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UVNITŘ LISTU
 Magistrát se brání spamům
 Z usnesení rady města
 Pouliční umění rozproudí město


č e s k o b u d ě j o v i c k é r a d n i c e Na lupiče stačilo 13 minut
Vyfoťte kašny
ˇ
MĚSTO VYŘESILO
NEDOSTATEK
a fontány
MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Počet míst v mateřských školách, které zřizuje město České Budějovice, v dohledné době přibude. Radní se tak rozhodli řešit problém, kdy poptávka po službách
mateřinek významně převyšuje nabídku.
„K zápisu v letošním roce se dostavilo
celkem 1100 rodičů, ale přijmout jsme
mohli jen 733 děti. Z počtu nepřijatých
pak 113 dětí splňuje požadavky k přijetí,
které jsme stanovili. To znamená, že rodiče mají trvalé bydliště v Českých Budějovicích a jsou zaměstnaní,“ sdělil náměstek
primátora pro školství Rudolf Vodička.
Zdůraznil, že rada města udělala vše
proto, aby oněch nepřijatých 113 dětí
v září mohlo nastoupit. „Rozhodli jsme
o výjimce z počtu dětí v jedné třídě. Díky
tomu jsme navýšili počet míst v třídách,
a to v mateřských školách Čéčova, Dlouhá, Františka Ondříčka, E. Pittera, Jizerská, Karla Štěcha, Neplachova, Nerudova,
Pražská, Železničářská a U Pramene. Na
každou třídu to dělá kolem čtyř až pěti dětí
navíc. To je velmi významné opatření, kte-

ré pomůže přispět ke spokojenosti rodičů,“ poznamenal Vodička.
Navýšení limitu počtu dětí ve třídách je
ale pouze řešení s okamžitým účinkem.
Radní proto rozhodli, že do září 2009 se
otevřou nové třídy ve školkách a přijmout
tak bude možné o další stovky dětí navíc.
„Vycházíme z toho, že porodnost silných populačních ročníků, s níž se nyní
setkáváme, bude trvat zhruba ještě devět
let. To znamená, že po tuto dobu bude po
službách předškolních zařízení i nadále
velký zájem,“ řekl primátor Juraj Thoma.
Město proto vypoví smlouvu některým
společnostem ve školních budovách. Do
nich se po rekonstrukci vrátí děti.
České Budějovice tak získají přibližně
270 míst navíc. Nové třídy vzniknou v Mateřské škole Vrchlického nábřeží (56
míst), Jizerská (56), Kubatova (112) a Železničářská (56). V posledně jmenované
mateřince město vybuduje nový dvoupodlažní pavilon za 11 milionů korun.
„Naděje vkládám i do aktivit firem.

Jsem v jednání se společností Madeta
a Gamex, které projevily zájem zřídit
vlastní mateřské školy. Zatím jednáme
o způsobu, jakým by vznikly a projednáváme i způsoby financování, protože
zřídit a hlavně provozovat mateřinku
není vůbec levná záležitost,“ konstatoval
ještě Vodička.
Podle něj by od 1. září 2009 nemělo
být v Českých Budějovicích dítě, které by
nemohlo do školky a jeho rodiče jsou
z Českých Budějovic, matka pracuje nebo je samoživitelka. „Jsem si vědom důležitost předškolního vzdělávání, které je
spojené s integrací dítěte mezi kolektiv a
dalších pozitiv tohoto procesu,“ dodal
Vodička.

Letní prázdniny
v mateřinkách
Normální provoz (všechny mateřské školy): 1. – 4. 7. 2008. Náhradní
provoz v době od 7. - 18. 7. 2008 zajišťují MŠ J. Opletala, MŠ Nerudova,
MŠ Zeyerova. V termínu od 21. 7. - 8. 8.
2008 budou všechny mateřské školy
zřizované statutárním městem České
Budějovice UZAVŘENY. Náhradní
provoz v době od 11. - 22. 8. 2008 zajišťují: MŠ Dlouhá, MŠ Neplachova, MŠ
E. Pittera. Provoz na všech školkách začíná v pondělí 25. 8. 2008.

Nový domov pro seniory
bude největší v republice
V Českých Budějovicích vznikne
největší tuzemský bytový komplex pro
seniory. Nabídne celkem 360 ubytovacích míst a bude stát u křižovatky ulic
Husova a U Hvízdala na sídlišti Vltava.
Základní kámen stavby za 450 milionů
korun, kterou zajistí soukromá společnost Senior Resort, byl položen 22. května. První obyvatelé by se měli nastěhovat na konci příštího roku.
„Díky společnosti Senior Resort se
podaří uspokojit nemalé množství žadatelů, pro něž dnes město nemá ve svých
domovech pro seniory místo a nemá ani
peníze, aby nový domov pro seniory
mohlo samo vybudovat. V žádném případě nechci snižovat vysokou úroveň
péče a služeb v městských domovech
pro seniory, ale jsem rád, že jim zároveň
vzniká konkurence – protože konkurence přispívá ke zlepšování služeb
a vždy z ní těží především zákazník,“

upozornil primátor Juraj Thoma.
Domovy důchodců zřizované městem mají celkem 553 lůžka. Město však
zároveň registruje dalších 1800 žádostí
(ne všechny jsou ovšem akutní), jimž
z důvodu nedostatečné kapacity nemůže vyhovět. „Projeví-li v budoucnu nějaký investor zájem vybudovat ve městě
další soukromý domov pro seniory, přivítám to a město se bude snažit investorovi vyjít vstříc,“ dodal primátor.
Měsíční nájem v novém Senior domě bude 6900 Kč u bytu 1+kk a 10 800
Kč u bytu 2+kk. V nájmu jsou ovšem
kromě bydlení zahrnuty i specializované služby – zdravotnický dohled,
recepční služba, donáška nákupů, pomoc při komunikaci s úřady, parkoviště nebo využívání společenských prostor. V areálu bude i lékařská ordinace
a další služby. Podrobnosti lze zjistit na
webové stránce www.seniorcz.cz.

