pokračujeme tak v trendu nastaveném už v minulých letech, kdy jsme jasně deklarovali, že
školství je naší prioritou. V příštím roce
vynaložíme na školská zařízení vedle
114,5 milionu korun běžných výdajů
dalších 38,4 milionu korun na investicích,“ dodal primátor Juraj Thoma.
„Největší školskou investicí bude nástavba školní družiny nad budovou ZŠ
Vlastimila Rady v Mladém za 15 milionů
korun. Dostavba nové školní jídelny v ZŠ
Matice školské si vyžádá 4,5 milionu

korun a rozšíření prostor pro zázemí MŠ
Vrchlického bude stát 1,9 milionu,“ vyjmenoval náměstek primátora pro oblast
školství a financí Rudolf Vodička některé
investice ve školství.
Největší část běžných výdajů tvoří 282
miliony korun na různé sociální dávky,
které město v rámci výkonu státní správy
vyplácí. „Ty však přes městský rozpočet
jenom projdou z rozpočtu státního. Největším výdajem města je tak téměř dvousetmilionová dotace dopravnímu podniku
na úhradu ztráty z provozu městské hromadné dopravy. Jihočeské divadlo obdrží
od města neinvestiční dotaci na svůj provoz ve výši 69 miionů korun, na domovy
důchodců zřizované městem půjde 46 milionů. Svoz a likvidace odpadů přijdou
na 87 milionů, péče o zeleň na 33 miliony

a průběžné opravy a údržba komunikací
na 50 milionů korun,“ přiblížil náměstek
Vodička.
„V souvislosti s běžnými výdaji bych
také rád připomněl novou směrnici, podle
níž bude v rámci grantového systému
rozděleno minimálně 2,5 procenta vlastních příjmů rozpočtu z předchozího roku.
Pro rok 2008 to tedy bude necelých 36 milionů korun, z čehož 9 milionů půjde na
podporu mládežnického sportu, 8 milionů pro organizace působící v sociální oblasti, po šesti milionech na kulturu a na
cestovních ruch, 4,6 milionu na památkovou péči a přes jeden milion korun na
volnočasové aktivity děti a projekty v oblasti životního prostředí,“ doplnil primátor Thoma.

ROZPOČET – přehled největších výdajů
Běžné výdaje - celkem 1,460 mld. Kč: sociální dávky: 282,2 mil.; dotace dopravnímu
podniku: 198,8 mil.; školská zařízení: 114,5 mil.; likvidace odpadu: 86,8 mil.; Jihočeské divadlo: 69,3 mil.; opravy a údržba komunikací: 50 mil.; domovy důchodců:
46,4 mil.; grantový systém: 35,7 mil.; údržba a obnova zeleně: 33 mil.
Kapitálové výdaje - celkem 573,3 mil. Kč: stavební úpravy ulic: 65 mil.; stavební
úpravy Ledenické ulice: 48 mil.; školská zařízení: 38,4 mil.; nové chlazení na zimním
stadionu: 21 mil.; úpravy kanalizace Novohradská: 15,2 mil.; stavební úpravy E. Rošického: 10 mil.; vodovod Třebotovice a Kaliště: 2,3 mil.

Věřím v další
úspěšný rok
Skončil starý
rok, který měl na
konci trojčíslí
007. To bychom
mohli s nadsázkou nazvat „bondovské“ podle
slavného agenta. To je hrdina
veskrze imaginární, vymyšlený. Asi těžko jsme zažili v uplynulém
roce příběhy, které dali autoři do vínku této filmové postavě.
Letopočet roku nového má na
konci číslovku osm, která je zejména
pro nás, pro Čechy, číslovkou doslova
magickou. Roky 1848, 1938, 1948
a 1968 vstoupily do historie země
reálnými událostmi, které jistě poznamenaly životy mnoha našich předků.
Nikdo z nás si jistě nepřeje, aby
právě nastávající rok byl také
takovým osudovým rokem. Ostatně,
jak evropské, tak světové reálie tomu
zatím bohudíky vůbec nenasvědčují.
A rok 2008 pro nás tedy bude rokem
stejným jako mnohé před ním – s radostmi i starostmi, s úsměvy, ale i se
slzami. Některým z nás vyjde lépe,
někteří si možná vzpomenou na roky
šťastnější.
Mnozí z vás také jistě vstoupili do
Nového roku s tradičním předsevzetím. Učinili tak i českobudějovičtí zastupitelé, když 13. prosince loňského
roku schválili rozpočet našeho města
na rok 2008.
Věřím, že to bude dobrý rozpočet,
stejně jako celý rok. Pro město i pro
vás osobně.
Rudolf Vodička, náměstek primátora

Prosincovou atrakcí historického centra Českých Budějovic se bezpochyby stalo
veřejné kluziště u vánoční stromu naproti radnici. Bruslili tu nejen obyvatelé města, ale
s chutí led vyzkoušeli i zahraniční turisté. „Je to skvělý nápad. Přijeli jsme sem s
rodinou za nákupy a když jsem viděl tu ledovou plochu, odpojil jsem se se setrou od
nich, půjčili jsme si brusle a šli jsme bruslit. Kdyby něco podobného udělali i u nás, to
by bylo vynikající,“ prohlásil Wolfgang Hanedrich z Horního Rakouska.
Led na náměstí se stal i vděčným objektem pro fotoaparáty nejen japonských turistů.
Největší radost měly z kluziště ale děti. „Jsem tu asi už potřetí, moc se mi to líbí,“ konstatoval dvanáctiletý Honza ještě před Štědrým dnem.
Foto Petr Zikmund

Točna má zůstat v zahradě,
vzkázali jihočeští politici
Jihočeští politici chtějí, aby otáčivé
hlediště Jihočeského divadla v Českém
Krumlově zůstalo v zámecké zahradě.
Hejtman Jan Zahradník, primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma, starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička,
senátor Tomáš Jirsa a poslanec Jaroslav
Klein proto podepsali společné prohlášení, v němž dávají tento postoj jedno-

značně najevo.
Politici budou zároveň usilovat o zachování stávajícího otáčivého hlediště,
dokud se nenajde lepší varianta minimálně o stejné kapacitě sedadel a při
udržení nynějších uměleckých hodnot,
které představením před točnou dodává
kulisa zámecké zahrady.
Pokračování na str. 2

V Budějovicích
se poběží maratón
Ve velmi netypickém prostředí se
v Českých Budějovicích poprvé v historii
poběží v sobotu 26. ledna maratónský běh.
Trať dlouhou 42,195 kilometrů budou závodníci zdolávat ve druhém patře podzemních garáží nákupního centra a autobusového nádraží Mercury, což je naprostá rarita.
Závodit budou muži i ženy v různých
věkových kategoriích. Start je naplánován
na 11 hodin dopoledne. Přijet má i pelhřimovská agentura Dobrý den, která projevila zájem zapsat tento závod do České
knihy rekordů.
„Zdálo se mi škoda, že České Budějovice coby krajské město nemají svůj
maratónský závod. Když vidím s jakým
ohlasem se běhají závody například v hale
na brněnském výstavišti, řekl jsem si, že
by bylo škoda této šance nevyužít. A tak je
přichystán závod v netypickém lednovém
termínu,“ informoval ředitel závodu JaroPokračování na str. 2
slav Novák.

