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Fámou bývají
označovány zprá-
vy, které jsou
často neověřené
a šířené vypra-
vováním. Dá se,
myslím, bez nad-
sázky říci, že nás
všechny dopro-
vázejí v podsta-
tě celým životem
a je jen na nás,

jak jim dokážeme čelit, nebo spíše,
kam až si je pustíme. 

Za prahem našich domovů by tak
měla zůstat fáma o slučování dvou
základních škol na českobudějovic-
kém sídlišti Máj. Rada města o ničem
podobném nerozhodla! Jako rezortní
náměstek jsem dostal pouze úkol
prověřit ekonomiku obou školských
zařízení a jejich efektivnost v návaz-
nosti na kapacitu a aktuální počet
žáků. Nic více, nic méně. Město jako
zřizovatel musí dohlížet na to, jak
školy fungují, jak hospodaří, jak jsou
v nich spokojeni nejen pedagogičtí
pracovníci, ale především samotní
žáci, jaké mají zázemí. Těch pohledů
tvořících nakonec ucelený obraz je
velmi mnoho.  

České Budějovice jsou městem
univerzitním. Než člověk získá takové
vzdělání, musí projít mnohaletou a
někdy pořádně klikatou cestou studií
dlážděnou vzděláním. To nejzáklad-
nější se mu ale dostane právě na
obecních, chcete-li základních ško-
lách. Je to výsostně důležitá doba, kte-
rá může opravdu velmi ovlivnit naše
dítě. A jako vystudovaný pedagog mám
samozřejmě právě toto na paměti.

Rudolf Vodička, náměstek primátora   

� Letní program otáčivého hlediště

� Placené parkování zajistí místa

� Suché Vrbné se nemusí bát záplav

� Kaplický projektuje pro Budějovice

Májské fámyOBJEDNEJTE SE NA MAGISTRÁT
PŘES INTERNET - USETŘÍTE CAS

Rekonstrukce obřadní síně historické radnice pokračuje. Na snímku akademič-
tí malíři Milan Kadavý (vpředu) a Jiří Matějíček při restaurování fresky Šala-
mounův soud. Foto Petr Zikmund

Likvidaci odpadu čekají novinky

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích představila
koncem března insignie, které tvoří žezlo, rektorský řetěz a čtyři řetězy pro tři
prorektory a předsedu akademického senátu. Na snímku ukazuje žezlo jeho
zhotovitel Petr Kazda primátoru Juraji Thomovi (vlevo) a jihočeskému hejtma-
novi Janu Zahradníkovi. Foto Petr Zikmund

Novou službu, která lidem ušetří čas
strávený při čekání ve frontě, spustil čes-
kobudějovický magistrát. Na některé pře-
pážky, kde se přistupuje pomocí číselné-
ho pořadníku, se občané mohou objednat
dopředu přes internetové stránky města
wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz.

„Objednávku provedou lidé v klidu z do-
mova nebo z práce. Pak přijdou ve stano-
vený čas na úřad a vědí, že do deseti mi-
nut od doby, co si vyzvednou pořadové čís-
lo v tiskárně s dotykovým displejem, bu-
dou zavoláni k přepážce,“ vysvětlil poziti-
va nového systému tajemník magistrátu
Zdeněk Řeřábek, který s myšlenkou ob-
jednávky přes internet jako první přišel.

Možnost objednat se pomocí internetu
se týká přepážek pro vyřizování dokladů,
občanských a řidičských průkazů v Jero-
nýmově ulici, evidence motorových vozi-
del v Kněžské ulici a také evidence obyva-
tel a ohlašovny pobytu v historické budově
radnice na náměstí Přemysla Otakara II.

Naopak tato služba zatím není možná
na sociálním odboru, kde sice přepážky
jsou, ale jednání je zcela individuální a nel-
ze odhadnout čas strávený s klientem. Ob-
jednávka tak není možná.

„Snažíme se vyjít vstříc těm, kteří mají
málo času a potřebují si jej na úřadě na-
plánovat. Myslím si ale, že zavedenou služ-
bu ocení i ostatní občané města,“ uvedla

náměstkyně primátora Ivana Popelová.
První krok, který musí občan při ob-

jednání přes internet učinit, je po spuštění
internetové stránky města nalézt v šedém
pravém menu odkaz na elektronický ob-
jednávkový systém nazvaný Elektronické
obsluhy občana. Nalezne jej pod kolonkou
Vyhledávání.

„Klient provede objednávku v postup-
ných krocích. Vybere požadovanou čin-
nost, datum a časový interval, ve kterém
se chce dostavit. V nabídce jsou neobsaze-
né časové intervaly. Závěrem je vyzván
k zadání jména a příjmení, které slouží ja-
ko identifikace u přepážky,“ uvedl Řeřábek.

Objednat se mohou lidé až dva měsíce

dopředu. Výjimkou je však evidence mo-
torových vozidel, kde je možný jen týden-
ní termín z důvodu problematické aplika-
ce softwaru schengenského centrálního
systému. Po přijetí objednávky je občanu
přidělen přesný čas sjednané schůzky
a čtyřmístný kód.

„Ten je velmi důležitý, protože čtyř-
místné číslo musí zadat na dotykovou ob-
razovku na magistrátu v přepážkové hale
poté, co stiskl tlačítko Klienti objednaní
z internetu. V případě, že si kód nepama-
tuje, musí vystát klasickou frontu,“ vy-
světlil vedoucí odboru informačních a ko-
munikačních technologií Patrik Star-
čevský. PPookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrr..  44

Náměstkyně primátora Ivana Popelová hovoří o Dnech francouzské kultury:

K lidem v Lorientu máme velmi blízko
VV  úútteerrýý  11..  dduubb--

nnaa  zzaaččaallyy  vv  ČČeess--
kkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh
DDnnyy  FFrraannccoouuzzsskkéé
kkuullttuurryy..  DDoo  mměěssttaa
ppřřiijjeellii  ii  zzáássttuuppccii
ppaarrttnneerrsskkééhhoo  LLoo--
rriieennttuu..  JJeeddnnaallii  jjssttee
ss  nniimmii  oo  ddaallššíí  ssppoo--
lluupprrááccii??

Probírali jsme
s francouzskou delegací otázku společné-
ho projektu, který by se měl zaměřit na
podporu aktivit směřujících ke spoluprá-
ci spolků či sdružení v obou partner-
ských městech. Hlavní iniciativa je na na-
ší straně, protože vzhledem k plánovací-
mu období Evropské unie, v němž se na-
cházíme a bezprostředně se nás dotýká,
máme určité možnosti, jak tyto koope-
race zaštítit.

ZZnnaammeennáá  ttoo,,  žžee  ssppoolleeččnnéé  pprroojjeekkttyy  bbyy
mmoohhllaa  ppooddppoořřiitt  ii  EEvvrrooppsskkáá  uunniiee??

