červenec 2008 / číslo 7 / ročník 5 / do poštovních schránek zdarma

Noviny
českobudějovické r adnice

UVNITŘ LISTU
 Múzám tleskali i cizinci
 Sochy se vrátily na Lannovku
 Miliony na zateplení škol
 Městská policie potřebuje jistotu

BUDĚJOVICE PATŘÍ MEZI ŠPIČKU
Z průzkumu mezi podnikateli, který
provedla společnost Factum Invenio, vyplynulo, že České Budějovice jsou v Jihočeském kraji městem s největším podnikatelským potenciálem.
Krajské město má nejlépe rozvinuté
podnikatelské prostředí, výborné podmínky pracovního trhu a výkonnou veřejnou správu. Prvenství nezabránily ani téměř nejvyšší ceny v celém kraji.

Celkové pořadí projektu
Město pro byznys Jč. kraje 2008
Celkové
pořadí

Průměrné pořadí
z 50 kritérií

1. České Budějovice
2. Písek
3. Tábor
4. Strakonice
5. Vimperk
6. Třeboň
7. Jindřichův Hradec
8. Milevsko
9. Trhové Sviny
10. Dačice
11. Soběslav
12. Kaplice
13. Prachatice
14. Český Krumlov
15. Vodňany
16. Blatná
17. Týn nad Vltavou

7,44
7,55
7,93
8,07
8,13
8,15
8,65
8,95
9,12
9,43
9,61
9,66
9,77
9,82
9,99
10,30
10,35

„Budějovice byly po celou svou historii hospodářským centrem jižních Čech
a samozřejmě nás těší, že jím jsou podle
průzkumu i v současnosti. Průzkum je
o to potěšující, že kladně zhodnotil i činnost veřejné zprávy, tedy magistrátu,“
okomentoval prvenství Budějovic primátor Juraj Thoma.
Nejméně příznivé podmínky pro podnikání jsou naopak v Jihočeském kraji
v Týně nad Vltavou. Města byla hodnocena na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí. Do porovnání bylo automaticky zařazeno všech 17 obcí
s rozšířenou působností. Žebříček zahrnuje podporu podnikání ze strany regionálních správ, porovnává podnikatelské
prostředí, situaci na pracovním trhu,
atraktivitu lokality, cenové podmínky
dané oblasti a výsledky výzkumu na radnicích a mezi podnikateli.
Zveřejnění žebříčku je součástí celorepublikového projektu Město pro byznys, ve kterém se hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských správních obvodů. Již byly vyhodnoceny všechny moravské kraje. Ne všude zvítězila
krajská města jako na jihu Čech.
V Moravskoslezském kraji to byla
Opava, v Olomouckém kraji Olomouc, ve
Zlínském kraji Bystřice nad Hostýnem,
v Jihomoravském kraji Znojmo a v kraji
Vysočina Humpolec. Žebříček je velmi
prestižní a pomůže i podnikatelům při
rozhodování o investicích.
„Skutečnost, že podnikatelé dostanou
do ruky určitý návod, jak vstřícné či nepružné jsou konkrétní radnice, velmi

Senioři hrají pétanque
Tradiční francouzský sport pétanque
hrají senioři z Centra sociálních služeb
Staroměstská na speciálně upraveném
hřišti, které bylo otevřeno počátkem
července hned za jejich domovem. Hra je
tak populární, že klienti centra založili
i pétanqueový klub.
„Nové hřiště je skvělé a bavit se na
něm může při této krásné hře snad každý.
Musím říci, že jsme nečekali, že si tento
sport získá od začátku tolik příznivců. Je
to ale na druhou stranu dobře,“ sdělila
zástupkyně ředitelky Centra sociálních
služeb Staroměstská Dáša Bílková.
Senioři se hned při slavnostním otevření blýskli a dokázali, že jim pétanque

není cizí. Utvořili družstvo a porazili primátora Juraje Thomu, náměstka Rudolfa
Vodičku i Jiřího Heřmana ředitele společnosti 1. JVS, která stavbu hřiště financovala. „Dnes jsem ve vítězství doufal a vyšlo nám to. Hlavní je, že nás to baví a určitě tady budeme hrát velmi často,“ uvedl jeden z hráčů domácího pétanqueového
družstva.
Pétanque je společenská hra pro dvě
1-3 členná družstva, která se snaží umístit
koule co nejblíže k cíli. Ten tvoří dřevěná
kulička, tzv. prasátko. Hra vyžaduje nejen
přesnost, ale i zvládnutou techniku a chytrost. Pomocí taktiky lze soupeře překvapit
a vyhrát i zdánlivě prohraný zápas.