Tajemník českobudějovického magistrátu Zdeněk Řeřábek:

Děláme vše proto, aby byl úřad dostupnější

Městská policie České Budějovice oslavila 15. výročí svého založení. Při této příležitosti primátor Juraj Thoma udělil strážníkům pamětní medaile. „Za patnáct let své
existence se městská policie značně rozrostla a proměnila. Především v posledním roce, jubilejním patnáctém, se podařilo provést zásadní změny, které znamenají bezpochyby kladný krok k lepší ochraně veřejného pořádku. Nejvíce však
záleží na samotných strážnících, jejich zodpovědnosti a přístupu k práci,“ poznamenal primátor.
Foto Petr Zikmund

V prosinci proběhlo stěhování některých odborů českobudějovického magistrátu. Proč k přesunům došlo?
Snažíme se využít každého místa
v budovách, které
vlastníme. Protože
byla dokončena rekonstrukce půdních prostor v Kněžské ulici číslo 19, kde vznikly příjemné kanceláře, rozhodli jsme se těchto míst využít
a přemístit sem některá pracoviště. Chtěl
bych tímto poprosit občany o trpělivost,
než si na novou organizaci odborů zvyknou. Snažíme se dělat vše proto, aby jim
úřad byl co možná nejdostupnější a přitom
musíme vycházet z koncepcí, které pro
příští roky připravuje stát. Bohužel město
nevlastní takové prostory, kam by se vešel
magistrát celý a všichni úředníci by byli na
jednom místě.

Kterých odborů se přemístění týkalo?
Přesun mají za sebou pracoviště stavebního úřadu, konkrétně jeho oddělení
vyvlastnění a deliktů a také celý odbor
památkové péče. Obě pracoviště občané
najdou ve 4. patře budovy v Kněžské 19.
Naopak na své původní místo, do 2. patra
radnice na náměstí Přemysla Otakara II.,
se vrátilo pracoviště odboru správy veřejných statků a oddělení správy komunikací. Do Kněžské ulice se přestěhovala část
odboru sociálních věcí, a to do 1. a 4. patra.
Lidé tu najdou oddělení dávek pro zdravotně postižené občany, agendu příspěvku
na péči, oddělení dávek pro zdravotně
postižené občany, agendu příspěvku na
provoz motorového vozidla, průkazky ZTP
a ostatní dávky pro zdravotně postižené
občany a oddělení sociální pomoci.
Stěhování se tedy dotklo hlavně sociálního odboru...
Připravili jsme se tak na vznik Národního sociálního úřadu, který plánuje v dohledné době vybudovat ministerstvo so-

ciálních věcí oddělením části sociálního
odboru od obcí s rozšířenou působností
velikostního typu III. V našem případě to
znamená, že asi 50 našich pracovníků přejde v případě fungování tohoto nového úřadu pod státní správu. Problém je v tom, že
stát zatím pro ně nemá budovy, a proto
chce využít prozatím současná místa úřadů samospráv. Proto to stěhování. Část
oddělení, jichž by se tyto změny týkaly,
jsme tak soustředily na jedno místo.
Neobáváte se, že budou lidé na úřadě
nyní tápat?
Samozřejmě, že jakékoliv změny se
neobejdou bez počátečních problémů. Pokud je někdo zvyklý chodit několik let
do kanceláře na náměstí Přemysla Otakara II., bude logicky zpočátku překvapen.
S tím počítáme, ale jak jsem již jednou
konstatoval, prosím všechny, kterých se
novinky týkají, o shovívavost. Věřím, že
s postupem času si občané zvyknou a ani
jim nepřijde, že dříve sídlilo oddělení
někde jinde.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Masné krámy navštěvují tisíce hostů Pivo se čepuje přímo z tanků
Již tisíce hostů si nenechaly ujít návštěvu znovuotevřených Masných krámů
a v Krajinské ulici číslo 13, kde se legendární pivnice nachází, začíná být po pěti
letech opět živo. Masné krámy jsou totiž
kultem, legendou i atrakcí zároveň.
„Jsem rád, že se městu a Budějovickému Budvaru podařilo restauraci Masné
krámy zprovoznit. Městu se tak vrátila turistická atrakce, jejíž proslulost sahá daleko za hranice regionu. Spousta lidí z jiných částí republiky a turisté se často ptali, jak to s Masnými krámy vypadá, což
svědčí o tom, že jsou jedním ze symbolů
Českých Budějovic. Jsem rád, že teď už je
do restaurace mohu rovnou pozvat,“ konstatoval primátor Českých Budějovic Juraj
Thoma.
Restaurace byla poprvé po rekonstrukci otevřena ve středu 5. prosince ve 14 hodin. U vchodu se tísnily stovky lidí, mnozí
z nich jsou tzv. štamgasti, kteří před pěti
lety při povodních pivnici před velkou vodou „zavírali“.
„Pamatuji si to, jako by to bylo dnes.
Město se tehdy vyklizovalo kvůli rozvodněným řekám. Symbolicky jsme si dali
poslední pivo. Vůbec jsme netušili, že bude trvat pět let, než se sem zase vrátíme,“
poznamenal jeden ze štamgastů.
Budova Masných krámů, které jsou
uvedeny snad ve všech domácích i zahraničních turistických průvodcích o Českých Budějovicích, pochází pravděpodobně z roku 1554. Na pivnici byla přestavěna v roce 1953 a Masné krámy rychle získaly značnou popularitu díky prvotřídnímu pivu z Budějovického Budvaru a výborné kuchyni.
„Masné krámy se v minulosti staly
jedním ze symbolů Českých Budějovic.
Pevně věříme, že nyní úspěšně navážeme
na slavnou tradici a brzy se opět bude