Zjišťujeme, co je všechno možné.
Probíhá monitoring vzájemných kontak-
tů i plánů. Podle struktury operačních
programů se jeví jako naprosto nejvýhod-
nější k podpoře spolupráce některý
z projektů na kulturu nebo twiningo-
vých. Všechny tyto programy ale pod-
porují spolupráce tří a více subjektů, tak-
že bude třeba na základě již probíha-
jících spoluprací hledat další stranu.
Celkem logicky zatím vychází Německo.
Lorient má velmi dobrou spolupráci
s městem Ludwigshafen, u nás hodně
spolků, které kooperují s Lorientem,
spolupracují i s pasovskými kolegy.
Nicméně, připravit takový projekt ne-
bude nic jednoduchého.

VVrraaťťmmee  ssee  aallee  kkee  ssppoolluupprrááccii  ss  LLoo--
rriieenntteemm,,  kktteerrýý  mmáá  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovvii--

ccíícchh  ddoobbrroouu  ppoovvěěsstt..  JJee  ttoommuu  ii  ooppaaččnněě??
Určitě ano. Kdykoliv do Lorientu při-

jedeme, věnuje se nám obrovská skupina
lidí. Jednání je velmi bezprostřední. Proje-
vuje se tu fakt, že neexistuje pouze part-
nerství mezi dvěma městy, ale hlavně me-
zi lidmi, kteří v nich žijí. To je velmi dů-
ležité a také proto České Budějovice lidé
v Lorientu znají.

NNaa  rraaddnniiccii  vv  LLoorriieennttuu  ddooššlloo  kk  ppoolliittiicckkéé
vvýýmměěnněě..  NNeeppřřiijjddoouu  BBuudděějjoovviiccee  oo  ddaallššíí  rroočč--
nnííkkyy  DDnnůů  ffrraannccoouuzzsskkéé  kkuullttuurryy??

Toho bych se vůbec nebála. Hlavním
pořadatelem Dnů francouzské kultury je
Francouzská aliance v Českých Budějovi-
cích, která akci připravuje zodpověd-
ně. Důležitým aspektem je i atraktivita
Francie pro české občany a výjimečnosti
obou národů, které mají k sobě i vzhle-
dem k velké zeměpisné vzdálenosti velmi
blízko.

Kdo dostane
Cenu města?

I letos hodlají Budějovice udělit něk-
terému ze svých občanů Cenu města. 

„O nositeli ceny rozhodne zastupi-
telstvo na svém červnovém zasedání na
základě nominací od občanů. Nominován
může být jednotlivec i kolektiv. Cena je
udělována za výjimečný počin nebo u-
mělecké dílo vytvořené v předchozím ro-
ce nebo za celoživotní práci, která přispí-
vá k rozvoji města nebo je jiným způso-
bem mimořádně významná. Oceněný ob-
drží finanční dar v hodnotě 100 000 ko-
run, pamětní list, symbol ceny se zna-
kem města a zapíše se do městské pamět-
ní knihy,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Návrhy na udělení Ceny města je
možné posílat poštou do pátku 30. května
odboru kultury magistrátu města (ná-
městí Přemysla Otakara II. 1, 2, 370 92
České Budějovice) nebo je osobně přinést
na podatelnu magistrátu ve vchodu č. 3
historické radnice. Návrh musí obsaho-
vat jméno a adresu navrhovaného včetně
zdůvodnění, proč je nominován, a také
jméno, adresu a podpis navrhovatele.

Ve městě přibudou nová
místa kamerového systému

Městská policie uspěla u minister-
stva vnitra se žádostí o dotaci na rozšíře-
ní městského kamerového systému.

Od ministerstva obdrží 1,05 milionu
korun, sama má v rozpočtu na rozšíření
kamerového systému půl milionu. Ve
městě tak letos přibudou až čtyři nové
kamery.

„Rada města na konci ledna schválila
seznam lokalit, které městská policie
vyhodnotila jako rizikové a ve kterých
by kamera byla potřeba. Na prvním mís-
tě se jednoznačně objevil prostor ulice
Miroslava Chlajna a okolí základních

škol na Máji, kde kameru požadují i oby-
vatelé této lokality. Další ve schváleném
pořadí jsou následující místa - prostor
ulic Norberta Frýda a Karla Chocholy,
viadukt na Rudolfovské třídě, Česká uli-
ce v okolí gymnázia a restaurace Singer
Pub,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Z dotace od ministerstva vnitra roz-
šíří městská policie kamerový systém
o dvě kamery na Máji. Další počet kame-
rových bodů určí kalkulace jednotlivých
nákladů. V současnosti tvoří městský ka-
merový dohlížecí systém 23 kamer. 

V historickém centru města bude
možné od června třídit plasty do žlutých
pytlů, nejenom speciálních kontejnerů.
Zastupitelé na své zasedání 17. dubna
schválili vyhlášku, která to umožňuje.
Další letošní novinkou bude zkušební svoz
bioodpadu. Město navíc plánuje postavit
třetí sběrný dvůr a také vylepšit navigaci
ke dvorům stávajícím.

„V historickém centru nelze kvůli ome-
zenému prostoru umístit dostatečný počet
sběrných nádob, proto jsme se rozhodli
zkusit pytlový sběr plastů. Žluté pytle si ob-
čané budou moci vyzvednout v informač-
ním centru magistrátu města nebo v sídle
společnosti .A.S.A. v Dolní ulici. Svoz bu-
de probíhat souběžně s pytli na běžný od-
pad,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma. 

„Na podzim město ozkouší také svoz
bioodpadu. V září budou ve čtvrtích s ro-
dinnými domy a zahradami umístěny kon-
tejnery, kam bude možné vyhodit trávu,
listí nebo větvě,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová. 

„Uvědomujeme si, jak je separaci bio-
logického odpadu problematická, protože
se na rozdíl od ostatních tříditelných slo-

žek bioodpad zapáchá. Kontejnery proto
není možné umístit všude. Považuji proto
za mimořádně nešťastný návrh minister-
stva životního prostředí, které v připravo-
vané novele zákona o odpadech zavádí po-
vinnou separaci bioodpadu včetně odpadu
z kuchyní. Považuji to za nereálné a nove-
lu jsme s ostatními primátory v Komoře
statutárních měst odmítli,“ uvedl primátor
Juraj Thoma. 

Proti novele se vyslovil i z důvodu zvý-
šení poplatku za ukládání odpadu na
skládky. „Znamenalo by to větší finanční
zátěž pro město i pro peněženky občanů,“
vysvětlil primátor.

Do budoucna ještě město plánuje vy-
budovat třetí sběrný dvůr v prostoru kři-
žovatky ulic Dobrovodská a Plynárenská.
Stávající sběrné dvory jsou na Švábově
Hrádku a v Dolní ulici, kam lidé mohou
zadarmo odvézt jakýkoliv odpad, který se
nesmí vyhazovat do popelnic (elektronika,
baterie apod.). 

Kromě toho město vytvoří navigační
systém, aby lidé pomocí ukazatelů sběrné
dvory snadno našli. PPookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrr..  33
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Na točně vystoupí řada hvězd
Letošní kulaté 50. výročí otáčivého

hlediště v Českém Krumlově si Jihočeské
divadlo, které tu působí, připomene sezó-
nou plnou hvězd a novinek. Od 6. června
do 31. srpna tu divadelníci plánují ode-
hrát 89 inscenací.