O jižních Čechách se vždy
mluví jako o specifickém regionu, k němuž mají jeho obyvatelé
mimořádně silný vztah. A platí
to samozřejmě
i pro Budějčáky,
jak mám často
příležitost přesvědčit se osobně.
Všichni, kdo mají rádi své město
a jeho krásy, nyní mají příležitost zapojit se do fotografické soutěže, kterou jsme připravili ve spolupráci se
společností 1. JVS a Ateliérem U Beránka. Jako ústřední téma jsme zvolili budějovické kašny a fontány, které
jsou dnes „jen“ ozdobami města, ale
v minulosti plnily důležitý účel – byly
zdrojem pitné vody. Ne náhodou
soutěž vyhlašujeme právě nyní, na
počátku léta. Kašny a fontány chrlí
vodu, která ve slunném počasí ochlazuje okolí a příjemně šumí, květiny
kolem jsou v plném květu, stromy
v parcích poskytují stín. Stačí jen
usednout na lavičku, pozorovat okolí
a kochat se pohodou a klidem. A proč
si kašnu, zátiší nebo naopak lidi kolem ní rovnou nevyfotit? Těším se, až
budeme soutěžní fotografie v srpnu
vyhodnocovat, jaké zajímavé pohledy
na naše kašny a fontány Budějčáci
nabídnou. Přesné propozice soutěže
naleznete na straně čtyři.
Juraj Thoma, primátor města

Matky dostaly
200 kytiček
Stovky lidí přilákala v sobotu 17. května rekonstrukce bitvy o České Budějovice
z konce II. světové války, která se uskutečnila v areálu bývalého tankového cvičiště na sídlišti Máj. Před bojem si mohli lidé veškerou techniku, zbraně nebo
vojenské tábory prohlédnout.
Foto Petr Zikmund

Základní waldorfská škola
zahájí výuku v září na Máji
Nabídka pro výběr možností vzdělání
v základním školství se v Českých Budějovicích rozšíří. Rada města poskytla
prostory v Základní škole Máj II pro alternativní způsob výuky – tzv. waldorfskou
školu.
„Jednání o zřízení tohoto typu výuky
v Českých Budějovicích jsme vedli již
delší dobu. V podstatě jsme měli na výběr ze tří variant. Buď budeme tuto školu
sami zřizovat, což mi nepřipadalo vhodné, protože se domnívám, že město má
poskytovat základní typ školství, nebo na
některé z našich základních škol se

uplatní prvky walfdorfské školy, což se
také nejevilo jako dobré řešení. Když
vznikl soukromoprávní subjekt, který
dostal od ministerstva školství povolení,
souhlasili jsme s pronájmem části Základní školy Máj II,“ uvedl primátorův
náměstek Rudolf Vodička s tím, že waldorfská škola na májské dvojce začne působit od září letošního roku.
Waldorfská škola připravuje školáka
na život nejen znalostně, nýbrž též rozvojem tvůrčích schopností a sociálních
dovedností.

Přes 200 kytiček rozdal matkám
v Domě pro seniory U Hvízdala u příležitosti Dne matek náměstek primátora
Rudolf Vodička.
„Musím přiznat, že to byla navýsost
milá povinnost. Vždyť role matky není
nijak snadná a každý ví, že výchova dětí vede někdy pořádně klikatou cestou.
Poděkování a úctu za ni si jistě ženy zaslouží,“ řekl Vodička.
V sociálním zařízení U Hvízdala žije 270 seniorů, z toho je 230 žen. Nejstarší je paní Školová, které bude letos
v srpnu už 103 let. Náměstek poblahopřál matkám také v Domově pro seniory Máj a Centru sociálních služeb Staroměstská.

Radniční léto 2008
Pohádky na radničním nádvoří:
24.6. 18.00 - Čert a kočka
26.6. 18.00 - Perníková chaloupka
26.6. 21.00 - Kráska a zvíře
1.7. 18.00 - Jak na draky

Vedoucí odboru sportovních zařízení Jiří Zavoral řekl k otevření plovárny:

Od srpna předpokládám společný provoz plováren

Primátor Juraj Thoma předal v radniční výstavní síni Číši Petra Voka, literární
cenu, kterou každoročně uděluje Jihočeský klub Obce spisovatelů. Obdržel ji
šumavský spisovatel Petr Pavlík, který má vztah k Českým Budějovicím. Maturoval zde a učil tu na různých školách.
Foto Petr Zikmund

Rodiče se nebojí nezvyklých jmen
Již dávno nezapisují matrikářky do
knih u kolonky křestní jméno nového občánka Českých Budějovic klasická a tradiční česká jména jako je Jan, Josef, Jana
nebo Markéta.
„Rodiče zapojili fantazii a svým
narozeným dětem vybírali v letošním
dubnu jména jako Andreas, Luka, Tobias,
Florián, Adrian, Liliana, Amélie, Lea nebo
Eunika,“ informovala mluvčí magistrátu
Jitka Welzlová.

Zdůraznila ještě, že letošní duben byl
v porodnosti zatím nejsilnějším v roce
2008. Na svět přišlo v Českých Budějovicích 209 dětí (92 chlapců a 117 holčiček), z toho bylo 59 dětí narozených mimo manželství, s nesezdanými páry bylo
sepsáno 48 zápisů o určení otcovství.
V lednu se narodilo 203 dětí, únoru 185
a březnu 198 potomků. Od začátku letošního roku do konce dubna přišlo na svět
v českobudějovické porodnici 795 dětí.