říkat že 'Kdo nebyl v Masných krámech,
nebyl v Budějovicích',“ okomentoval PR
manažer Budějovického Budvaru Petr
Samec. Budvar, který je jedním z vlastníků, se stal rovněž nájemcem pivnice na
příštích 15 let.
Masné krámy prošly při rekonstrukcí
důkladnou opravou. Nový interiér, jehož
autorem a dodavatelem je studio Story
Design, navazuje nejen na tradici původní
restaurace, ale i na historický charakter
budovy.
Proto byly voleny architektonické prvky a tradiční materiály - dubový masiv,
přírodní kůže, černý matný kov, patinovaná měď. Nábytkové vybavení má jednodu-

chý a účelný charakter a svými výrazovými prvky také evokuje historickou sounáležitost se stavbou.
To však neznamená, že by se v Masných krámech neuplatnily i nejmodernější trendy vybavení restauračních zařízení. Proto zde nalezneme jak velkoplošné
obrazovky a další techniku pro velkoplošnou projekci, tak i WIFI připojení k internetu či bezdrátovou pokladní techniku.
„Interiér pivnice vychází ze svých historických dispozic a tradice, nicméně naším
cílem bylo, aby Masné krámy byly zároveň špičkovým gastronomickým zařízením s nejmodernějším technickým a technologickým zázemím,“ dodal Petr Samec.

Kromě piva byly Masné krámy
vždy vyhlášené i výbornou kuchyní.
Základem jídelníčku je tradiční česká
kuchyně a především maso ve všech
podobách. Součástí nabídky jsou ale
i originální speciality, mimo jiné například zvláštní druh chleba. Přikládáme na ukázku část z jídelníčku, který
host dostane při návštěvě pivnice.

O hosty nemají Masné krámy nouzi.

Foto Petr Zikmund

Městu jsme vrátili jeho dominantu
rekonstrukce povede k jejich znovuotevření. Protože se vlastníci nedokázali dohodnout, oprava se odkládala a objekt chátral. Otevření Masných krámů vnímám
velmi pozitivně, stejně asi jako všichni
obyvatelé Českých Budějovic.
Co bylo při rekonstrukci nejsložitější?
Velmi problematické bylo dostat všech
16 vlastníků k jednomu stolu a najít tu
společnou řeč. Tím jsme dosáhli shody
a mohli jsme požádat o již zmíněná stavební povolení s pravomocným rozhodnutím.
Masné krámy se staly moderní pivnicí
21. století. Neztratily tím ale ze své jedinečnosti?
V žádném případě. Při rekonstrukci
jsme respektovali nejen původní interiér,
ale také historický ráz celé budovy. Zachovali jsme tak například kóje, které jsou
tolik typické pro tuto pivnici. Hlavní část
Masných krámů tak zůstala zachovaná.
Zcela nová je ale kuchyň, která nyní odpo-

Do Českého Vrbného
už jezdí trolejbusy
O týden dříve, než se předpokládalo, tého 390 kg, u uhlovodíků 220 kg a oxidu
začaly v neděli 9. prosince jezdit do Čes- dusičitého 150 kg.
kého Vrbného trolejbusy. Bylo tak dokon„S ohledem na současný intenzivní
rozvoj obchodní zóny mezi sídlištěm Vlčeno trolejové vedení ze sídliště Vltava, ktetava a Českým Vrbným bude zároveň
ré se začalo budovat 8. listopadu roku 2005.
Nový úsek trolejbusové dráhy nyní
vybudována dostatečná kapacita pro zvýs vyšším počtem spojů obsluhuje linka šené požadavky na přepravu cestujících
číslo 9, která je prodloužena ze sídliště Vltava
po nové trati kolem obchodního domu Globus
do Českého Vrbného.
Linka 19, ktera touto trasou doposud jezdila, je
naopak o tento úsek kratší a nově končí v zastávce Vltava.
„Důvody výstavby nové trati byly zejména
ekologické a kapacitní.
Zavedením trolejbusové
trakce dojde k význam- Do Českého Vrbného jezdí od 9. prosince trolejbus číslo 9.
nému snížení plynných
Foto Petr Zikmund
emisí a hlukové zátěže
z provozu naftových vozidel a také k ab- v této oblasti,“ doplnil ještě primátor.
Projekt na vybudování trolejbusové
solutním provozním úsporám, jelikož cena
elektrické energie spotřebovaná na jeden tratě zaplatilo město a spolufinancovaly jej
kilometr je významně nižší než cena naf- Evropská unie v rámci Operačního progty spalovaná v kapacitně stejně velkých ramu Infrastruktura a Ministerstvo dopraautobusech,“ sdělil primátor Českých Bu- vy ČR v rámci Státního programu na poddějovic Juraj Thoma.
poru úspor energie a využití obnovitelPlánované snížení emisí za rok činí ných zdrojů energie. EU poskytla téměř
např. u oxidu uhličitého zhruba 55 000 kg,
15 milionů korun, což je zhruba 74 procent
u oxidu dusíku 870 kg, u oxidu uhelnavšech nákladů.

info

Budvar v roce 2007 a již od června ho
využívá k zásobování restaurací v Praze
a v jižních Čechách.
Podstatou systému jsou speciální tepelně izolované kontejnerové zásobníky na
pivo o objemu 10 hl. Pivo v nich vydrží studené nejméně 24 hodin. Kontejnery se plní v pivovaru a pomocí upraveného dodávkového automobilu, který je mimo jiné
vybaven přečerpávacím zařízením a vlastní sterilní hadicí.
Pivo se přiveze k bočnímu vstupu
z Krajinské ulice. Na místě se kontejner
pomocí hadice za sterilních podmínek
připojí přímo na pivní tank v restauraci.
Přečerpávání piva z kontejneru trvá jen
12 až 14 minut.