vítáme. Je na čase si uvědomit, že regiony
a obce významně dotvářejí podnikatelské
prostředí a mohou chuť do podnikání
značně ztrpčit nebo na druhou stranu jej
i zpříjemnit,“ řekl Petr Kužel, prezident
Hospodářské komory ČR, která je odborným garantem projektu.
Projekt vznikl jako reakce na současnou potřebu monitorovat regionální iniciativu a ukázat, jak se místní správy po-

dílí na zlepšení podnikatelského prostředí. „Nechceme jen sestavovat pouhé žebříčky, ale upozornit na vývoj jednotlivých lokalit a společně přispět k lepší podnikatelské náladě,“ doplnila Soňa Kotrbová, manažerka projektu z Bison & Rose.
Podnikatelé i veřejnost najdou další
informace o žebříčku a podmínkách podnikání na webových stránkách www.
mestoprobyznys.cz.

K létu patří koupání. To vědí hlavně děti, kterým ani nevadí, že venku není příliš
pěkné počasí. Letní plovárnu v Českých Budějovicích tak navštěvovaly i při chladnějších dnech.
Foto Petr Zikmund

Řidiči, nepodceňujte
výměnu průkazů!
Téměř sedm tisíc českobudějovických
řidičů z povolání si musí do konce letošního září povinně vyměnit svůj profesní
průkaz. Ukládá jim to zákon č. 374/2007
Sb. o získání a zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů.
„Tato povinnost se nyní vztahuje i na
řízení vozidla od 3,5 tuny. Profesní průkazy
ale už nebudou muset mít například vozidla s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/
hod., vojsko, Policie ČR, celníci, hasiči a řidiči zemědělské techniky a zdravotnických vozidel,“ uvedl tajemník magistrátu
Zdeněk Řeřábek s tím, že profesní řidiči
zatím s výměnou rozhodně nespěchají.
„O výměnu si požádalo přes 1 700 řidičů, což je číslo téměř alarmující. Zákon
říká, že kdo nepožádá o výměnu do konce

září, nebude mít už jinou možnost. Takový řidič bude muset složit zkoušky podle
nového zákona, jako kdyby nikdy profesní průkaz nevlastnil,“ varoval František
Leština z matričního úřadu.
Zákon mění způsob vydání dokladu.
Zatímco dříve se vše uskutečnilo na počkání, nyní se postupuje obdobně jako u řidičského průkazu. To znamená, že se vyplněná žádost odesílá do pražské tiskárny
cenin a nový doklad je vydán za poplatek
200 korun do jednoho měsíce.
Žádosti o výměnu uvedeného dokladu
nejsou volně přístupné, proto se každý řidič musí dostavit na matriční úřad v Jeronýmově ulici č. 1 k jejímu podání osobně a přímo na místě vyřídit veškeré úřední
záležitosti.

Vlastníci památek
mohou žádat o peníze
Odbor památkové péče magistrátu
nabízí už několik let majitelům památek možnost zapojit se do Programu
regenerace městské památkové rezervace České Budějovice a čerpat z finančního příspěvku města a státu.
Pracovníci zmíněného odboru proto
každoročně sestavují anketní dotazník
pro majitele památek, který zkoumá
aktuální poptávku po těchto finančních
příspěvcích.
„Dotazníky poskytujeme vlastníkům památek vždy v souvislosti s ak-

tualizací Programu na příslušný rok.
Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování
a zhodnocení památek a jsou přísně
účelové. Mohou být použity jen na
úhradu prací zabezpečujících uchování
souhrnné památkové hodnoty, nikoliv
na modernizace a jiné úpravy prová-děné v zájmu vlastníka, ani na práce
investiční povahy,“ vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Pokračování na str. 4