Počasí již přeje
k o u p á n í . S jaký mi novinkami se
letos návštěvníci
na letní plovárně
setkají?
Stav letní plovárny se od minulého roku nezměnil, nic nového nepřibylo, pokud pomineme, že čas a hlavně zima se opět
podepsaly na jejím celkovém technickém
stavu. Věříme, že v příštím roce se konečně dočkáme dokončení celkové rekonstrukce areálu.
Přes letní prázdniny bývá krytá plovárna uzavřena. Bude tomu tak i letos?
Na kryté plovárně se od 1. července
budou provádět nezbytné práce, které se
nedají za provozu vykonat. Budou se
opravovat poškozené obklady ve vypuštěných bazénech, čistit vyrovnávací jímky

a lapače nečistot, provede se údržba čerpadel, rozvodů topení, rozvodů el. energie. V letošní roce provedeme navíc kompletní opravu dámských sprch včetně
výměny obkladů, dlažeb a izolací. V příštím roce přijdou na řadu pánské sprchy.
Po ukončení těchto prací napustíme opět
bazény vodou, spustíme úpravnu vody
a krytou plovárnu se budeme snažit zprovoznit již během začátku měsíce srpna.
Do konce prázdnin předpokládáme, že
bude společný provoz obou plováren za
jednotné vstupné od 10 do 20 hod.
Co předchází vlastnímu otevření
plovárny?
Především se musí bazény po zimě
vypustit a vyčistit od kalů, které se tam
po sezoně usadily. Poté následuje oprava
a výměna poškozených a uvolněných obkladů, oprava veškerých spár v bazénech, oprava a údržba dlažby na ochozech bazénů. Před letošní sezonou se na-

víc musela na jižní straně dětského bazénu zvednout přelivná hrana tak, aby voda z bazénu neodtékala pouze v jednom
místě. Dále se musí opravit sociální zařízení, napustit vnitřní rozvody vodou
a provést jejich celkové zprovoznění.
Nezbytnou součástí jsou i částečné terénní a zahradní úpravy a několikeré posečení trávníku. Poté se musí celý systém úpravny vody a rozvodů propláchnout a přes bazény vypustit tak, aby odtekla veškerá usazená rez. Toto se nepovede hned napoprvé, takže se musí celý
cyklus několikrát zdlouhavě opakovat.
Nakonec se bazény vydezinfikují a následuje vlastní napouštění bazénů pitnou
vodou, spuštění úpravny vody, ohřátí vody celého obsahu obou bazénů a dávkování patřičných chemikálií. Na závěr se
odeberou kontrolní vzorky vody, akreditovaná laboratoř provede jejich rozbor
a pokud hodnoty vyhovují příslušné vyhlášce, tak se teprve může otevřít.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Magistrát se brání nevyžádané poště
Téměř 94 procent všech příchozích
e-mailů na českobudějovický magistrát
jsou tzv. spamy, tedy nevyžádaná pošta.
Aby nedošlo k zahlcení schránek, musí
se jí úřad účinně bránit. Jen pro ilustraci
od března loňského roku do března
letošního obdržel magistrát 12 500 000
spamů.
„Způsobů ochrany je celá řada a některé jsou velmi účinné. Těch razantnějších jsme se ale obávali, protože by se
mohlo stát, že jako spam bude odfiltrována i část e-mailové komunikace, která
spamem není. Proto jsme zpočátku nasadili jednoduchý a levný spamový filtr,
jenž vyloučil část nežádoucí pošty. Postupně jsme zvyšovali účinnost ochrany
a současně si sestavili databázi e-mailových adres, ze kterých chceme dostávat
poštu za všech okolností, například od
nadřízených úřadů a ministerstev,“ popisuje jednotlivé kroky e-mailové ochrany
náměstkyně primátora Ivana Popelová.
I přes tato opatření byly e-mailové
schránky stále zahlcovány množstvím
nežádoucí korespondence, a proto musela
být nasazena účinnější metoda.
„Od poloviny loňského března využí-

Sociální sloupek
Charita otevřela
klub pro děti
V Jírovcově ulici 33 poblíž Palackého náměstí otevřela Městská charita
České Budějovice nový klub pro děti
a mládež s názvem V.I.P. Toto již
druhé nízkoprahové zařízení nabídne každý všední den odpoledne prostor pro trávení volného času po škole,
různé kurzy a doučování, ale i zábavu,
hraní her a výlety. „Zařízení vychází
z priorit Komunitního plánu sociálních služeb našeho města. V okolí žije
mnoho dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, naši terénní pracovníci
s nimi již půl roku pracují,“ řekla nová vedoucí klubu Petra Závišová.
Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

váme aplikaci komunikující se sítí světových serverů, na kterých jsou udržovány a průběžně aktualizovány databáze
spamových serverů a typů spamových
útoků. Tyto aktualizované informace
a znalosti jsou systémem automaticky
přejímány a okamžitě aplikovány na veškerou přicházející poštu. Výsledky za rok
provozu jsou ohromující,“ konstatoval
spokojeně vedoucí odboru informačních
a komunikačních technologií magistrátu
Patrik Starčevský.
„Z uvedených čísel je vidět, že téměř
94 procent veškeré příchozí pošty tvoří
právě ta nevyžádaná, která by bez použití nástroje na její vyřazení zahlcovala
Období

poštu magistrátu. Skutečně platných
zpráv bylo v celkovém souhrnu na magistrát doručeno necelých 6 procent,“
upřesnil Pavel Panoch z odboru informačních a komunikačních technologií.
Přestože účinnost spamového filtru
je podle poznatků informatiků velmi vysoká, není to stoprocentní ochrana. Stává
se, že spameři najdou nový způsob rozesílání a než na něj zareagují, přijde emailem několik nevyžádaných zpráv.
Prakticky všechny takové zprávy
jsou sice doručeny, ale ukládány do složky s nevyžádanou poštou, kde je uživatel
snadno a rychle prohlédne a v případě,
že jde skutečně o spam, je obratem smaže.