Výborná kuchyně

Náměstek František Jelen řekl k otevření Masných krámů:
Poté, co jste se na
podzim roku 2006 stal
náměstkem primátora, zdědil jste kauzu rekonstrukce Masných
krámů. V prosinci legendární pivnice přivítala první hosty. Jaké
máte pocity?
Musím na začátku zdůraznit, že teprve v lednu roku 2007
jsem zahájil první rozsáhlá jednání s vlastníky objektu, která nakonec vedla k tomu,
že jsme dokázali požádat o celkem tři stavební povolení, jež byla klíčová k úspěšné rekonstrukci této dominanty Českých
Budějovic. Povedlo se nám tak to, co se
nepodařilo pět let předtím. Pokud si lidé
ještě vzpomenou, Masné krámy byly poničeny při povodních v roce 2002 a když voda opadla, bylo jasné, že jedině kompletní

Dominantou hlavní lodi je masivní
výčep s 5 samostatnými výčepními stolicemi a s barem.
Základem pivního hospodářství v Masných krámech jsou 4 pivní tanky, každý
o objemu 10 hektolitrů. Jsou aktivně
chlazené a mají dvojitý plášť z nerezové
oceli s klasickým měděným designem na
povrchu, který je v souladu s tradičním
pojetím celého interiéru.
Pivní tanky jsou navíc nasvětlené
a umístěné za skleněným průhledem v pozadí výčepu. Hosté tak mohou tanky vidět
přímo z prostoru hlavní lodě restaurace. Zásobování tankovým pivem probíhá
pomocí originálního kontejnerového systému, který vyvinul pivovar Budějovický

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

vídá těm nejpřísnějším hygienickým požadavkům. Provozovatel restaurace navíc
slíbil, že se tu zaměří na staročeskou
kuchyni s pestrým jídelníčkem, a tak se
máme na co těšit. Při opravě vznikla
i nová a moderní sociální zařízení.
Stanou se Masné krámy reprezentativní restaurací nebo turistickou atrakcí?
Je jasné, že poté, co byla pivnice pět let
uzavřena, bude si muset opět vydobýt
svoje postavení. Nemám ale strach, že to
nezvládne. Masné krámy jsou pojmem
nejen pro obyvatele Českých Budějovic,
ale i pro turisty.
Pokud se provozovatel, jímž se stala
společnost Budějovický Budvar, bude
o hosty, kteří sem budou přicházet, dobře
starat, nemám o budoucnost Masných
krámů žádný strach. Věřím, že České Budějovice budou opět mít jednu z nejznámějších restaurací v České republice, která bude fungovat.

Speciality domu ze starých Čech
a Moravy:
Pivovarský guláš, špekový a houskový
knedlík, křen, cibulka
108,- Kč
„Klasika“ svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinkový terč 124,- Kč
Staročeská vepřová pečínka, zelí,
houskový a bramb. knedlík 108,- Kč
Uzená krkovička, dva druhy zelí,
bramborový knedlík
98,- Kč
Pečené stehno z mladé kačeny,
červené zelí, bramborový
a houskový knedlík
128,- Kč

Primátor Českých Budějovic Juraj Thoma
si vyzkoušel, jak se točí pivo.
Foto Petr Zikmund

Kroužkovaný ležák – světový unikát
Nejdůležitějším druhem piva v nabídce
Masných krámů je „kroužkovaný ležák“
Budweiser Budvar. Čepuje se tu jako na jediném místě na světě přímo z tanku.
„Kroužkovaný ležák je jinak k dostání
jen ve vybraných českých restauracích
a lidé jej tu dostávají ze sudu,“ potvrdil PR
manažer českobudějovického Budvaru Petr
Samec. Kvůli obsahu živých kvasinek je
totiž kroužkovaný ležák velmi citlivý na
podmínky skladování a ošetřování, které
splňují jen některé restaurace.
Počáteční postup výroby kroužkované-

ho ležáku je stejný jako u vaření ležáku
Budweiser Budvar. Rozdíl spočívá v tom, že
do hotového piva v konzumní jakosti se
před stáčením přidá určité množství
„kroužků“ – neboli nové kultury pivovarských kvasinek v nejlepší kondici a nový
podíl extraktu.
Kvasinky pak pokračují ve své práci
a dostávají se živé přímo k zákazníkovi.
Díky nim má kroužkovaný ležák lepší senzorické vlastnosti než klasický sudový
ležák - vyšší plnost, vyšší říz, pevnější pěnu
a podobně.

Restaurace Masné krámy
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek: 10.30 - 23.00
Pátek a sobota:
10.30 - 24.00
Neděle:
10.30 - 21.00

Krajinská 13, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 201 301, fax: +420 387 201 302
www.masne-kramy.cz

Točna má zůstat v zahradě, vzkázali politici
Pokračování ze str. 1
„Českokrumlovské letní divadelní festivaly se za téměř šest desítek let své existence staly kulturním fenoménem, přesahujícím svým významem hranice regionu. Zachování provozu otáčivého hlediště
v Českém Krumlově, minimálně na dobu
nezbytně nutnou k realizaci alternativního řešení točny, podpořilo Zastupiteltvo
Jihočeského kraje svým usnesením již v roce 2002. S tímto mandátem jsem vedl
jednání s ministry kultury Pavlem Dostálem i Vítězslavem Jandákem a hodlám tak
činit i nadále, dokud se nepodaří najít plně
hodnotné náhradní řešení. Nekompromisní odmítání otáčivého hlediště v zámecké
zahradě vnímám jako další příklad ochranářského fundamentalizmu, který se neo-

hlíží na potřeby a zájmy současné společnosti,“ upozornil hejtman Jan Zahradník.
Cílem Českých Budějovic, které jsou
vlastníky točny, je, aby stávající otáčivé
hlediště v zámecké zahradě zůstalo po dobu své životnosti, tedy do roku 2020. „Chceme zajistit stabilitu divadelní produkci
a skoncovat s neustálým handrkováním
o další rok provozu. Pokud se nám to
podaří prosadit, bude do té doby dost času
hledat kompromisní řešení,“ zdůraznil
primátor Českých Budějovic Juraj Thoma.
Politici podepsali prohlášení 4. prosince, přesně v den, kdy byl Český Krumlov
zapsán na seznam UNESCO. Tím chtěli
dát najevo, že točna byla v zahradě daleko
dříve, než se Krumlov na seznam dostal.
„Nevidím důvod, proč by otáčivé hle-

diště nemělo zůstat v zámecké zahradě
i nadále. Pro město Český Krumlov je jednoznačným přínosem, je světově známé
a láká k nám další turisty. Jeho odstranění by město nepochybně ochudilo,“ je přesvědčen starosta Č. Krumlova Luboš Jedlička.
Divadelní představení na otáčivém hledišti jsou navíc nesmírně úspěšná. „Málokterá scéna v jižních Čechách se může
pochlubit takovými výsledky, už z toho
důvodu považuji snahy o vymístění točny ze zahrady za nezodpovědné. V posledních pěti sezonách nepoklesla průměrná návštěvnost všech představení
před otáčivým hledištěm pod 90 procent.
V letošní sezóně přišlo do zahrady rekordních 53 856 diváků,“ upozornil závěrem primátor Thoma.