Uzavírky na internetu
Na internetových stránkách města
www.c-budejovice.cz se lidé dozvědí informace o aktuálních dopravních uzavírkách v jihočeské metropoli. Výhodou této
služby je, že si řidiči mohou cestu naplánovat tak, aby se dopravním omezením
včas vyhnuli.
Jak se k potřebným informacím dostat,
vysvětlil náměstek primátora František. Jelen. „Pod odkazem http://mapy.cbudejovice.cz, v sekci projekty mapového
serveru, v odkazu pasport objížděk jsou
pro všechny občany zpřístupněny informace o uzavírkách na pozemních komu-

nikacích na celém území města. Po najetí kurzoru na symbol uzavírky se zobrazí podrobnější informace. Například
data zahájení, ukončení, popis a typ druhu
uzavírky,“ popsal postupnou cestu k informacím Jelen.
Služba nabízí ještě více možností.
„Současně lze tyto informace při zaškrtnutí ikony letecké snímky v nastavení
mapy promítnout do leteckého snímku
města, což umožní lepší orientaci v mapě
a celkově v území Českých Budějovic,“
dodal vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Mráz.

Zkusíme odvrátit
dopravní kolaps
Ačkoliv stavba IV. železničního koridoru
v Českých Budějovicích se teprve připravuje,
snažíme se již
několik měsíců
s odpovědnými
státními orgány
dohodnout na
takových opatřeních, která by zásadním způsobem
omezily negativní dopad stavby na
dopravu ve městě.
Součástí modernizace stávající
tratě bude totiž obnova železničních
podjezdů a přejezdů. Ta se pochopitelně dotkne i kritických míst, například viaduktu na Rudolfovské
třídě, který bude průjezdný vždy pouze z jedné strany.
Každý obyvatel Českých Budějovic
si jistě dokáže představit, jak zásadně
se toto omezení projeví na plynulosti
dopravy jihočeské metropole. Proto
požadujeme rozšíření podjezdu u Pekárenské ulice, aby ho bylo možno
využít jako náhradní trasy.
Veškeré práce budou koordinovány s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
v jehož záměru je realizace stavby
propojení okruhů, jejíž součástí je
i podchod pod tratí na úrovni Jírovcovy ulice. Včasná realizace 1. a 4. etapy této klíčové stavby, jejíž zahájení
je plánováno už na letošní rok, by pomohla minimalizovat dopady omezeného průjezdu viaduktem. Proto vedeme intenzivní jednání s ŘSD a ministerstvem dopravy, které budou akci financovat s výjimkou stavby kanalizačního sběrače, jež zaplatí město.
Plánovaná výstavba IV. koridoru
z Prahy se výrazně dotkne obyvatel
jihočeské metropole koncem roku
2009. Předpokládané dokončení koridoru na území města je v roce 2011.
František Jelen,
náměstek primátora

Kulturní léto
pokračuje
Letošní unikátní program kulturních
akcí v Českých Budějovicích nazvaný
Léto České Budějovice pokračuje i v srpnu. Vybíráme jen část z desítek pořadů,
které jsou plánovány. Hned 4. srpna
vystoupí v katedrále sv. Mikuláše v rámci
Mezinárodního varhanního cyklu slovinský umělec Mario Perestegi. Na vystoupení taneční a hudební černošské
skupiny IYASA se mohou lidé těšit 12.
srpna od 18 a 20 hodin na náměstí
Přemysla Otakara II. a od 22. srpna začnou Hudební slavnosti Emy Destinnové.
Kompletní program naleznete na webových stránkách www.cb-leto.cz.

Kulturní program
na radničním nádvoří
6.8. - 18.00
Divadlo LUK (České Budějovice)
O Budulínkovi
6.8. - 21.00
koncert, Jablkoň (Praha)
13.8. - 18.00
Perla a Patrik (Praha)
O zamilované ježibabě
13.8. - 21.00
koncert, Marián Varga (SK)
20.8. - 18.00
Buchty a loutky (Praha)
O neposlušných kůzlátkách
20.8. - 21.00
koncert, Sestry Steinovy (Praha)
27.8. - 18.00
Divadlo Studna (Hosín)
Zakletá princezna
27.8. - 21.00
B Side Band, bigband (Brno)

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Kulturní léto v Českých Budějovicích

Oblíbený kinematograf bratří Čadíků zavítal od 8. do 11. července do Českých Budějovic na náměstí Přemysla
Otakara II. Diváci mohli shlédnout české filmy Tajnosti, Pusinky, Václav a Gympl.
Foto Petr Zikmund

Při třetím ročníku dvoudenního Mezinárodního festivalu pouličních divadel Svatý P.R.D. představilo v Českých
Foto archiv
Budějovicích Divadlo Kvelb zřejmě největší tříkolku v České republice.