Příchozích e-mailů

13 300 000

Z toho spam
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93,98 %

2 412

0,018 %

e-mailů s virem
e-mailů s červem
Řádných e-mailových zpráv

info

lionu korun. Na tuto částku dosáhlo pouze
občanské sdružení HC České Budějovice.
„Klub má 303 sportovců mladších 18 let
a vysoký koeficient finanční náročnosti.
Proto se tady dotace pohybuje 7265 korun
na jednoho člena,“ poznamenal Vodička.
Naopak klub SK Policie má sice 505 mladých členů, ale obdrží finanční výpomoc
jen ve výši 181 tisíc korun. Dotace na
jednoho člena je ve výši 361 korun.
Druhá pomyslná příčka v rozdělování
finanční pomoci patří fotbalistům a třetí
místo volejbalovému klubu. Z celkové částky 7,7 milionu korun nebylo využito zhruba 700 tisíc korun. „Tyto peníze se vrátily
zpět do rozpočtu,“ dodal Vodička.

4 366

0,032 %

793 222

5,96 %

Žadatelů o zbrojní průkaz
na Budějovicku přibývá
Žadatelů, kteří si vyřizují na magistrátu vydání zbrojního průkazu přibývá.
Informovala o tom mluvčí Jitka Welzlová.
„Zatímco v roce 2006 žádalo o vydání
zbrojního průkazu 1700 českobudějovických občanů, o rok později to už bylo přes
2000 a jen za první čtvrtletí letošního roku požádalo o průkaz 570 lidí,“ konstatovala mluvčí.
Podotkla, že s žádostí o vydání průkazů přicházejí nejprve zájemci na Policii ČR, která jejich bezúhonnost konzultuje s pracovníky správního odboru
magistrátu. Ti poskytují výpis z registru
přestupků, konkrétně informace o tom,
jestli měl žadatel přestupky proti majetku, občanskému soužití, veřejnému
pořádku, spáchané pod alkoholem, nebo

s lesním či vodním pytláctvím.
Každý držitel zbraně musí dodržovat
Zákon o střelných zbraních a střelivu
Pokud zákonné povinnosti poruší, zabývají se jeho přestupkem pracovníci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
„Za přestupek na úseku zbraní a střeliva je možno podle § 42 odstavec 1 písm.
c uložit pokutu do patnácti tisíc korun.
V roce 2006 jsme řešili 36 takových
přestupků, vloni 70 případů a za letošní
první čtvrtletí jich už máme 27. Nejčastěji se týkají neodevzdání zbrojního průkazu po skončení jeho platnosti a špatného ukládání zbraní,“ sdělil vedoucí
správního odboru Václav Suchopár.

I v letošním roce budou České Budějovice v rámci projektu Na kolo jen s přilbou
odměňovat mladé cyklisty, kteří při jízdě po městě nosí helmu. Šťastlivci obdrží
nové kolo. První letošní předání se uskutečnilo mezi sídlištěm Vltava a Pražským
sídlištěm. Vytipovaná stanoviště jsou vždy důkladně utajena. Foto Petr Zikmund

Úpravnu vody zajistí úvěr
Úvěr ve výši 140 milionů korun si
vezme letos město u Komerční banky.
Z půjčených peněz zafinancuje stavbu
úpravny vody v Hrdějovicích, která se
již od loňského roku realizuje.
„Úvěr je na dvacet let s fixním úrokem na dobu pěti let. Navíc jsme si vymohli, že dlužnou částku můžeme kdykoliv splatit, aniž bychom museli uhradit penále. To je velmi výhodné,“ informoval náměstek primátora Rudolf Vodička.
Zdůraznil, že pokud by město skutečně dvacet let úvěr splácelo, přeplatilo
by více než 66 miliónů korun. „Městská
úpravna vody si ale na sebe vydělá. Po-

dle správce vodohospodářské sítě bude
úspora z levnější vody činit asi šest milionů korun ročně,“ doplnil Vodička.
Městskou úpravnu schválili v minulém roce zastupitelé. Celkem si projekt
vyžádá asi 180 milionů korun. Město už
získalo dotaci ve výši 20 milionů korun,
dalších 20 milionů korun vynaložilo na
stavbu v minulém roce.
Chybějících 140 milionů korun poskytly České Budějovice dočasně z Fondu rozvoje bydlení. „Až dojde k faktickému podpisu úvěrové smlouvy a na účet
dorazí peníze, tak je do fondu opět vrátíme,“ uzavřel náměstek Vodička.

Zmapují dopravu v metropoli

Úterý 6. května patřily České Budějovice studentům, kteří slavili svůj největší svátek –
majáles. Po průvodu, kterého se zúčastnily více než tři tisíce studentů z budějovických
středních škol a gymnázií, se na Sokolském ostrově konala volba krále majálesu (na
snímku), po níž následoval hudební a divadelní program rozprostřený do několika otevřených a klubových scén po celém městě. Pořádání majálesu podpořilo město příspěvkem ve výši 200 tisíc korun přiděleným v rámci grantového systému. Foto Petr Zikmund