V Budějovicích se poběží podzemní maratón
Pokračování ze str. 1
Závodníci musejí být připraveni na velmi nízkou teplotu, která by se mohla při
silných mrazech pohybovat okolo 10°C.
Naopak se nesetkají s deštěm, sněžením
ani s nepříjemným protivětrem. Také
převýšení je nulové.
Trať bude změřena úředním měřičem
dle pravidel IAAF. Poběží po 7,2 m
širokých cestách parkoviště, které má
celkovou rozlohu 1 hektar. Délka 1 okruhu
tvaru písmene E je 666 metrů. Pro zdolání
maratónu to je 63 okruhů plus první
zkrácené kolo. Rovinky mají délku téměř

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

100 metrů. V místě cíle bude elektronická
časomíra s čipovým zaznamenáváním
počtu uběhnutých okruhů.
O běh je u závodníků obrovský zájem.
Vzhledem k prostorám je ale kapacita
omezena na 75 běžců. „Každým dnem přibývá přihlášených. Zdá se, že atraktivnost
nového závodu v termínovce je značná.
Přihlášeni jsou i dva borci ze Slovenska,
jeden Francouz a čekám na pozvané závodníky z Pasova a Lince. Vypadá to, že kapacita tratě bude nakonec zcela naplněna,“ poznamenal ředitel závodu Novák. V 16
hodin by mělo dojít k vyhlášení výsledků.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Záštitu nad závodem převzal českobudějovický primátor Juraj Thoma i jihočeský hejtman Jan Zahradník. „Prostřednictvím zahraničního oddělení magistrátu
města jsme pozvali i běžce z partnerských
měst Pasova a Lince, takže závod bude
skutečně mezinárodní. České Budějovice
také díky závodu nejspíš získají celoevropské prvenství, protože podle informací organizátorů se maratón v podobných prostorách nikde v Evropě pravděpodobně ještě nekonal.“ uvedl primátor
Juraj Thoma.

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

Budějovické letiště
zahájí modernizaci
Letecký stavební úřad vydal stavební
povolení na zahájení 1. etapy modernizace
Letiště České Budějovice a odstartoval tak
cestu k tomu, aby na jihu Čech vzniklo
moderní mezinárodní letiště regionálního
charakteru.
V rámci této etapy budou využity
nevyhovující armádní objekty. Například
z bývalé budovy techniků vznikne administrativní zázemí firmy, z bývalé požární
zbrojnice skladové prostory a počítá se
s vybudováním i tzv. malého terminálu.
Ve spolupráci se státním podnikem Řízení
letového provozu ČR je zpracováván také
projekt rekonstrukce řídící věže, aby
odpovídala přísným parametrům současného civilního leteckého provozu.
„Tyto čtyři objekty byly vybrány proto,
že budou stát na půdorysu stávajících
budov, půjde tedy vlastně o jejich modernizaci a jejich opětovné využití, k čemuž
nepotřebujeme v tuto chvíli územní rozhodnutí,“ říká náměstek ředitele společnosti Jihočeské letiště České Budějovice
Robert Kala. Rekonstrukce 1. etapy modernizace Letiště České Budějovice by
měla stát zhruba 50 milionů korun a
ukončena by měla být v průběhu příštího
roku.
Finančně nákladnější bude druhá
etapa modernizace letiště, která naváže na
první stavební úpravy a rekonstrukce. „Počítáme s vybudováním terminálu s od-

bavovací kapacitou cca 160 cestujících na
příletu a odletu, na zelené louce vyroste
budova pro letištní hasičský záchranný
sbor. Také se uvažuje o opravě stávajícího
dráhového systému letiště. Část investice
bude směřována do radionavigačního
a světlotechnického vybavení letiště, což
umožní přistávání letadel kdykoli během
dne za takřka jakýchkoli meteorologických podmínek,“ doplňuje Kala.
Náklady na druhou etapu rekonstrukce Letiště České Budějovice jsou předběžně vyčísleny na půl miliardy korun a větší
část tohoto záměru by měla být financována z evropských fondů, zejména z Regionálního operačního programu. Projektová
dokumentace k 2. etapě by měla být dokončena v polovině příštího roku.
Akciovou společnost Jihočeské letiště České Budějovice společně založili
v roce 2005 Jihočeský kraj a Statutární
město České Budějovice s cílem vybudovat v bývalém vojenském areálu mezinárodní regionální letiště.
Jihočeské letiště České Budějovice je
držitelem licence pro neveřejný mezinárodní provoz kategorie letadel 4C, která umožňuje přijímat a odbavovat letadla
do rozpětí křídel 36 metrů, zahraniční lety
musejí být avizovány nejméně 24 hodin
předem z důvodu zajištění asistence Policie České republiky - cizinecké policie
a celníků.

Zmizelé Budějovice
20. LANNOVA TŘÍDA
Na rohu Lannovy třídy a Jeronýmovo ulice stál až do roku 1945 původní
klasicistní dům z poloviny 19. století,
kdy „Lannovka“ ještě nebyla významnou komunikací k nádraží, a kdy nebyla ani celá zastavěná a uprostřed ulice
tekl Hlinský potok. Před 1. světovou válkou měl v domě Jan Svoboda hokynářství a krupařství. V druhé části domu
měl živnost obuvník Josef Hubač. V domě šili ještě Prášků, krejčí František
Prášek a švadlena Marie Prášková. Před
válkou přibyl krejčí Josef Hrdina. Po válce zůstalo v domě hokynářství a krupařství, ale Františka a Marie Hovorkových,
a potom v období 1. republiky se obchody zcela změnily. Vznikla zde známá cukrárna U Reschů (Ludwig Resch, cukro-

vinky, výroba, prodej) a obchod smaltovaným nádobím Karla Schwarzkopfa.
A ještě Karel Kolář si zde zařídil vulkanizační závod. V patře si otevřel František Kolář zubní ateliér.
Na konci války ve dnech 23. a 24. 3.
1945 bombardovali Američané město,
přičemž byly zasaženy i domy v Lannovce včetně německé reálky na diagonálním rohu a sídla gestapa v Gellertově domě. Na místě Gellertova domu byl
následně kolem roku 1950 postaven cihlový bytový dům, dole s lékárnou. Na rohu Lannovky a Jeronýmovy ulice tvarovaný cihlový dům se skoseným nárožím
(viz současný snímek). To se ještě stavěly domy z cihel, až koncem 50. let 20. století dorazila do města vlna panelů a montovaných domů. Prostor nároží nabízel