Sochy se opět vrátily na Lannovu třídu Múzám aplaudovali i cizinci
Sochaři, kteří si před zhruba měsícem
odvezli z centra Českých Budějovic svá
díla, která poničili vandalové, plastiky do
ulic jihočeské metropole opět umístili.
Pro Lannovu třídu a Piaristické náměstí
však umělci ze skupiny 4Sculptors Michal Trpák a Světlana Jelenová vytvořili
zcela nové objekty, jimiž reagovali na
předchozí vandalské útoky.
„Nevzdávám se, věřím pořád, že má
smysl vystavovat sochy na ulici, věřím lidem. Připravil jsem sousoší tří sklocementových figur s názvem Vandalové,
které parafrázuje, co se stalo. Vandalové
svým zvláštním způsobem bojují o svoji

identitu, chtějí se zviditelnit, ať už jeden
před druhým nebo před světem. Rozhodl
jsem se proto jim vystavět ‚pomník‘, aby
jejich viditelnost a existence byla zřejmá
a zviditelnění maximální. Cementoví
vandalové ale dávají i prostor k sebevyjádření a emocím, je možné na ně sprejovat, kreslit, čmárat. Věřím, že tato forma kreativního projevu může nahradit ten
destruktivní. Cementoví vandalové, tak
trochu ploší a prázdní lidé, se mohou stát
kolektivním dílem všech a seberealizace
na jejich tělech snad pomůže zaplnit
prázdnotu a povrchnost,“ přiblížil Trpák.
I dílo Světlany Jelenové vzniklo v reak-

ci na krádež dvou ze tří žab umístěných
na Piaristickém náměstí. „Rozhodla jsem
se je nahradit plastikou velmi obézní
ženy nazvanou ‚Je libo?‘ jako reakci na
nenasytnost lidí, která se na tomto místě
projevila před několika týdny krádeží
soch žab,“ vysvětlila Jelenová.
Útok na veřejně vystavované umění
odsoudilo vedení města. Primátor Juraj
Thoma považuje čin za mimořádně ostudný. „Proto jsem rád, že sochaři nad
Českými Budějovicemi kvůli několika
vyšinutým jedincům nezanevřeli a stále
jsou ochotni vystavovat v ulicích města
a zajímavě je tak oživit,“ uvedl Thoma.

Poničené a rozkradené sochy umělecké skupiny 4Sculptors na Lannově třídě a Piaristickém náměstí již nahradily nové. 15. července,
měsíc po incidentu, je veřejnosti představili autoři Michal Trpák, který na Lannově třídě vystavil sousoší Vandalové, a Světlana
Foto archiv
Jelenová, jež na Piaristické náměstí vystavila sochu obézní ženy s názvem Je libo?

S ohromným úspěchem skončil letošní ročník festivalu Múzy na vodě, který na
soutok Malše s Vltavou přilákal na přelomu prázdnin hvězdy hudebního nebe.
Na pontonu vystoupili během pěti večerů baletní soubor Jihočeského divadla,
kapela Zatrestband, houslový virtuóz Pavel Šporcl a také popová královna Lucie
Bílá s klavíristou Petrem Maláskem. Všechna představení sledovaly tisíce diváků
z břehu Sokolského ostrova. Hvězdám aplaudovali místní i turisté. Slova chvály napsala Marie Karla Houdková z Německa
v dopise primátoru Juraji Thomovi.

Ohromný úspěch zaznamenal letošní ročník koncertů a divadelních představení na
soutoku Malše s Vltavou Múzy na vodě. Na pódiu umístěném na řece vystoupila i popuFoto Petr Zikmund
lární zpěvačka Lucie Bílá.

Názory, komentáře

Obchvaty, okruhy, křižovatky a mrtví na nich Podej jim prst...
Možná po mých
předchozích článcích čekáte něco
o zapojení horkovzdušných balónů
do MHD, ale bude
to relativně aktuální. 15. července
vyšel v MF Dnes
článek zabývající
se okolnostmi smrtelné nehody u
Dlouhého mostu.
Článek se snaží spekulovat o přímé
souvislosti nehody s tzv. katastrofální
dopravou, neexistencí mimoúrovňové
křižovatky a obchvatu.
Prý kdyby byl obchvat, autobus by
tudy nejel. Ale tak to není. Řidič prostě
udělal dnes častou, bohužel pro něj poslední chybu. Žádná mimoúrovňová křižovatka, obchvat atd. takovým nehodám
nikdy zcela nezabrání. V článku i jindy
se operuje příliš často s pojmy a plete se
nebo mísí jejich význam.
Obchvat: odklon silnice mimo město. Úkolem obchvatu je odklonit hlavní
směry především tranzitní dopravy