Diváci se mohou těšit na operní,
operetní a činoherní představení. Na své
si přijdou i rodiče s dětmi, pro které si
loutkoherecký soubor připravil pohádku
Cesta kolem světa. Sezónu v zahradě čes-
kokrumlovského zámku zahájí činohra
inscenací o Robinu Hoodovi. „Bude to
akční a dobrodružná podívaná, při níž se
kromě herců představí i šermíři a další
komparsisté,“ nalákal k návštěvě insce-
nace umělecký šéf činohry Martin Glaser,
který společně s dramaturgyní Olgou Šu-
brtovou hru napsal přímo pro otáčivé hle-
diště. V hlavní roli se představí Ondřej
Veselý.

Následovat bude mezi diváky velmi
žádaná komedie Tři mušketýři, která je
opět dílem již zmíněné autorské dvojice
Šubrtová - Glaser. Od 18. do 23. července
bude točna hostit operu Síla osudu.

Při páteční, sobotní a mimořádně
i pondělní inscenaci vystoupí hvězdy sou-

časného hudebního nebe. Představí se di-
rigent John Keenan z Metropolitní opery.
Diváci uslyší tenoristu Allana Glassma-
na, který patří ke špičkám newyorské
Metropolitní opery a korejskou sopra-
nistku Kyunghye La.

Po Síle osudu uvede opera Rusalku
s Evou Urbanovou v hlavní roli. Poté se
na točnu vrátí komedie Sluha dvou pánů,
kterou opět bude režírovat Jiří Menzel.
Sezónu ukončí opereta Cikánský baron.

Jihočeské divadlo připravilo pro sezó-
nu nové jednotné logo Otáčivého hlediště
Český Krumlov, které je ve tvaru kruhu.
Poprvé nevystoupí baletní soubor a po-
prvé se divákům ukáže v Síle osudu
orchestr.

Vstupenky doznaly asi deseti procent-
ního zdražení. „Loni jsme ceny nezvyšo-
vali, kopírujeme tak pětiprocentní infla-
ci,“ sdělil vedoucí obchodního oddělení Pe-
tr Hasal. Nejvíce podražily ceny na operu.

Rekonstrukce ledové plochy 1. haly zimního stadionu v Českých Budějovicích za-
čala 7. dubna. Práce by měly skončit do 18. srpna, kdy by mělo dojít opět k zale-
dování. Na snímku náměstek František Jelen (vlevo) spolu s Františkem Jounem
na zimním stadionu při kontrolním dni. Foto Petr Zikmund

Dva autentické železniční vagony z roku 1942, které přepravovaly deportované
do koncentračních táborů, přivezly v polovině dubna do Českých Budějovic vý-
stavu zaměřenou na osudy obětí holocaustu. Mimořádná souprava zastavila na
bývalém nákladovém nádraží u rampy, z níž skutečně vcházeli lidé do těchto
transportních vagónů. Výstava vzbudila zájem. Na snímku si jeden z panelů
prohlíží náměstkyně primátora Ivana Popelová.                     Foto Petr Zikmund

Rozhovor s vedoucí odboru kultury Ivou Sedlákovou:

Pracujeme hlavně s místní kulturou
SS ooddbboorreemm  kkuullttuu--

rryy  ppřřiicchháázzeejjíí  lliiddéé  nneejj--
vvííccee  ddoo  ssttyykkuu  aažž  vv  mmoo--
mmeennttěě,,  kkddyy  ssee  zzúúččaasstt--
nníí  kkoonncceerrttuu,,  ttrrhhůů  nneebboo
ddiivvaaddeellnnííhhoo  ppřřeeddssttaa--
vveenníí,,  kktteerréé  mměěssttoo  ppoořřáá--
ddáá..  ZZmmiiňňttee  nneejjddůůlleežžii--
ttěějjššíí  kkuullttuurrnníí  aakkccee  llee--
ttooššnnííhhoo  rrookkuu......  

Nejprve bych při-
pomněla, že do sty-
ku s občany přicházíme hlavně díky po-
skytování grantů do oblasti kultury. Klienti
se přicházejí poradit a dále se s nimi pak
pracuje. Další možností, kde se setkat,
jsou zmiňované akce, které pro veřejnost
připravujeme. Mezi nejdůležitější patří
festival Dny slovenské kultury, hudební
vícežánrový festival na soutoku Vltavy
a Malše - Múzy na vodě, Kinematograf
bratří Čadíků, projekt Radniční léto, Ga-
lerie pod širým nebem, Bohemia JazzFest,
festival pouličního umění Sv. P.R.D, Vodní
hry... Nezapomínáme rovněž na děti (Slet
čarodějnic, Dětský den, akce pro handi-
capované a zdravé děti Překročme barié-
ry...) a seniory (Odpoledne s vůní máty,

Dobrá hodinka). Velice bohatý v našem
městě je Advent, do kterého přispíváme
Příletem anděla, rozsvícením vánočního
stromu, Vránkovými koledami a radniční-
mi trhy. Vesměs všechny akce jsou pro
veřejnost zdarma.

SS jjaakkýýmm  ppřřeeddssttiihheemm  aakkccee  ppřřiipprraavvuu--
jjeettee  ??  

Záleží na tom, jak rozsáhlé jsou. Jinak
se připravují jednodenní akce a jinak ně-
kolikadenní festivaly. Zpravidla musíte mít
u krátkodobých akcí nejméně dva měsíce
předem jasno o dramaturgii, včas stihnout
vytisknout propagaci a informovat. U fes-
tivalů je přípravná fáze třeba i rok.

KKoolliikk  uumměěllccůů  jjssttee  jjiižž  ddoo  BBuudděějjoovviicc  ppoo--
zzvvaallaa  zzaa  ddoobbuu,,  ccoo  jjssttee  vveeddoouuccíímm  ooddbboorruu??  

Opravdu nevím, nepočítám to. Bylo
jich mnoho, ať to jsou výtvarníci, hudební-
ci, zpěváci, umělci specifických žánrů.
Hlavně ti, kteří jsou něčím zajímaví a mo-
hou kulturní dění v našem městě oboha-
tit. Pracujeme hlavně s místní kulturou,
dáváme prostor těm, kteří působí v Čes-
kých Budějovicích a blízkém okolí. 

OOddbboorr  kkuullttuurryy  aakkccee  nneejjeenn  ppoořřááddáá,,  aallee
ppooddppoorruujjee  ii  kkuullttuurrnníí  aakkttiivviittyy  vvee  mměěssttěě..  JJaakk??

Již jsem zmínila poskytování grantů
do oblasti kultury. Každý, kdo má něja-
ký záměr a chce přispět svou aktivitou
k rozvoji kultury ve městě, si může
požádat o neinvestiční finanční dotaci,
jejíž poskytnutí má svůj průběh a řídí se
určitými pravidly. Pro realizace v tomto
roce se uskutečnily tři výzvy.