zajímavé architektonické řešení domu.
Nový dům, kde dole bývaly sportovní
potřeby nebo prodejna obrazů, je sice
tvarovaný, není to kvádr, ale je nízký a
vyznívá ploše.
Na místě německé reálky (původně
to byl Lannův sirotčinec) je dnes parkoviště Prioru. V 60. letech 20. století byla
Lannovka od sadů k Jeronýmovo ulici
třídou pulzujících neonů (Pramenka,
Švadlenka, mototechna, drogerie, PNS,
Kino JAS, ČAS, blesky JČE atd.). Neon
mototechny dokonce klasicky pracoval:
sání, stlačení, výbuch, výfuk. V roce
1983 byl v Lannovce ukončen provoz
automobilů.
Připravuje odbor územního plánování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Dnešní otázka zní: Kde stál v historickém jádru města špitál a kostelík sv. Václava, zrušený za josefinských
reforem?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je:
Tramvaje ve městě měly výhybny na těchto místech: Žižkova třída, náměstí, Mariánské náměstí, Wilsonovo náměstí a na konečných. Výhercem je: Jiří Divíšek, Roudenská 16, 370 01 České 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.

Ulice se budou opravovat po celý rok

Most v Mladém je v rekontrukci, řidiči jej musejí objíždět po pontonovém zařízení a je
třeba počítat s dopravními omezeními.
Foto Petr Zikmund

Otázka pro pro náměstkyni primátora
Ivanu Popelovou
Na konferenci národní sítě zdravých
měst obdržely České Budějovice Cenu za
ukázkový přístup k udržitelné a bezpečné dopravě. Co to pro město znamená?
Cenu jsme obdrželi za kroky, které
jsme udělali v rámci zklidnění dopravy
v centrální zóně města, kam je omezen
vjezd vozidel s určitou hmotností. To znamená, že do centrální městské zóny nesmějí auta s hmotností nad šest tun a do
historického centra je zakázán vjezd těžkým automobilům nad 3,5 tuny. Byli jsme
rovněž oceněni za nastavení režimu placeného stání v historickém centru. Toto
opatření skutečně omezilo dopravu v samotném městském jádru. Cenu jsme dostali také za to, že se snažíme zlepšovat
dostupnost městské hromadné dopravy

a za budování cyklistických stezek
a tras. Osobně jsem
potěšena, ale neznamená to, že nyní
budeme pokojeni
a již nebudeme v
tomto směru nic
dělat. Pustíme se
do vypracování integrovaného plánu
dopravy, který nám přesně ukáže, kde
jsou bolavá místa z hlediska všech druhů
dopravy. Pokud se nám jej podaří připravit a realizovat, budeme první v České
republice, kdo se na dopravní problémy podívá komplexně a nebude jeden
řešit bez ohledu na dopad do druhého.

Martin Kamiš zajišťuje
výcvik strážníků
Strážník Martin Kamiš vede
fyzický a taktický výcvik svých
kolegů u městské policie. Toto pracovní zařazení přímo koresponduje s jeho největším koníčkem,
sportem - mimo jiné je držitelem
IV. danu v jiu-jitsu. „Snažím se
předávat své zkušenosti v této oblasti dál,“ poznamenal Kamiš.
U Městské policie České Budějovice pracuje od roku 1991
a důkladně poznal práci v terénu. Po službě v přímém výkonu se stal vedoucím obvodní služebny Máj, poté vedoucím obvodních služeben Máj i Střed. Výcvik strážníků vede od roku 1997.
„Kromě toho jsem měl na starosti přednáškovou a výukovou činnost na úseku
prevence kriminality. Od roku 2000 při-

info

byly i pracovní povinnosti
v rámci odchytu toulavých
a zdivočelých zvířat a povinnosti zbrojíře. V současné době
pracuji u Městské policie České
Budějovice jako vedoucí oddělení výcviku,“ přiblížil strážník
Kamiš.
Co ho na jeho práci nejvíce
těší? „Především možnost přispívat ke zvýšení bezpečnosti
občanů tohoto města a rovněž i samotných strážníků, jejichž výkon služby není
mnohdy ani zdaleka tak jednoduchý, jak
by se mohlo na první pohled zdát. Co se
týče pracovních plánů do budoucna, především bych se rád ještě více zasadil
o profesní růst našich strážníků. Stále je
co zlepšovat,“ dodal Kamiš.

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

Pokud to počasí dovolí, budou se v Českých Budějovicích opravovat ulice po celý
rok, ne pouze v jarních či letních měsících.
Příkladem mohou být ulice Ledenická,
Skuherského, Lipenská nebo například
Dukelská, na nichž dělníci pracovali ještě
v prosinci.
„Nelíbí se mi, že v létě, kdy do města
přijíždějí turisté, jsou České Budějovice
nejvíce rozkopané. V současné době již
existují technologie, které se dají provádět
například i v zimě. Opravy proto budeme
zahajovat také v období, kdy se v minulých letech nedělalo. Stačí jen nastavit
optimálně harmonogram a mít příznivé
počasí,“ vysvětlil náměstek českobudějovického primátora František Jelen.
Nastínil, že v zimě lze provádět některé zemní práce, mohou se usazovat obru-

by nebo kanalizace. „Tím si tak připravíme ulici na jarní pokračování rekonstrukce, kdy budou probíhat již jen finální práce,“ vysvětlil náměstek Jelen.
V současné době tak probíhá rekonstrukce Ledenické ulice, která je rozdělená na dvě etapy. Komunikace by měla být
hotová na jaře roku 2008, kdy se bude
pokládat nový povrch. Obdobný termín
dokončení má i ulice Dukelská od křižovatky s Mánesovou směrem k Havlíčkově kolonii.
„V tomto případě došlo ke zpoždění
opravy, kterou způsobilo město. V souvislosti s otevřením Modrého mostu vznikla
v této části města poptávka po parkovacích místech. Na to jsme okamžitě zareagovali. Mohu tak konstatovat, že pokud
půjde vše hladce, ulice bude i s novými

Díky přilbě má dvacítka
dětí nové jízdní kolo
Dvě desítky nových jízdních kol rozdaly České Budějovice v rámci kampaně Na kolo jen s přilbou českobudějovickým dětem, které vyjely na kole s bezpečnostní helmou na hlavě. Další z nich, které vedení města zastavilo, dostaly stovky
drobných doplňků k cyklistické výbavě.
„Součástí této bezpečnostní kampaně ale bylo i malování obrázků a deset
autorů nejpovedenějších výkresů jsme
po zásluze odměnili. Děti dostaly hod-

notné knihy a poukazy na odběr sportovních potřeb,“ uvedla náměstkyně
českobudějovického primátora Ivana
Popelová.
Pochválila rovněž rodiče, kteří už
dbají na to, aby jejich dítě bylo na kole
v bezpečí. Ocenila také přístup sponzorů a pedagogů. „Pomáhají tak chránit děti před nebezpečím a následky úrazů
a za to jim patří dík,“ dodala náměstkyně
Popelová.