Lupič prchal jen třináct minut
Pouhých třináct
minut po loupeži byl
dopaden pachatel.
Bleskurychlý zásah
se povedl strážníkům
Lence Frídové a Martinu Klímovi 1. května v noci.
Ve dvě ráno dostali z operačního
střediska městské
policie hlášení, že byl v Kněžské ulici
vyloupen nonstop bar. Přepadení se měl
dopustit asi pětadvacetiletý muž, ozbrojený nožem.
„Přemýšleli jsme, kudy by nejspíš pachatel unikal, aby se vyhnul městskému
kamerovému systému a možnosti objevení. Na základě svých znalostí města
jsme se rozhodli pro kontrolu Vrchlického
nábřeží a přilehlých ulic,“ přiblížil strážník Martin Klíma. „Naše domněnka se potvrdila,“ pokračuje jeho kolegyně Frídová.
„V Alšově ulici jsme spatřili osobu, která odpovídala popisu pachatele. Všimli jsme si,

Téměř sedmi miliony korun podpořilo
město České Budějovice sportovní kluby,
které si zažádaly o dotaci při práci s mládeží. Nejvíce obdrželi budějovičtí hokejisté, a to 1,5 milionu korun, nejméně naopak BaH Triatlon České Budějovice, který
obdrží 1980 korun.
„Peníze jsme rozdělovali na základě tří
kritérií. Jedním z nich byl počet mladých
sportovců do 18 let, druhým koeficient finanční náročnosti daného sportu a konečně tím posledním účast v soutěži. Čím
vyšší liga, tím lepší koeficient,“ vysvětlil
náměstek primátora Rudolf Vodička.
Maximální možná výše dotace, která
mohla být vyplacena, byla ve výši 1,5 mi-

15.3.2007 – 6.3.2008

Budějovice
pro ekologii
Částku 646 tisíc korun rozdělilo
letos mezi ekologické projekty město.
Jak podotkl předseda komise pro životní
prostředí Ivo Moravec, bylo předloženo
šestnáct kvalitních projektů.
„Některé z nich se soustředily například na výchovu, vzdělávání nebo
šíření osvěty a naplňovaly zadání týkající se konkrétně poradenství obyvatelstvu Českých Budějovic, využití volného času mládeže se zřetelem na přírodu
a ekologické výchovy v mateřských i základních školách. Každý jednotlivý projekt jsme nejprve posoudili v komisi
a poté i s navrhovanou částkou předložili radním,“ vysvětlil postup posuzování Moravec.
Upřesnil úspěšné projekty. Město
například podpoří už 34. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí Ekofilm 2008, který získal
příspěvek dvě stě tisíc korun, Přírodovědnou naučnou stezku Stromovkacentrum s finanční podporou 27 tisíc
či projekt Výchova dětí ve včelařském
kroužku.

Kluby dostaly peníze na mládež

jak přepočítává bankovky a v tom momentě jsme ho překvapili a na místě zadrželi.“
Od vyloupení baru v tu chvíli uplynulo pouhých třináct
minut. Zadrženého
muže strážníci předali, jak je u trestných
činů obvyklé, Policii České republiky.
Oba strážníci slouží v od března 2008
v obvodu Centrum, který zahrnuje historické centrum a jeho širší okolí. Rozdělení města na obvody má sloužit především k tomu, aby strážníci dobře znali ulice a místa, jež mají na starost – a dokázali
tak například správně vytipovat, kudy by
se mohl pohybovat prchající lupič.
Lenka Frídová pracuje u městské policie dva a půl roku, dříve hlídkovala kromě
středu města i na sídlišti Vltava. Martin
Klíma je u městské policie relativním nováčkem – v hlídkové službě je šest měsíců.

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

Do konce příštího roku by měli mít
radní na stole Integrovaný plán organizace dopravy, v němž budou jednotlivé způsoby cestování po městě nejen zmapovány, ale navrženy tu mají být i opatření, jak
zlepšit bezpečnost a zrychlit přemisťování
se po jihočeské metropoli. Letošní rok bude věnován doplnění podkladových materiálů včetně přípravy podrobného dopravního modelu města a analýze stavu, příští
rok bude věnován vytvoření konkrétního
plánu opatření.
„Bude to takový plán organizace dopravy, který bude vycházet z podrobné
analýzy a navrhne účinnou optimalizaci
zaměřenou na všechny druhy dopravy. Je
to potřeba, protože například průměrná
cestovní rychlost spojů městské hromadné dopravy je v Českých Budějovicích

něco kolem 12 kilometrů za hodinu, což
nás řadí na poslední místa v České republice. Nicméně vytvoření preferenčních pruhů či přednosti MHD na křižovatkách může přenést problém do jiných
sfér dopravní dělby práce a na tyto otázky
si musíme umět odpovědět,“ sdělila náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Rada města proto schválila zadání veřejné zakázky na komplexní integrovaný
plán organizace dopravy. Ten se bude zabývat i chodci, kteří v minulých dokumentech chyběli. „U každého druhu dopravy budou označeny kritické úseky,
a to z hlediska například bezpečnosti nebo hlučnosti. Důraz bude kladen hlavně
na bezpečnost a plynulost s ohledem na
městskou hromadnou dopravu, cyklisty
a chodce,“ dodala Popelová.

Názory, komentáře

Řešením dopravy mohou být jednosměrky
Možná jste již
zažili, pokud jezdíte autem do zahraničí, že většina ulic
velkých i menších
evropských měst
je jednosměrná a
mnohde tvoří jakési obrovské kruhové objezdy. Ve většině z nich je pak
podél chodníku jeden volný jízdní
pruh, ve kterém jezdí jen MHD a taxíky
(Paříž, Florencie). Ulice jsou sice také ucpané, ale zatímco osobní auta a jiní stáli,
vedle se zcela volně proháněly autobusy
MHD. Jakým zrychlením křížení je kruhový objezd snad uznává většina z nás.
Abychom mohli vytvořit skutečné
preferenční pruhy pro MHD v nejkritičtějších místech města, musíme je vzít
autům. A to lze zavedením jednosměrek.
Že to zkomplikuje cestu aut je jasné. Ale