CCoo  jjeeššttěě  ssppaaddáá  ddoo  vvaaššíí  kkoommppeetteennccee??
Odbor vytváří a aktualizuje databázi

kulturních subjektů ve městě, spolu-
pracuje s kulturními subjekty a posky-
tuje informace z oblasti kultury, umění
a historie města. Z ucelených agend za-
jišťuje oceňování mladých talentovaných
umělců do 18 let věku, agendu Ceny
města, propagaci projektů Léto ve měs-
tě a Advent ve městě, zajišťuje oslavy
a pietní akty při příležitosti významných
výročí, spravuje a udržuje některé
pomníky a pamětní desky z I. a II.
světové války, udržuje dřevěné plastiky
ve Stromovce a v jejím přilehlém okolí,
každoročně vydává Kroniku města za
uplynulý rok, zajišťuje dramaturgii a ko-
ordinaci výstavv radniční výstavní síni,
spolupracuje s kulturní komisí rady
města a další…

Otázky pro náměstka Vodičku
ČČeesskkéé  BBuudděějjoo--

vviiccee  nneeuussppěěllyy  ss  žžáá--
ddoossttíí  oo  vvýýjjiimmkkuu
zz  vvyyhhlláášškkyy  oo  mmíísstt--
nníícchh  ppooppllaattccíícchh
vv  ČČeesskkéémm  KKrruumm--
lloovvěě,,  ppooddllee  nníížž  bbuu--
ddee  mmuusseett  JJiihhooččeess--
kkéé  ddiivvaaddlloo  ooddvvéésstt
1155  pprroocceenntt  zzee  vvssttuupp--
nnééhhoo  nnaa  oottááččiivvéémm
hhlleeddiiššttii  vv  zzáámmeecckkéé
zzaahhrraadděě..  CCoo  ttoo  pprroo  ddiivvaaddlloo  zznnaammeennáá??

Pro Jihočeské divadlo to znamená,
že bude muset odvést 15 procent ze
svých příjmů na otáčivém hledišti do
rozpočtu města Český Krumlov. Vyjá-
dřeno v penězích se jedná o částku
převyšující 3 miliony korun. A protože
divadlo ve svém rozpočtu na rok 2008
s takovým odvodem nepočítalo, tyto pro-
středky mu budou chybět na jiné výda-
je. Může se samozřejmě také dostat do
ztráty. Nemyslím si totiž, že je snadné
automaticky o 15 procent navýšit ceny
vstupenek a poplatek si tak „dovybrat“. 

JJaakk  ssee  kk  vvzznniikklléémmuu  pprroobblléémmuu  ppoo--
ssttaavvíí  mměěssttoo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  kktteerréé  jjee
zzřřiizzoovvaatteelleemm  JJiihhooččeesskkééhhoo  ddiivvaaddllaa??  

Město České Budějovice se již obrá-
tilo na českokrumlovské zastupitele
s žádostí a prosbou, aby ještě jednou
zvážili ustanovení ve vyhlášce a tento
poplatek, který se týká pouze otáčivé-
ho hlediště, zrušili. Bohužel jsme ne-
byli vyslyšeni. Jak bylo řečeno, Jihočes-
ké divadlo je příspěvková organizace
zřizovaná městem České Budějovice
a to na jeho činnost jenom v roce 2008
přispívá částkou skoro 70 milionů ko-
run. Obecně řečeno o ty více než tři mi-
liony korun by muselo město České Bu-
dějovice tento příspěvek navýšit. Pokud
se nenajdou v hospodaření Jihočeského
divadla.

Zastupitele Českého Krumlova argu-
mentovali tím, že návštěvníci otáčka jez-
dí po komunikacích, které udržuje měs-
to Český Krumlov. Velmi by mne tedy
zajímalo, proč podobně zpoplatněny
nejsou i jiné kulturní a umělecké
aktivity na území Českého Krumlova,
nabízí se třeba vstupné na státní zámek.
Jeho návštěvníci (je jich násobně více
než diváků na otáčku) zatěžují komuni-
kace města Český Krumlov daleko více
než diváci otáčivého hlediště. 

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

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

66..  66..  --  66..  77.. - Olga Šubrtová, Martin Glaser - RRoobbiinn  HHoooodd, 21:30 hodin.

88..  77..  --  1133..  77..  --  Alexandr Dumas - TTřřii  mmuušškkeettýýřřii, 21:30 hodin.

1188..  77..  --  2233..  77..  -- Giuseppe Verdi - SSííllaa  oossuudduu ((LLaa  ffoorrzzaa  ddeell  ddeessttiinnoo)), 21:30 hodin.

2255..  77..  --  2277..  77.. - Antonín Dvořák - RRuussaallkkaa, 21:30 hodin.

3300..  77..  --  1177..  88.. - Carlo Goldoni - SSlluuhhaa  ddvvoouu  ppáánnůů, 21:00 hodin.

2200..  88..  --  3311..  88.. - Johann Strauss II. - CCiikkáánnsskkýý  bbaarroonn, 20:30 hodin.

(Program naleznete též na wwwwww..jjiihhoocceesskkeeddiivvaaddlloo..cczz//oottaacciivveehhlleeddiissttee)

Rozšíření parkovací zóny nabídne více míst
Snížit dnes již neúnosnou přesyce-

nost hlavně Pražského předměstí indi-
viduální automobilovou dopravou a zá-
roveň zvýšit počet parkovacích míst
místním obyvatelům pomůže pravděpo-
dobně ještě v letošním roce rozšíření
zóny placeného stání mimo historické
centrum, které město připravuje.

„Hlavním důvodem, proč jsme k myš-
lence rozšíření zonace přistoupili, bylo
uvolnění parkovacích kapacit na míst-
ních komunikacích ve prospěch trvale
bydlících obyvatel a místních podnika-
telů v oblastech, které sousedí s histo-
rickým centrem. Lidé, kteří sem jezdí,
nechtějí platit, a proto parkují svoje
automobily právě v těchto ulicích na úkor
místních obyvatel. Situace se již stala
neúnosnou,“ vysvětlila náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová.

Zóna placeného stání by se měla podle

náměstkyně rozšířit až po ulice Ná-
dražní, Mánesova, Holečkova, Pražská, Pe-
kárenská a pravý břeh Vltavy. Vznikne tu
hned několik kategorií parkovacích míst.

Až 60 procent bude vymezeno pro
tzv. residenty, to znamená obyvatele, kte-
ří v místě trvale bydlí, a abonenty, kteří
do lokality přijíždějí za prací. Tyto dvě
skupiny se navzájem střídají a doplňují,
protože abonenti parkují hlavně přes den
a residenti pak večer a přes noc. „Tím se
skutečně zvýší možnost parkování li-
dem s abonentní nebo residentní kartou.
Respektovanost takového systému je při
dobré kontrole dost vysoká a například
v historickém centru je se zónou place-
ného stání velká spokojenost,“ doplnila
Popelová.

Zhruba třetina z parkovacích míst bu-
de pak patřit krátkodobému, střednědo-
bému a nově i dlouhodobému parkování,

za které budou šoféři platit u automatů.
Zásobování bude možné ve všech ulicích
po omezenou dobu od 6 do 10 hodin. To
však neplatí pro zónu historického centra.