Rozšířená mateřská škola
přivítá první děti v lednu
Od ledna 2008 začnou fungovat nové
prostory, které vybudovalo město České
Budějovice v mateřské škole Vrchlického nábřeží. Zatím sem do dvou nových
tříd bude chodit 40 dětí. Rekonstrukce
objektu si přitom vyžádala kolem pěti
miliónů korun.
Informoval o tom náměstek českobudějovického primátora Rudolf Vodička.
„Už když jsme kupovali obchodní podíly
společností TSE Gastro a TSE Apollo, na
které byl vázán majetek nemovitosti, ve
kterých byla v nájmu mateřská škola Vrchlického nábřeží, bylo nám jasné, že o školu bude velký zájem. A to se nám nyní potvrdilo,“ poznamenal náměstek Vodička.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Zdůraznil, že navýšení kapacity počtu
míst v mateřských školách je velmi významným krokem, protože vlivem zlepšené porodnosti převyšuje počet žadatelů
o služby mateřských škol kapacitní možnosti těchto zařízení.
„Chtěli bychom posilovat kapacitu
i nadále. Místa by mohla vzniknout například v mateřské škole v Suchém
Vrbném a také v Čéčově ulici. Budeme
jednat rovněž s firmami, zda by neuvažovaly o zřízení vlastních školek, jako
tomu bylo dříve,“ dodal Vodička.
Do celkem 23 mateřských škol v Českých Budějovicích chodí v tomto školním
roce 2407 dětí.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

parkovacími místy hotová na jaře,“ doplnil Jelen.
V roce 2008 plánuje město hned několik oprav ulic. Pokud se podaří sehnat
peníze na projekt Čistá Vltava, který
počítá nejen s rekonstrukcí vodohospodářského majetku, ale i ulic nad ním,
začne se s opravou prvních komunikací.
Řidiči se pravděpodobně dočkají nové
podoby ulice Evžena Rošického, která je
jednou z hlavních komunikací přivádějící
řidiče na sídliště Máj, Zavadilku a vede až
do Haklových Dvorů.
„Ulice je nechvalně proslulá položenými kostkami místo klasického asfaltu.
Jsou velmi hlučné a také řidiči nemají tento povrch rádi. Opravovat ulici musíme
ale ve spolupráci s Jihočeským krajem,
který je jejím vlastníkem,“ poznamenal
náměstek Jelen.
Zdůraznil, že rekonstrukce ulice Evžena Rošického má dvě etapy - od křižovatky s ulicí Oskara Nedbala až po křižovatku s ulicí Karla Štěcha a odtud až do Haklových dvorů. Tato etapa by se měla opravovat jako první. U komunikace má navíc
vzniknout cyklostezka. Odhad rekonstrukce je 80 miliónů korun.
„V roce 2008 chceme také dokončit
rekonstrukci Lannovy třídy za asi 80
miliónů korun. České Budějovice tak
získají moderní bulvár, který bude velmi
reprezentativní spojnicí z autobusového
a vlakového nádraží směrem do historického centra města,“ dodal náměstek
Jelen. Opravovat se začne rovněž ulice Novohradská.

Sociální sloupek
Kaple má nové využití
Českobudějovické Centrum Staroměstská slavnostně zahájilo provoz
kaple v Domově s pečovatelskou službou v Nerudově ulici. Slavnostní otevření v duchu adventu se uskutečnilo
počátkem prosince.
V kapli vystoupil chrámový sbor
Musica Divina. Hosty byli především
obyvatelé z domova pro seniory, kteří
finančně přispěli na vybavení kaple
a předsálí. V zařízeních žije celkem
250 občanů, kteří kapli zatím příliš nevyužívali.
Centru se nyní prostory podařilo
získat do pronájmu od Správy domů
za symbolický poplatek. Chtějí je využívat nejen k duchovním účelům, ale
i ke kulturním akcím pro starší spoluobčany ze Staroměstské a z Nerudovy.

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

SOUTĚŽ
Statutární město České Budějovice vyhlašuje veřejnou soutěž

NA VYUŽITÍ VELKÉ SOLNICE
Předmět a účel vyhlášení :
Statutární město České Budějovice v rámci podpory zachování kulturní památky hledá
provozovatele, který navrhne vhodnou náplň využití Velké solnice a zajistí následný
provoz tak, aby odpovídal podmínkám Národního památkového ústavu. Objekt Velké
solnice je zatím ve vlastnictví soukromého subjektu. Město současně nabízí i možnost
využití sousedního objektu Malé solnice, který je v majetku města a ve kterém je v
současné době umístěna trvalá výstava s názvem Jihočeské motocyklové muzeum.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Vám přeje
vše nejlepší v roce 2008

Využití objektu by mělo být zaměřeno na kulturní oblast či na oblast cestovního ruchu,
a to tak, aby náplň odpovídala podmínkám některého z operačních programů Evropské unie pro plánovací období 2007- 2013.
Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách
města www.c-budejovice.cz, v modré sekci Rozvoj města, rubrika Aktuality.
Účastník může být česká fyzická i právnická osoba, která odevzdá nabídku v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „Velká solnice - provozovatel“ na adresu
Mgr. Pavlína Čalounová, odbor rozvoje a cestovního ruchu, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla
Otakara II. č.1,2, 370 92 České Budějovice osobně nebo
prostřednictvím pošty. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 29. 2. 2008 do 14:00 hod. Nabídky nesplňující
požadavky vyhlašovatele budou z hodnocení vyřazeny.
Prohlídka objektu Velké solnice v Českých Budějovicích se uskuteční 14.01.2008 od 10:00 hod., sraz před
objektem.