info

dosud procházející jako průtahy městem mimo něj. Zpravidla netvoří uzavřený okruh.
Okruh (městský): označení silnice
nebo místní komunikace, u velkých
měst i dálnice, která slouží k objíždění
města proto, aby centrum města nebylo
zahlceno auty. V ideálním případě by
město mělo mít jak obchvat, tak okruh,
lépe několik. Mělo by platit, že obchvat
může být součástí okruhu (pozor na
zpoplatnění dálnic), okruh by však neměl nahrazovat obchvat.
České Budějovice mají v územním
plánu jediný obchvat – dálnici a tzv.
severní tangentu, tedy odklony jak
směru sever-jih, tak východ-západ.
Spojnice Strakonická–M.Horákové není
obchvat, ale součást okruhu.
Mimoúrovňová křižovatka (MÚK):
má za úkol snížit počet kolizních bodů
křížení. A to je právě případ zmíněné
křižovatky u Dlouhého mostu. Pokud by
kolizní bod havárie neexistoval, k nehodě by nedošlo. Žádný obchvat, ale křižovatka, to je místo kolize. Co až se
s někým srazí plný trolejbus MHD? Tato i další křižovatky potřebují snížit po-

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

čet kolizních bodů. Může přispět i zjednosměrnění některých ulic v souvislosti
s preferencí MHD, jak jsem psal dříve –
ubude směr, ubudou body. Jenže!
Právě v těsné blízkosti této křižovatky se plánuje výstavba multifunkčního centra (viz Českobudějovický Deník
z 15. února 2008), které s MÚK nepočítá, resp. ani do budoucna její výstavbu
již patrně neumožní. Rada města vzala
prezentaci záměru na vědomí bez připomínek s tím, že vše vyřeší dálnice
a dosud nevybudované komunikace,
přitom v těsně předcházejících dnech
(13. a 14. února) byla prezentována
v témže tisku nová komunikace nad
Dlouhou loukou, čili mimoúrovňově.
Je nutné, aby byly předpoklady
vytvořeny pro oba záměry. Záměr multifunkčního centra by neměl někdy v budoucnu znemožnit realizaci mimoúrovňové křižovatky. Doufejme, že právě zadaná studie Integrovaného plánu
organizace dopravy (IPOD) odpoví nejen
na tyto otázky.
Vladimír Zdvihal (ČSSD),
zastupitel a předseda Výboru
pro strategické plánování a rozvoj

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

„Festival Múzy na vodě je jedinečný!!!
Shlédli jsme většinu představení. Všechna byla úžasná. Přímo nás nadchla umělecká i technická úroveň festivalu. Zorganizovat takouvoto náročnou akci není jednoduché, a proto náš obdiv a uznání patří
nejen účinkujícím, ale i lidem, kteří se
o průběh festivalu zasloužili. Myslím si, že
takový festival v tak krásném prostředí soutoku dvou řek, ostrova a nádherných parků nemá obdoby a je naprosto výjimečný
pro vystupující umělce. Těším se na příští
ročník a i proto se budu do Českých Budějovic ráda vracet,“ napsala Houdková.

Regiony, města i obce zbudovaly pro cyklisty širokou síť cyklistických stezek také i proto, aby cyklisté
nebyli na silnicích ohrožováni motorovými
vozidly. Jenomže velká řada cyklistů pojala
onu péči za úplnou samozřejmost, ba dokonce i jako důvod k tomu, zařadit si mezi cyklistické stezky
i chodníky pro pěší, včetně silničních přechodů pro chodce. Zejména v našem městě
se rozbujela jízda na kolech po chodnících
a po vyznačených pěších přechodech vozovek. Stačí navštívit křižovatku u Živitelky na Husově třídě, kde pěší musejí
uskakovat z cesty cyklistům. Přitom by
stačilo občas vyslat na křižovatky městské
strážníky. Ani výstražné tabulky zakazující jízdu po chodnících a po přechodech
pro chodce by nebyly tak nákladné, jako
jsou radary a kamery.
Pavel Franc, člen komise
rady města pro životní prostředí