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

chceme-li preferovat, znamená to dát
přednost něčemu před jiným i na jeho
úkor.
České Budějovice mají jeden přirozený okruh. Je to okruh kolem historického jádra, především ulice Na Sadech,
Senovážné náměstí a Husova s Dlouhým mostem. Shodou okolností je to
také nejkritičtější místo kolize aut
a MHD, z toho úsek Mariánské náměstí–Dlouhý most úplně nejkritičtější.
Právě zde se MHD nejvíce zpožďuje,
právě zde je nutné preferenci řešit.
Podle mého názoru je třeba připravit
zjednosměrnění proti směru hodinových ručiček (jako na kruhovém objezdu) v úseku Lidické od Mánesovy přes
Senovážné náměstí, Sady, Mariánské
náměstí, Husovu až na Dlouhý most
včetně. Auta by jezdila jen v tomto směru, MHD oběma na preferenční semafory a většinou v preferenčních pruzích. Většina stávajících ulic a křižovatek to umožňuje, snad jen u Polikliniky

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Sever je kritické, ale řešitelné místo.
Když si to představíme, tak je asi
každému hned jasné, co by se ale stalo
na Dlouhé louce a v Mánesově, kde se
potkává stávající tranzit E55 a okruh na
Nádražní. Z toho je i vidět, jaký význam
pro řešení vnitřní dopravy města má
dálnice a další dopravní stavby (zanádražní, severní tangenta, další mosty
přes řeky a přechody železnice). Bez
nich je asi jen těžko možné takový zásadní krok udělat. Že k němu ale jednou dojít musí, je celkem jasné. A tak by
na problém měli pohlížet i ti, kterých se
tato řešení nějak přímo dotknou.
Řešení by měl naznačit integrovaný
plán organizace dopravy, který se právě
zadává ke zpracování a jehož pořízení je
jedním ze základních bodů strategického plánu města.
Vladimír Zdvihal (ČSSD)
zastupitel a předseda Výboru
pro strategické plánování a rozvoj

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

Z usnesení městské rady
Městští radní se na svém zasedání 21. května zabývali následujícími záležitostmi:
Rekonstrukce lávky u OMV
Termín dokončení stavby radní posunuli změnou smlouvy s dodavatelem na
30. červen. Původně měla být lávka hotová na konci dubna, jenže bylo nutné
provést několik změn v technickém řešení rekonstrukce – především není v Česku dostupný gumový profil mostního závěru (od 80. let, kdy byla lávka postavena,
se přestal vyrábět). Na druhou stranu se
snížila cena rekonstrukce ze 14,5 na 13,8
milionu korun vč. DPH.
Strategický plán
Radní byli informováni o stavu prací
na strategickém plánu města, který by
měl platit do roku 2013. Definitivní verzi
plánu budou schvalovat zastupitelé na zasedání 11. září 2008. Podrobnosti o strategickém plánu lze nalézt na stránkách
města www.c-budejovice.cz v modré sekci pod záložkou Strategický plán.
Vstupné na letní plovárnu
Pro letošní sezonu zůstane nezměněné, tedy na den 50 Kč pro dospělé a 30 Kč
pro děti, seniory a postižené. Po 17 hodin
činí plné vstupné 30 Kč, zlevněné 20 Kč.
Plovárna by měla být otevřena od 31. května do konce srpna každý den od 10 do 20
hodin.
Petice za zachování ZŠ Máj II
Radní projednávali petici reagující na
informace, že školská komise rady města
projednávala možnost sloučení základních škol Máj I a Máj II do jednoho právnického subjektu. Na jejím základě vznikly fámy, že město chce školy sloučit, přestože se jednalo pouze o úvahu nad takovou variantou a žádný orgán města o sloučení nerozhodl ani nerozhodoval. Rada
vzala petici na vědomí a uložila náměst-

kovi primátora Rudolfovi Vodičkovi
připravit do 25. června materiál, na jehož
základě by rozhodla, zda o sloučení škol
uvažovat. „Podle mne není žádný důvod,
abychom tyto dva subjekty slučovali,“
poznamenal Vodička po jednání rady.
Konec pečovatelské služby
Radní řešili, jak nahradit činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba,
kterou zřizuje Jihočeský kraj a do konce
letošního roku ji chce ukončit. Problém se
týká cca 500 klientů. Městu nabídla své
služby obecně prospěšná společnost Ledax, rada se však usnesla vyhlásit na zajištění pečovatelské služby pro klienty
krajské organizace výběrové řízení. Stát
by to mělo 2 miliony korun ročně. Již nyní
poskytují na území města pečovatelské
služby Městská charita České Budějovice
a Český červený kříž.
Změna grantové směrnice
Od loňska platí směrnice č. 5/2007
o poskytování dotací z rozpočtu města, která stanovila, že 2,5% z vlastních příjmů
rozdělí město v rámci grantů (letos to bude necelých 36 milionů korun). Z nich dále určila přesný procentuální podíl financí, jež půjdou do jednotlivých oblastí. Radní se ke směrnici vrátili a schválili některá
vylepšení vyplývající z dosavadních zkušeností. Podpora se bude nadále rozlišovat
na tematické granty, příspěvky na celoroční činnost a jednorázové dotace, při rozhodování budou posíleny pravomoci komisí rady města. U malých projektů se také zjednoduší vyúčtování – do 50 000 korun dostane žadatel grant rovnou ve 100%
výši, u větších částek zůstává zachováno
vyplácení 70% zálohy a 30% doplatku po
vyúčtování.