„Celý projekt je zatím pouze zámě-
rem, o kterém budeme ještě diskutovat.
Jedním z bodů diskuse bude také cena,
za kterou si lidé karty pořídí. Dnes je
však už jisté, že sazba bude minimálně
o polovinu nižší než u ceny platné pro
historické centrum města. Uvažujeme ta-
ké o tom, že starobní důchodci budou mít
určitou sociální slevu. Cílem není vydě-
lat, ale zlepšit komfort pro místní a snížit
zatížení čtvrtí automobilovou dopravou.
Na druhou stranu ohlídat takový systém
také něco stojí a bylo by nemorální, kdy-
by bylo vymezené parkování zadarmo, de
facto na vrub těch, kteří třeba ani auto
nemají nebo si zajistili jeho parkování ji-
nou formou než na ulici,“ dodala Popelová.

Suché Vrbné bez záplav
Až bude Ledenická ulice, která v sou-

časné době prochází I. etapou rekon-
strukce a zbylé dvě etapy se již připra-
vují, hotová, mohou si obyvatelé Suché-
ho Vrbného oddychnout. Součástí rekon-
strukce od křižovatky s ulicí A. Kříže až
na Pohůrku je totiž vyřešení dnes již
nevyhovujícího odkanalizování, vlivem
něhož docházelo při prudším dešti k lo-
kálním záplavám objektů.

„To považuji za velmi dobrou zprávu
a hlavně je to určitá odměna za trpě-
livost všem obyvatelům, kterým působí
současná rekonstrukce problémy. Lidé
budou mít nejen novou silnici, chodníky
a osvětlení, ale hlavně se zbaví nepří-
jemného zatápění dešťovou vodou, která
se sem dostávala špatnou kanalizací,“

konstatoval náměstek primátora Fran-
tišek Jelen.

Zdůraznil, že kanalizace včetně pří-
pojek bude vybudována v celé délce
úpravy, což umožní napojení obyvatel
v místech, kde dosud kanalizace zcela
chyběla. Odvodnění veškerých zpevně-
ných ploch bude zajištěno jejich do-
statečným příčným i podélným sklonem
a uličními vpustmi.

Srážková voda z povrchu poteče do
kanalizace právě novými uličními vpust-
mi. „Jako součást kanalizace je pro pod-
chycení dešťových vod stékajících z při-
lehlých pozemků v nezastavěné části po-
dél Ledenické ulice navrženo dokonce ně-
kolik horských vpustí,“ poznamenal ve-
doucí investičního odboru Zdeněk Šeda.

Názory, komentáře

Nejen v posled-
ní době se v sou-
vislosti se zámě-
rem rozšíření regu-
lovaného parková-
ní okolo centra
města hovoří o „ne-
dostatku“ míst pro
parkování, o „ne-
možnosti“ zapar-
kovat atd. Co je
však ve skuteč-
nosti tímto nedostatkem nebo nemož-
ností? Je to jakási vžitá představa, že
řidič má právo na zaparkování, kdekoliv
si to on přeje a to právě v době, kdy to
on potřebuje. 

Není-li to tak, začne se mluvit o ne-
dostatku, nemožnosti, katastrofální si-
tuaci atp. Není v možnostech města, a to
jak jeho samosprávy, tak města jako
územního organismu, zajistit pro kaž-
dého v místě a čase,  který si on přeje,

volné místo pro parkování. A není to ani
jeho povinností. Není možné zabírat dal-
ší a další plochy pro parkování koho-
koliv kdekoliv. 

Pokud se hovoří o potřebě budování
parkovacích domů, tak ty by neměly
sloužit pro parkování dalších aut, která
v těchto místech doposud nemohla par-
kovat, ale především těch, která již dnes
parkují tam, kde nemají, nebo těch,
která je potřeba „uklidit“ z některých
míst. Nemohou sloužit pro zvýšení ka-
pacity možností pro parkování, protože
v tom okamžiku se stávají zdrojem
i cílem zvýšené dopravní zátěže. Bohu-
žel se tak u mnohých dnes budovaných
hromadných parkovišť v nových ob-
chodních centrech děje.

Cílem města tedy bude připravit
a rozvíjet takovou koncepci parkování,
která bude preferovat občany města,
v daných místech pak především ty,
kteří tam: 1. bydlí a  2. pracují - a ani zde

ne pro všechny. Otázka ceny za tako-
vouto preferenci je věcí dalších jednání.
Ale o určitou cenu půjde vždy, protože
se jedná o využití veřejného majetku.

Zapomenout by se nemělo ani na
parkování a zejména odstavování ná-
kladních vozidel. Ne všechny prostory
města mohou sloužit pro dnes převážně
živelné až divoké parkování kamionů
(např. sídliště Máj v blízkosti přírodní
rezervace). I zde musí dojít jak k prosté
represivní regulaci, tak k určitému vy-
tvoření podmínek pro řešení problému
„kam s nimi“. 

Položme si však znovu otázku: Mu-
síme skutečně všichni a ze společných
peněz řešit problémy těch, kdo musí jet
autem i pro noviny a nehodlají se toho
vzdát, a těch, kdo podnikají v přepravě?

VVllaaddiimmíírr  ZZddvviihhaall  ((ČČSSSSDD))  
zzaassttuuppiitteell  aa  ppřřeeddsseeddaa  VVýýbboorruu  
pprroo  ssttrraatteeggiicckkéé  pplláánnoovváánníí  aa  rroozzvvoojj

Parkování není nárokem, ale jen možností



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Známý architekt Jan Kaplický, jímž na-
vržené budovy stojí po celém světě, na-
vštívil České Budějovice, kde si kromě
centra města prohlédl i území bývalých
kasáren Jana Žižky ve Čtyřech Dvorech.

Zde by mělo stát Koncertní a kongre-
sové centrum Antonína Dvořáka, které
Kaplický navrhne. Kulturní budovu tu
chce postavit Jihočeská společnost přátel
hudby, která architekta do krajského měs-
ta pozvala.

„Nabídku beru smrtelně vážně. Vždy
jsem si přál udělat něco takového. Záležet
bude na mnoha okolnostech. Půjde o hud-
bu a o lidi, kteří sem budou přicházet. Půj-
de o to, aby se sem dostali a aby tu něco
zbylo i za pár let. Tato zodpovědnost je
úžasná,“ řekl Kaplický při setkání na rad-
nici s primátorem Jurajem Thomou a ná-

městkyní Ivanou Popelovou.
Uvedl také, že koncertní síň musí res-

pektovat akustiku a také posluchače
i účinkující. Osobně by tu rád viděl hodně
zeleně. Objekt by měl návštěvníky něčím
přitahovat a mohl by se stát jedním ze
symbolů Českých Budějovic, které se mo-
hou pyšnit dobrým pivem i skvělou polo-
hou v aritmetickém středu Evropy.

Podle primátora Thomy je potěšitelné,
že architekt Kaplický přijal nabídku navr-
hnout koncertní síň právě v Českých Bu-
dějovicích. „Vnímám to jako vyjádření pres-
tiže města,“ prohlásil primátor Thoma.

Studie Koncertního a kongresové cen-
tra Antonína Dvořáka bude představena
při zahájení 19. ročníku Hudebních slav-
ností Emy Destinnové.