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Zateplení škol
stojí miliony
České Budějovice uspěly v Operačním programu životního prostředí se
žádostmi o dotace na zateplení vybraných základních škol. Na stavební
úpravy tak město získalo desítky milionů korun.
„Pozornost při výběru školy jsme
soustředili především na aktuální stav
budovy,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma a upřesnil, že o dotaci město, coby
zřizovatel, žádalo pro ZŠ Grünwaldova,
Bezdrevská, L. Kuby a Kubatova.
„S výjimkou školy L. Kuby uspěla
všechna ostatní školská zařízení. Základní škole Bezdrevská byla přiznána dotace 11,8 milionu, Kubatově 20,4
miliony a Grünwaldově 20,8 milionu
korun,“ upřesil náměstek Rudolf Vodička s tím, že podpora projektů plně
pokryla požadované náklady.
„Je to jednoznačný úspěch, na který bychom pochopitelně rádi navázali.
Proto máme připraveny další projekty
určené k obnově školních budov,“ dodal Vodička.

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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Primátoři chtějí
novelu o obecní policii
Zvláštní novelu zákona o obecní policii, která by platila od příštího roku, chtějí
připravit primátoři statutárních měst.
S určitými úpravami povinností a pravomocí městské policie počítá reforma Policie ČR připravená ministrem Langerem,
primátoři však usilují o to, aby se obecní policií zabýval samostatný zákonný
předpis. Hodlají tak zabránit tomu, aby se
činnost městské policie nesystémově vymezovala nejrůznějšími přívesky k zákonům. Jedna novela též bude přehlednější,
než přílepky k různým zákonům.
„Budeme o novele a tom, co by měla
zahrnovat, intenzivně jednat s ministerstvem vnitra i s Poslaneckou sněmovnou
a Senátem. Naším cílem je především zamezit ukázkám nesystémové ‚lidové tvořivosti‘ v parlamentu, kdy se zničehonic
poslanci rozhodnou zasáhnout do pravomocí městské policie, jako se to naposledy stalo s měřením rychlosti. Proto
také chceme, aby novela byla poslancům
předložena vládou ve zkráceném čtení,
díky němuž by byla přijata či odmítnuta
jako celek. Zamezilo by se tak dodatečným zásahům, jež by její znění mohly

pokřivit,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma,
který byl Komorou statutárních měst
jmenován hlavním konzultantem pro
přípravu novely. Ze strany velkých měst
tak ponese hlavní zodpovědnost za přípravu zákonné úpravy.
Primátoři chtějí s ministerstvem diskutovat především o nových povinnostech, jež by se v rámci reformy Policie
ČR měly na městské policie přenést. Ministerstvo například chce, aby strážníci
odváželi řidiče podezřelé z řízení v opilosti na krevní testy poté, co policistům
odmítnou dechovou zkoušku. Nebo by také strážníci měli převážet opilce na záchytné stanice.
„Strážníci mají zodpovídat za veřejný
pořádek a v nezbytné míře za bezpečnost v obci a ne sloužit jako přepravní
služba pro státní policii. U převozů opilců na záchytné stanice zase vidím největší problém v tom, že strážníci nemají
dostatečné zdravotnické vzdělání, aby
mohli posoudit, zda opilý nepotřebuje lékařskou pomoc, a to může vést k tragickým koncům,“ vysvětlil primátor postoj
měst k ministerským záměrům.

Ulicemi města
ČESKÁ
Česká ulice patří k nejstarším ulicím města. Byla obydlena možná již v
roce 1265, kdy rytíř Hýř předal dominikánskému řádu mnichů pozemek na
stavbu kláštera. Král Přemysl Otakar II.
současně získal pro nové město měšťany
z Bavorska a Rakouska. Lze předpokládat, že tito bohatí měšťané si nestavěli
domy sami. Stavěli asi čeští řemeslníci,
kteří se usazovali v České ulici. Tak
vznikla v České, Panské a části Hroznové česká enkláva, která mívala i vlastní samosprávu. Nejstarší písemná zmínka o České ulici v latinské podobě „vi-