Ulicemi města

BISKUPSKÁ

Biskupská ulice vede z jihozápadního rohu náměstí směrem na jih k železnému mostu přes Malši. Od doby, kdy
rytíř Hýř „vykolíkoval“ kolem roku 1265
náměstí a ulice, až do roku 1827 byla
Biskupská slepá a končila na vysoké
hradbě. Část ulice od Široké k hradbám
se proto nazývala V koutě a domy po
obou stranách byly lokalizovány jako
„v rohu u zdi“. Úsek z náměstí k Široké
ulici se označoval Za radnicí nebo Za starou radnicí. Termín Biskupská se objevuje až po roce
1785, kdy Josef II.
vydal příkaz upravit piaristickou kolej a seminář pro
potřeby biskupství
a biskupský úřad
se poté v původní
budově piaristů zařídil.
V roce 1827 byla hradba v Biskupské probourána
pro průjezd koňské
železnice. V hradbě
byla postavena brána, která se v prvních letech provozu koňky při každém průjezdu vlaku otevírala a zavírala. Přes Malši byl
současně postaven dřevěný most.
Časem byly hradby
v okolí zcela odstraněny. Zachovaly se hradby s ochozem jen v okolí
hradební věže Železná panna. Pro
část
Biskupské
u mostu, kde je terén níž než most, se
v 1. polovině 20. století používal název
Vlčí jáma. V předposledním domě vlevo
ve směru k mostu býval totiž hostinec,
do kterého vedly asi dva schody dolů,
z čehož vznikl lidový název hospody
Vlčí jáma. Přispěla k tomu asi i atmosféra či složení štamgastů v hospodě.
Dřevěný most v Biskupské byl stržen povodní dne 3. 9. 1888. To bylo v době, kdy koňka byla dávno zrušena a

most představoval důležitou komunikaci
k Hardtmuthce, k vodárně a sirkárně.
V roce 1889 byl z toho důvodu v Biskupské postaven bytelný železný nýtovaný most s horním obloukem. Ale zase
ne tak pevný, aby po něm někdy mohla
jezdit městská doprava.
Z náměstí začíná Biskupská vpravo
palácem Fénix a vlevo domem Stará
pošta. Zvláštní až strohý ráz ulice vytváří dlouhá budova, trochu vylepšená
věží, původního piaristického semináře.

Na to, že piaristé objekt stavěli v době
vrcholného baroka (poslední gotický
dům pro svůj areál vykoupili v roce
1772), je dům dnešního biskupství
střízlivý a poněkud kasárenský. Zřejmě
ve smyslu piaristického řádu. Barokní
budova to však je. Včetně barokních kleneb, chodeb a domácí kaple. Oficiálně
bylo budějovické biskupství vyhlášeno
papežskou bulou dne 20. 9. 1785. Připravovala se přestavba piaristického

objektu na výpravnější biskupskou rezidenci, ale plán se neuskutečnil. Biskupství mělo mít podle toho plánu
rokokovou věž, střední rizalit s tympanonem a hodinami atd.
Význam Biskupské ulice vzrostl po
postavení židovské synagogy, dále oblibou promenádní cesty Krumlovskými
alejemi kolem Tivoli na Střelecký ostrov
(ostrostřelci se tam přestěhovali z Mariánského náměstí) a ve 30. letech 20. století vybudováním kulturního zařízení
v lokalitě Háječek.
V Háječku se postavilo loutkové divadlo, romantický
rybníček se sochami, hudební gloriet,
zařídila se malá
zoologická zahrada
a vybudovala se
hvězdárna. Následoval zimní stadion
a letní kino.
Biskupská ulice
neměla nikdy loubí. Jen z neúplných poznatků mohl mít podloubí
Schättingerův dům
(druhý dům za Starou poštou). Hranaté podloubí, které dnes je v domě
s cukrárnou Na zábradlí na konci ulice, pochází z 50.
let 20. století, kdy
byl v těch místech
zbořen dvoupatrový Löwyho dům.
Na nábřeží byl pak
postaven skeletový,
ale ještě cihlový,
objekt Hydroprojektu. Ale o loubí v Biskupské se v té době uvažovalo. Mělo
vést po celé jedné straně ulice od
náměstí k mostu. Chodci by procházeli
podloubím a ulice by byla jaksi širší.
Nápad vyvolal rozporuplné reakce.
Biskupská ulice měla kavárnu Mikado
a kavárnu Corso s „filiálkou“ v Háječku.
Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Dnešní otázka zní: Jak se jmenovala stylová rybářská restaurace (zřízena v roce 1967, zanikla po roce 1990)
na rohu Biskupské a Široké ?

Jihočeský hejtman Jan Zahradník a náměstkyně primátora Ivana Popelová uctili ve
čtvrtek 8. května na českobudějovickém hřbitově sv. Otýlie oběti II. světové války.
Foto Petr Zikmund

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 dubnového vydání je: Reliéf, zobrazující původní
dům, je umístěn na domě U Smetanů (reliéf zobrazuje Barvířský dům). Výhercem je: Renata Pekařová, Otakarova
14, 370 01 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. následujícího měsíce na adresu: Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2,
nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Náměstek primátora František Jelen řekl:

Jednání s vlastníkem pozemků pokračují
Jak probíhají
přípravy na propojení ulic Milady
Horákové a Strakonické?
V současné době je připravena
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a začala velmi složitá
jednání s vlastníkem pozemků potřebných pro stavbu.
Ten je městu nabídl k prodeji jako celek
za standardní cenu. Jedná se o velký
objem a proto požadovaná částka se
pohybuje kolem půl miliardy korun.
Část pozemků je v prostoru budoucího
vyhlášení přírodní rezervace Natura
2000 a již s nimi nebude moci být dále
nakládáno. Část potřebujeme pro vlastní komunikaci a poměrně slušná část by
se dala prodat investorovi tak, aby po-

kryla v městském rozpočtu co možná
nejvíce vynaložené peníze na odkup.
Jak se město rozhodne, je ale na zastupitelích.
Kolik by stála vlastní stavba komunikace?
Odhad se pohybuje někde kolem 260
milionů korun. Tato suma bude s časem ale narůstat. Peníze na stavbu by
město muselo sehnat z jiných zdrojů,
než je městský rozpočet. Můžeme si pak
zažádat o dotaci například ve státním
rozpočtu a bude již jen záležet na obratnosti a vyjednávacích schopnostech
nás politiků.
Nabízí se otázka, jestli město vůbec
propojení potřebuje?
Osobně se domnívám, že ano. Doprava v Budějovicích bude narůstat a tato komunikace jí určitě odlehčí, protože
spojuje dvě sídliště, kde žije valná
většina města. Navíc je naprosto přirozeným pokračováním zmíněných ulic.