Dnešní otázka zní: Na kterém domě v ulici Karla IV. je umístěn reliéf zobrazující původní gotický dům a jak
se tento dům jmenoval?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48
domů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z březnového vydání je: Jména aspoň pěti ředitelů
nebo intendantů Jihočeského divadla od r. 1945: Jaroslav Hurt, Bohumil Houdek, Karel Konstantin, Rudolf Kulhá-
nek, Jiří Josek, Ivan Glanc, Otto Haas, Zdeněk Míka, Milan Fridrich, Jan Dušek, Antonín Bašta, Svatopluk Jed-
lička, Jiří Šesták, Jan Mrzena. Výhercem je: Petr Suchomel, Stejskalova 14, 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.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

Jan Kaplický si prohlíží bývalá kasárna, kde by síň mohla stát.         Foto Petr Zikmund

Střežit město třiadvaceti 
pohledy vyžaduje všímavost

Všímavost, po-
střeh a schopnost
rychle vyhodnotit po-
dezřelou situaci patří
k základním předpo-
kladům práce stráž-
níka. Zvláště nepo-
zorujete-li ulice měs-
ta pouze svýma oči-
ma, ale prostřednic-
tvím 23 kamer, jako
strážník MMoonniikkaa  ŠŠttááddlleerroovváá. Té se díky
její pozornosti při sledování obrazovek
městského kamerového dohlížecího sys-
tému podařilo v dubnu zachytit největší
počet přestupků a trestných činů.

„K nejčastějším přestupkům a trest-
ným činům, zaznamenaných kamerovým
systémem, patří krádeže jízdních kol, vy-
krádání automobilů, obchodů, napadení, van-
dalismus, lepení plakátů. Kamerám neu-
niknou ani osoby v pátrání Policie České
republiky,“ přiblížila Monika Štádlerová. 

Svoji práci, navzdory tomu, že spočívá
především ve sledování mnoha obrazo-
vek, vůbec nepovažuje za jednotvárnou.
„Naopak, velice se mi líbí a navíc je velmi
efektivní - městský kamerový dohlížecí
systém se osvědčil. Pomáhá k rychlému

odhalení a následnému zadržení pa-
chatelů a slouží i jako důkaz k dalšímu
šetření,“ dodala Štádlerová.

U městské policie pracuje již pátým
rokem. „Začínala jsem u cyklohlídky , kte-
rá se zabývala činností obvodního dohle-
du v různých částech města. Po zkušenos-
tech a získání znalostí místopisu Českých
Budějovic, jsem byla zařazena do obvodu
Vltava,“ uvedla. Na kamerách pracuje od
loňského roku, kdy byl kamerový systém
zaveden a ona uspěla ve výběrovém řízení
na post operátora.

KKAARRLLAA  IIVV..
Ulice Karla IV. vedla od počátku měs-

ta z náměstí k Vídeňské bráně. Za brá-
nou na dnešním Senovážném náměstí
bylo rozcestí. Jedna „výpadovka“ vedla
vlevo přibližně v půdorysu Lannovky
směrem Třeboň, druhá Žižkovou a No-
vohradskou směrem na Trhové Sviny.
Oběma směry byla k dosažení Vídeň.
Ulice Karla IV. je druhou ulicí v histo-
rickém jádru v počtu svých jmen. Jmé-
na, jak šla za sebou, jsou s nadsázkou
řečeno politické dějiny města v kostce:
Svinenská, Barvířská (Färbergasse), Ví-
deňská (Wienerstrasse), Rašínova, Rašín-
gasse, opět Wienerstrasse, Švermova,
třída T. G. Masaryka, Osvobození a Karla
IV. Nejdéle trval název Vídeňská.  Při-

bližně od roku 1789 do roku 1925, kdy
byla přejmenována na Rašínovu. Třídou
T. G. Masaryka byla jen od roku 1968 do
roku 1970 v souvislosti s tím, jak se na
radnici instalovala a zase odstraňovala
pamětní deska T. G. Masaryka. 

Když se v roce 1845 zbořila Vídeň-
ská brána, otevřel se pohled z náměstí
na městkou nemocnici za Mlýnskou sto-
kou. Na rohu Kněžské již stál Malý pivo-
var z roku 1815. Před Mlýnskou stokou
vlevo se potom postavily klasicistní Fer-
dinandovy lázně, vpravo novogotický Vy-
chovávací ústav a sirotčinec milosrd-
ných sester Karla Boromejského z roku
1886 a kostel sv. Rodiny z roku 1888.
V roce 1896 vyrostl na rohu náměstí pa-

lác Včela. Podloubí narušil na jižní fron-
tě ulice vysoký secesní Reinův dům
z roku 1904. Následoval Mikulášský
dům (později Forejtův) z roku 1907
a Smetanův dům z roku 1915. Když
v roce 1909 začaly ulicí pravidelně jez-
dit tramvaje, stala se ulice, jak říkával
Karel Kakuška, jedinou velkoměstskou
ulicí ve městě a ještě k tomu vídeňské-
ho střihu, protože palác Včela byl posta-
ven podle vzoru rané vídeňské secese.
Lze namítnout, že za cenu ztráty něko-
lika arkád podloubí, dvou renesančních
domů a zajímavého gotického barvíř-
ského domu.  

V letech 1924 až 1926 se ke Smeta-
nům přestěhovala z náměstí firma Baťa.

V roce 1928 si Baťů koupili barokní
dům vedle Malého pivovaru a zbořili ho.
Radnice ani Klub přátel města nepro-
testovaly. V roce 1929 si Baťů ve vzniklé
proluce postavili vlastní obchodní dům,
ale bez podloubí. Smetanův dům má
vlastní bohatou historii. Bohumil Smeta-
na si v domě zařídil obchod konfekcí
LI–DO. Po odstěhování Baťů se u Sme-
tanů etablovala firma Brouk a Babka.
Původně ovšem byla v domě Pozemko-
vá banka, která v roce 1924 zkracho-
vala. Bankám se v domě nějak nedařilo
(též Evrobanka a Union-banka v nové
době). Po roce 1948 se na domě Baťa ob-
jevil název JAS a na domě U Smetanů
Dům oděvů. 

Léta byla a částečně ještě je komuni-
kačním uzlem v ulici Mléčná jídelna.
Byla v permanenci už od rána, když se
tam chodilo na snídani. Stačily dva lou-
páčky a kakao. Jídelna byla větší než
dnes. Prostor zasahoval z rohového do-
mu do Reinova domu a ještě do třetího
domu (sídlil tam Městský stavební pod-
nik), kde byl zařízen dětský koutek. Šlo
se tam po schůdkách, na stěnách byly
malby Ferdy Mravence, Berušky, krteč-
ka apod. Interiér tvořily malé stolečky
a židličky. Překvapivě na nich sedávaly
i dámy v letech. 

Nejvíce obchodů bývalo v dlouhém
přízemí paláce Včela. Prosperovalo la-
hůdkářství U Schinků. To byla tradiční

firma F. K. Schinko, delikatesy, lahůdky,
vína, likéry. Název U Schinků se v 50. le-
tech 20. století radnici nelíbil, proto byl
změněn na U Raka. „Rak“ se rozšířil i do
vedlejšího domu. Na konci ulice před si-
rotčincem sídlil od roku 1920 známý
řezník Josef Šolín. V Malém pivovaru,
kde za 1. republiky byla vinárna a vel-
koobchod vínem U Amonů, město v ro-
ce 1966 zařídilo městskou vinárna
U Švejka. Zajímavé bylo, že oblíbené ta-
neční vinárně se hned od počátku říkalo
U Haška. 