1. JVS a.s.
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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a veřejnou soutěž zrušit.

MHD v Budějovicích zdražovat nebude
Ceny jízdného městské hromadné
dopravy se nemění i přes rapidní růst cen
nafty v posledních měsících a zvýšení sazby DPH v roce 2008. Naposledy došlo ke
zdražení v září roku 2007.
„Při tvorbě tarifu, který je v platnosti
od 1. září 2007, jsme brali v úvahu jak
možný vývoj cen pohonných hmot, tak
i zvýšení sazby DPH od 1. ledna 2008
z 5 na 9%. Se zvýšením cen tedy nepočítáme, i když zejména současný vývoj
nákupních cen u nafty předčil ty nejpesimističtější odhady,“ uvedl ředitel společnosti Dopravní podnik města České
Budějovice Lubomír Půlpán.
Od 9. prosince funguje nová infolin-

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!

ka Dopravního podniku. Cestující budou mít 24 hodin denně k dispozici číslo
844 844 807, na kterém můžou zjistit
informace týkající se například jízdních
řádů, tarifu jízdného, nasazení bezbariérových vozidel, zpožděných spojů a výluk
spojů, ztráty zavazadel, poruch automatů
jízdenek a podobně.
Prázdninový jízdní řád bude v nastávajícím období platit pouze v termínech
od 27. prosince do 31. prosince, dále od 11.
února do 15. února 2008 a od 30. června
do 29. srpna 2008. Během ostatních
prázdninových dnů se bude jezdit podle
jízdních řádů pro pracovní dny – tedy
plný provoz bez omezení.

Zprovozněn nový úsek trolejbusové
trati sídliště Vltava – České Vrbné

Účast na přípravě
plánu město ocení
Lidé, kteří se v létě zapojili do dotazníkového šetření ke strategickému plánu, obdrží slíbené ceny za účast. Stovka vylosovaných z celkových 665 účastníků, kteří
vyplnili dotazníky vložené mimo jiné i do
těchto novin, dostane například Encyklopedii Českých Budějovic, vstupenky do divadla a do kina, přívěšky z vltavínů a nejrůznější drobnosti.
Ceny si mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru v historické budově radnice do konce ledna, po předložení občanského průkazu. Výherci byli
osobně informováni dopisem.
Postup prací na strategickém plánu
a další informace o tomto stěžejním dokumentu si lze prohlédnout na webových
stránkách města www.c-budejovice.cz
(přes přímý odkaz Strategický plán nebo
přes modrou sekci Rozvoj města).

Výměna občanských
průkazů je povinná
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. 12. 1998 si
musejí jejich držitelé do konce letošního
roku vyměnit. Ukládá jim to nařízení
vlády číslo 612/2004. Žádost o výměnu
dokladu je přitom nutné podat nejpozději do 30. 11. 2007, neboť výroba trvá
jeden měsíc. Tato povinnost se nevztahuje na občany narozené před 1. 1. 1936,
mají-li občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou.

Změna územního
plánu ve Stromovce
Na okraji největšího budějovického parku Stromovka u motelu Dlouhá louka se
bude měnit územní plán. Město na konci
listopadu zahájilo řízení o vydání změny
územního plánu v makrobloku 2.7.1.024,
jíž se plocha o rozloze asi jeden hektar
přesune z kategorie zastavitelné území
pro sport a rekreaci do kategorie zastavitelné území zahradního bydlení.
Pozemek, jehož se změna dotýká, je
součástí motelu Dlouhá louka – stojí na
něm rekreační chatky. Majitel pozemku
o změnu územního plánu požádal, protože
chce místo nich plochu využít pro stavbu
rodinných domů.
Návrh změny územního plánu se bude projednávat veřejně 14. ledna 2008
od 15.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v historické budově radnice.

Provoz s cestujícími na novém úseku trati byl zahájen 9. prosince
2007, tedy s platností nových jízdních řádů MHD v Č. Budějovicích.
Celková investice dosáhla částky 20.128.082,- Kč
Podíl spolufinancování z Evropské unie v rámci Operačního programu Infrastruktura dosáhl
částky 14.912.180,- Kč, tedy přibližně 75% z celkového rozpočtu stavby. Zbývající částka
ve výši 5.215.902 Kč byla financována z rozpočtu Statutárního města České Budějovice.

Turistické informační
centrum získalo
certifikát ISO 9001

Důvod výstavby – ekologie a úspora provozních
nákladů
Realizací této akce dojde k významnému zlepšení
životního prostředí v okolí trolejbusové trasy. Snížení emisí za rok činí např. u oxidu uhličitého cca
55 000 kg, oxidu dusíku 870 kg, oxidu uhelnatého 390 kg a uhlovodíků 220 kg.
Zprovozněním trati dojde také k absolutním provozním úsporám, jelikož cena elektrické energie
spotřebovaná na jeden km je významně nižší než
cena nafty spalovaná v kapacitně stejně velkých
autobusech. Ročně dojde k úspoře téměř 21.000 l
Účastníci otevření trati - jednatel spo- nafty.
lečnosti Intem Karel Ryjáček, primátor
Juraj Thoma a ředitel DP Lubomír Nový úsek trati obsluhuje trolejbusová linka č. 9
Půlpán.
Autobusová linka č. 19, která oblast Českého Vrbného obsluhovala doposud, nově končí v zastávce „Vltava“. Na novém úseku trati vznikla
nová obousměrná zastávka „Nákupní centrum Géčko“. Oblast Českého Vrbného a rychle
rostoucí obchodní zóny mezi sídlištěm Vltava je nyní obsluhována větším počtem spojů než
DPMCB, a.s.
v minulosti a navíc nejekologičtějším typem dopravy.

V letošním roce odbor rozvoje a cestovního ruchu magistrátu města zahájil
přípravu na implementaci Systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2001 na turistickém informačním
centru, které se nachází v historické budově radnice. Certifikace byla informačnímu centru udělena 5. prosince 2007
na základě uskutečněného auditu certifikačním orgánem, firmou TÜV SÜD.
Zavedení systému managementu
jakosti sleduje - v souvislosti s rostoucí náročností na kvalitu a úroveň poskytovaných služeb v rámci informačního, rezervačního a prodejního servisu - zvýšení efektivity poskytovaných
služeb na turistickém informačním
centru Magistrátu města Č. Budějovice.
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