Pouliční umění rozproudí město
Mezinárodní festival pouličních umění nazvaný Pouliční rozhlas divadelní (P.R.D.)
nabídne letos řadu velmi zajímavých představení. Uskutečním se od úterý 24. června
do středy 25. června. Předkládáme jeho kompletní program:
14:30 - Vojta s Brůčkem – Kulička –
Náměstí Přemysla Otakara II.
Úterý - 24.6.
jarmareční pohádka (žonglování)
15.30 - pozvánkový tah městem
16:00 - NAUTRILUS Zům - Světová pre21.30 - host festivalu z Petrohradu – komiéra představení - pouliční dramastroj
čovné profesionální divadlo (snový, kouDivadlo Kvelb
17:15 - Orchestr Péro za kloboukem
zelný cirkus; pro děti i dospělé)
18.30 - Kejklíř Vojtáno – názorná leviStředa - 25. 6.
10:00 - Happening účastníků festivalu
tace předmětů – žonglování s čímkoliv
20:00 - PONOŽKY PANA SEMTAM11:00 - Entrée do festivalu
11:30 - Orchestr Péro za kloboukem
ŤUKA - koncert kapely
22.00 - divadlo KONEC – vyhlášení vše13:00 - Téměř divadelní společnost –
ho (P.R.D.) – SS (Sluneční Soustava)
Zlatá husa a modrý kahanec (pohádka)

info

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

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Dopravní podnik
uvedl do provozu nov˘
objekt lakovny vozidel
Nákladem 33 mil. Kã byla
provedena kompletní stavební
a technologická rekonstrukce
pÛvodního objektu z 50. let minulého století. Souãástí stavby
je nová technologie lakovacího
boxu, tﬁí pﬁípravn˘ch stání, v˘mûníku tepla a ve‰keré zázemí dvou nov˘ch mycích linek
vozidel.
Celkov˘ stav pÛvodního
objektu a zaﬁízení neodpovídal souãasn˘m technologick˘m
a ekologick˘m poÏadavkÛm
a normám. Novû instalovaná
moderní technologie je základním pﬁedpokladem zaji‰tûní kvaRekonstruované historické vozidlo Karosa B 731 z roku 1989 v pÛlitních sluÏeb v oblasti servisu
vodních barvách patﬁí mezi první realizované zakázky nové lakovny.
vozidel, splÀuje velmi pﬁísné
poÏadavky na ekologick˘ provoz a její kapacita je dostaãující jak pro potﬁebu modernizace a údrÏby
vlastních vozidel, tak pro realizaci externích zakázek, které pomÛÏou vylep‰it ekonomiku provozu.
Lakovací box a pﬁípravná stání o délce 23 m umoÏÀují provádût pﬁípravné a lak˘rnické práce od rozmûrn˘ch dopravních prostﬁedkÛ a technologick˘ch prvkÛ aÏ po drobné lak˘rnické práce ãástí karosérií
vozidel. Ekologická zátûÏ lakovny a pﬁípravn˘ch stání na okolní prostﬁedí je díky instalovan˘m uhlíkov˘m
filtrÛm minimální.
Ve‰keré provozní zkou‰ky a nastavení technologií probûhlo úspû‰nû v prvních mûsících roku 2008
a od kvûtna jiÏ nová zaﬁízení plnû pokr˘vají potﬁeby servisu vozidel dopravního podniku a prvních
zákazníkÛ z ﬁad dopravních a distribuãních spoleãností.
DPMCB, a.s.

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.“

Lidé podpořili
Rolničku

Nejtěžší je se rozhodnout... ostatní můžete klidně nechat na nás!

Ve čtvrtek 24. dubna proběhla
v ulicích města veřejná sbírka na
podporu soběslavského střediska
Rolnička, které pečuje o postižené.
Do ulice města vyrazilo celkem 80
dobrovolníků a nabízelo k zakoupení zlatavé rolničky. Prodalo se jich
2590 a lidé z Českých Budějovic tak
přispěli na pořízení mikrobusu,
který sváží klienty do Rolničky,
částkou 51 828 Kč. Celkem se ve čtyřech Jihočeských městech vybralo
124 637 Kč (Tábor 29 940 Kč, Soběslav 21 084 Kč, Veselí nad Lužnicí 21
784 Kč).

Uzavírka ulice
Na Nábřeží
Z důvodu zajištění výkopových prací
pro rekonstrukci plynovodu bude úplně
uzavřena místní komunikace v ulici Na
Nábřeží.
Termín: 1. etapa: 13. 5. – 1. 6. 2008
od ul.Havlíčkova po ul. M. Vydrové. 2.
etapa: 2. 6. – 22. 6. 2008 od M. Vydrové
po ul. Mayerova. 3. etapa: 23. 6. – 13. 7.
2008 od ul. Mayerova po ul. Budovcova.
4. etapa: 16. 7. – 4. 8. 2008 od ul. Budovcova po ul. Kaplířova. 5. etapa: 6. 8. – 26.
8. 2008 od ul. Kaplířova po ul. K. Buriana.
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