Připravuje Odbor územního plá-
nování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Kaplický si prohlédl 
území bývalých kasáren

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

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

Likvidaci odpadu čekají novinky
DDookkoonnččeenníí  zzee  ssttrr..  11
Město v posledních letech neustále zlep-

šuje podmínky pro třídění odpadu. Ra-
zantně zvýšilo počet separačních míst i ná-
doby, jejichž celkový objem se od roku
2002 ztrojnásobil z 0,662 na 1,985 milio-
nu litrů v loňském roce. „Nutno podotk-

nout, že lidé na třídění odpadu slyší – v ro-
ce 2002 se v Českých Budějovicích vy-
třídilo 1,77 % komunálního odpadu a letos
to podle odhadů bude přes 15 %. Chtěl
bych jim za to poděkovat, protože tříděním
odpadu šetří přírodu a městu peníze za
skládkování,“ dodal primátor Thoma.

Víte, že...

Soutěž Města kolem světa
má vítěze z Českých Budějovic

Jaké je ideální město zítřka očima žáků
základních škol? Na tuto otázku odpoví-
dalo 220 dětí z jižních Čech v rámci sou-
těže Města kolem světa. 

Letos bylo úkolem dětí ztvárnit své
město dvěma obrázky, první představoval
dnešní město, druhý, ideální město viděné
očima dětí, to vše doplněno příběhem.
Soutěž v jihočeském regionu vyhlásila
společnost 1. JVS pod patronací Nadačního
fondu Veolia.

Obrázky a příběhy tříd budou vyhod-
noceny v osmi regionálních kolech a ná-
sledně v kole celostátním. Projekt nej-
úspěšnější třídy z každé země bude u pří-
ležitosti Světového dne životního prostře-
dí a týdne pro výchovu k udržitelnému
rozvoji UNESCO letos v červnu vystaven
v Centru architektury v Paříži. 

V jihočeském regionálním kole se na

hodnocení prací dětí podílel i primátor
statutárního města České Budějovice Juraj
Thoma, který také vítěznému kolektivu
předával cenu – vodní kufřík. Za nejlepší
byla oceněna práce žáků 5.D ze základní
školy Grünwaldova České Budějovice.

„Děti se nesoustředily jen na obchodní
centra, aquaparky a značkové obchody,
které si ve svých městech přály na jiných
obrázcích, ale hlavně na čistotu města,
separování odpadu a menší provoz. Navíc
své obrázky doplnily velmi vtipnou bás-
ničkou. I pro nás je důležité vědět, co si
děti přejí. Jsem rád, že na území města
působí společnosti, mezi jejichž priority je
vést děti a mladé lidi prostřednictvím
konkrétních úkolů a projektů k respektu
a odpovědnosti k životnímu prostředí,“
řekl Juraj Thoma. 

Primátor Juraj Thoma a generální ředitel 1. JVS Jiří Heřman předávají cenu vítězům
soutěže Města kolem světa. Foto  1. JVS

Městská policie 
hledá strážníky

Víte, že domy na náměstí Přemys-
la Otakara II. náležely nejzámožnějším
měšťanům či dokonce šlechticům,
a patří proto k nejvýstavnějším ve měs-
tě. Stojí většinou na původních stře-
dověkých parcelách a z velké části mají
gotické jádro. Jejich současná podoba
však pochází z doby renesančních, ba-
rokních nebo mladších přestaveb.

Za povšimnutí rozhodně stojí Mall-
nerův dům na rohu s Piaristickou ulicí,
jehož přízemí zdobí krásná gotická os-
tění, kružby a fresky z přelomu 14. a
15. století. Přímo proti němu se tyčí vě-
žička rohového Puklicova domu, ve kte-
rém byl roku 1467 zavražděn purk-
mistr Ondřej Puklice ze Vztuh. Tuto
událost připomíná pamětní deska. Ná-
roží pod Černou věží zaujímá funkcio-
nalistická budova bývalé záložny, pos-
tavená roku 1935 podle projektu Bohu-
mila Kněžka a Josefa Václavíka, reliéf
je dílem Břetislava Bendy. Protější ro-
hový dům zdobí sgrafito z let 1565-
1568. Také Brandnerův dům na rohu
s ulicí dr. Stejskala má na fasádě zlo-
mek sgrafita s motivem jelena z roku
1569, stejně datovaná je i sgrafitová
výzdoba sousedního domu.

Přihlásit se do výběrového řízení
může kdokoliv bezúhonný a starší 21
let a kdo dále vyhoví základním fyzic-
kým a duševním požadavkům, které
prověří testy a pohovor. Další informa-
ce lze získat na telefonu 387 021 536,
na e-mailu kamism@c-budejovice.cz ne-
bo na webových stránkách wwwwww..mmeesstt--
sskkaappoolliicciiee--ccbb..cczz.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

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!

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

Světový den vody a Den země si ve spolupráci s 1. JVS a. s. při-
pomněly také děti z mateřské školky Fr. Ondříčka v Českých Budě-
jovicích. S touto mateřskou školkou spolupracuje firma již několik let
a pracovníci společnosti se snaží zábavnou formou dětem přiblížit
svou práci a techniku, kterou používají.  1.JVS a.s.

Výzva
Vojenský a letecký historik Boris Sud-

ný hledá příbuzné nebo známé poručíka
letectva Aloise Růžičky, narozeného
10. srpna 1912 v obci Mladé (dnes část
Českých Budějovic), který zahynul 19.
května 1937 při havárii československé-
ho stíhacího letadla Avia B-534 na letišti
Vajnory v okrese Bratislava. Prosí, aby
se mu příbuzní či známí letce ozvali na
adresu: Boris Sudný, Veterná 8, 917 01 Tr-
nava, Slovenská republika nebo na e-mail:
borissudny@gmail.com.

Historik připravuje práci, v níž chce
zdokumentovat osudy československých
vojenských letců, kteří zahynuli v letech
1918 až 1960 při leteckých haváriích na
Slovensku. 

Oslavy 
osvobození
BBoojj  oo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  11994455 - re-

konstrukce bitvy z období konce 2.
světové války 1177..  55..22000088 - areál bývalé-
ho tankového cvičiště na sídlišti Máj:

1100..0000  --  zzaahháájjeenníí  aakkccee - možnost pro-
hlídky dobových vojenských táborů
všech zúčastněných stran včetně vý-
stavy zbraní a techniky.

1133..0000  --  pprreezzeennttaaccee  ppoolliicciiee  ČČeesskkéé  rree--
ppuubblliikkyy a to ukázkou výcviku služeb-
ního psa a ukázkou činnosti dopravní
policie.

1144..0000  --    rreekkoonnssttrruukkccee  bbiittvvyy z II. svě-
tové války z května roku 1945

1144..4455  -- ddeeffiilléé  vvoojjsskk zúčastněných
stran

Uctíme památku
padlých ve válce

Město České Budějovice oslaví
8. května Den vítězství uctěním památ-
ky padlých na Ústředním hřbitově sv.
Otýlie u Památníku obětem heydrichi-
ády a Pomníku padlých vojínů.

Spoluorganizátorem akce je Svaz
bojovníků za svobodu. Aktu se účast-
ní představitelé města, Jihočeského kra-
je a Armády ČR. Začátek pietní akce,
na níž je zvána i veřejnost, je u památ-
níku v 10 hodin a u pomníku v 10.30
hodin. V doprovodném kulturním pro-
gramu vystoupí pěvecké sbory.

1. JVS a.s. podporuje ekologickou výchovu

Zprovoznûno zcela 
nové mycí centrum

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice zprovoznil po témûfi rok probíhající rekonstrukci nov˘
objekt mycího centra a lakovny vozidel. Nové servisní zázemí je k dispozici zejména pro údrÏbu a mytí
vlastních vozidel, ale vzhledem k dostateãné kapacitû a nepfietrÏitému provozu také pro zákazníky z fiad
podnikatelsk˘ch subjektÛ i vefiejnosti.

V kompletnû zrekonstruovaném prostoru pÛvodního objektu myãky vozidel jsou instalovány dvû
nové kartáãové mycí linky. K dispozici je velká mycí linka urãená pro mytí autobusÛ, návûsÛ, nákladních
a velk˘ch dodávkov˘ch vozidel s v˘‰kou do 4,5 m a dále standardní mycí linka urãená pro mytí osobních
automobilÛ a mal˘ch dodávkov˘ch vozidel s maximální v˘‰kou 2,3 m. Provoz mycího centra je zaji‰tûn
nepfietrÏitû 24 hodin dennû a v leto‰ním roce dojde k roz‰ífiení nabídky sluÏeb o mytí interiérÛ vozidel.

Detailní informace o provozu a cenách sluÏeb mycího centra jsou k dispozici na www.dpmcb.cz
DPMCB, a.s.

Noviny českobudějovické radnice. Ročník V/2008-4. Vycházejí v posledním týdnu každého měsíce. Vydavatel statutární město České Budějovice, IČ 00244732.
Adresa redakce: náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2; 370 01 České Budějovice, tel.: 386 801 111.

Povoleno MK ČR podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Redakční zpracování: agentura Komunik. Řídí redakční rada.
Technické zpracování a tisk: dot. DesignStudio spol. s r.o., České Budějovice, www.dot.cz.

Objednejte se na magistrát...
DDookkoonnččeenníí  zzee  ssttrr..  11
Dodal, že informace z elektronické ob-

jednávky si může občan nechat poslat na
svoji e-mailovou adresu a vytisknout. Uve-
dení e-mailového kontaktu má výhody
i v tom, že pokud je z nějakých důvodů
nutné objednávku ze strany úřadu zrušit,
lze tímto způsobem občana kontaktovat
a informaci mu včas podat.

Občanovi je v Kněžské a Jeronýmově
ulici přiděleno ve frontě mimořádné číslo
od 900 a výše. To znamená, že je prioritně
odbaven, jakmile se přepážka uvolní. Po-
kud objednaný klient nepřijde, pokračuje
fronta, jako by nebyl nikdo objednán. Na

každou hodinu na těchto přepážkách se
může objednat přes internet pouze jeden
občan, aby nedocházelo k neshodám ve
frontě a čekající nebyli neustále odsou-
váni. Ověřováním identifikačních čísel
klientů objednaných přes internet je
omezena možnost zneužití vyvolávacího
systému.

„Součástí webových stránek pro vlast-
ní objednání jsou i odkazy na monitoring
přepážek v jednotlivých budovách. Lidé si
tak mohou zjistit aktuální stav na pře-
pážkách, to znamená, kolik lidí čeká na
odbavení a tím odhadnout i dobu čekání,“
doplnil Starčevský 

Automatická samopojízdná myãka Istobal pro mytí autobusÛ a nákladních vozidel.

In-line bruslaři všech věkových i vý-
konnostních kategorií ovládnou v neděli
25. května výstaviště v Č. Budějovicích.
Bruslařský festival pro celé rodiny se usku-
teční v rámci největšího středoevrop-
ského seriálu Nestlé LifeInLine Tour 2008
a startuje v 10 hodin volným bruslením. 

Na Výstavišti v Českých Budějovicích
je připravený program opravdu pro všech-
ny. Volné bruslení, tři dětské závody v pě-
ti kategoriích, Fitness Desítka pro amaté-
ry a na závěr open závod Českého poháru

v půlmaratonu. A k tomu všemu ještě hod-
ně dobré hudby, doprovodná show, škola
bruslení a půjčovna bruslí K2 zdarma. 

Pro in-linery je připraven okruh s kva-
litním povrchem, na němž nejsou nepří-
jemné protisměrné otáčky, ale pohodové
kruhové objezdy. Zaútočí po předchozích
deštivých ročnících letos místní bruslaři
na titul In-line město České republiky?

Informace na wwwwww..lliiffeeiinnlliinnee..cczz, kde se
lze přihlásit online.

Bruslařský festival
pro celou rodinu 

Canzonetta 
oslaví 20 let 

Českobudějovický dětský pěvecký sou-
bor Canzonetta letos slaví 20 let od svého
založení. Při této příležitosti pořádá 22.
května v sále kulturního centra Bazilika
od 19 hodin výroční koncert. Mezi účin-
kujícími se objeví i bývalí členové, sbor-
mistři a korepetitoři. Po skončení koncer-
tu bude následovat taneční zábava dopro-
vázená tanečním orchestrem Variant. 

Canzonetta působí při ZŠ a ZUŠ Bez-
drevská a vede ji už od založení sbor-
mistryně Mgr. Anna Knotková. Za finanč-
ní podpory města a dalších sponzorů se
sbor zúčastnil mnoha mezinárodních
soutěží. Mezi poslední úspěchy patří na-
příklad Zlaté pásmo a zvláštní ocenění
poroty Cum laude z Belgie 2006 nebo
Stříbrné pásmo z Mezinárodního festiva-
lu vánočních a duchovních písní v Bra-
tislavě 2007.

Po zimě přišel
jarní úklid

Od dubna až do 7. května mohli oby-
vatelé Českých Budějovic vidět v uli-
cích uklízecí čety, které čistily ulice po
zimě. Oproti jiným letům se obešel jarní
úklid většinou bez nutnosti přepar-
kování vozidel a nepříjemných násled-
ných odtahů automobilů, jejichž maji-
telé vozy nepřemístili.

Důvod? Jednoduchý. Mírná zima.
„Vzhledem k tomu, že se do ulic dosta-
lo v zimě jen minimální množství pou-
žitého posypového materiálu, navrhli
jsme provést komplexní jarní úklid jen
v omezeném rozsahu,“ vysvětlil ná-
městek primátora František Jelen.

Město nyní vyhodnotí, jak se poda-
řilo České Budějovice po zimě vyčistit.
Pokud se někde objeví problémy, bu-
de následovat typické označení bloků
značkami zákazu státní a místa budou
řádně vyčištěna.

-

-

-

-
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