že nebo Rybářskou bránou. Byli tam také řezníci (u Rybářské brány bývala jatka) a několik kovářů. V 19. století se
skladba řemesel změnila. Zanikali jircháři a koželuhové. Po roce 1900 bylo v České ulici až 10 hokynářských živností.
V roce 1836 byla v ulici zavedena
koňka od solnice na roh Piaristické, kde
bylo nástupiště a pokladna U Černé růže
pro osobní dopravu. V roce 1838 byly
koňka prodloužena manipulační tratí po
celé délce České a dále přes Mlýnskou
stoku k Zelené ratolesti. Po roce 1866
byly koleje odstraněny. Ve druhém domě od Panské vznikla formanská hos-

docházely na radnici také stížnosti.
Stručně řečeno, někteří hosté příliš pili
a poté vyšli do nočního města. V ulici bývala ještě další vinárna U Uhrů a hostinec U Glattů či U Klomfarů.
Jako obchodní ulice nedosáhla Česká
rozmachu Krajinské. Zato poskytovala
skoro všechna řemesla. V ulici byly i dvě
živnosti – veřejný posluha. Také fiakr
Vojtěch Stejkoza (odhlásil se v roce
1923). Pilníkáři Josef a Karel Hebíkovi
a Antonín Vodbárka. Neobyčejným jménem na sebe upozorňoval obchodník
kožemi a uhlím Jenny Marody (jmenoval
se Josef). Brüder Taussig – Bettfedern-

cus bohemicalis“ nebo „vicus Bohemicus“ pochází z roku 1381. Jednalo se
o část České od Hroznové k hradbám.
Domy v České ulici jsou číslovány
od Mlýnské stoky. Např. dům U České
chalupy má číslo 2 a gymnázium na
druhém konci číslo 64, i když gymnázium je na začátku ulice a Česká chalupa na konci. Výtvarnou hodnotu České
ulice dělají arkády goticko – renesančního loubí. Bez podloubí by to byla obyčejná ulice. Přesto občas nějaké arkády
zmizí. Naposled v roce 1932 při stavbě
domu s vinárnou Split. V části ulice od
Hroznové k hradbám (ulice v tom konci byla slepá) se do 18. století usazovali
zejména jircháři a koželuhové. Měli přístup k vodě brankou u Rabenštejnské vě-

poda U České chalupy. Kde nechávali formani vozy a koně, není jasné, protože
dům U České chalupy je malý, ale je
prokázáno, že ve druhé hospodské místnosti formani nocovali. Místnosti se
dlouho říkalo „formanka“.
Split (také U Höflingerů) byl prezentován jako moderní vinárna a dancing. Hrála se tam náladová hudba
a scházela se kvalitní společnost. Po roce
1948 to byla Jugoslávská lidová vinárna
Split, národní podnik. Ale v roce 1952
již Vinárna Slovanka, provozovna SKP
(SKP znamenalo Sdružený komunální
podnik). Málokdo se však vyjadřoval, že
jde do Slovanky. Chodilo se pořád do
Splitu. Natáčel se zde film Drahé tety a já
s herci Hrzánem a Janžurovou. Na Split

groshandlung, česky Bratři Taussigové
(Karel a Gustav) – Velkoobchod peřím.
Samozřejmostí byli pekaři Tomáš
Bárta, Václav Schober, Václav Sýkora a Josef Vachulka. Nebo 7 obuvníků a 9 krejčích. Za socialismu většina krámků byla
zaniknuta. Vlastně téměř všechny. U Kamarýtů se objevily Levné potraviny.
U Dvořáků prodávali hlavolamy, naproti
opravovali psací stroje. Dlouho bylo v provozu řeznictví vedle průchodu. V prodeji bývalo výsekové maso, které bylo lacinější. Relativně dobře se tam stála
fronta, protože v podloubí nepršelo.

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

Dnešní otázka zní: Ve kterém roce navštěvoval hostinec Česká chalupa v České ulici spisovatel Jaroslav Hašek?
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 červnového vydání je: Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1914 a 1915 v novorománském slohu.
Výhercem je: Jana Šamalová, Barcala 16, 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.

Strážníci pomohli dívce
s probodnutým stehnem
Kostel sv. Jana Nepomuckého v ulici Boženy Němcové osvětluje od začátku července každou noc jedenáct svítidel. Lidé si tak mohou vychutnat jeho krásu i ve
večerních hodinách a nasvícení dává památce jiný rozměr. Čtyři světla jsou
v zemi a ostatní na stožárech. Osvětlení se zapíná vždy večer společně
s veřejným osvětlením a zhasíná hodinu po půlnoci.
Foto Petr Zikmund

Cenu města obdrží Úsvit
Cenu města za rok 2007 obdrží v letošním roce soubor Úsvit. Rozhodli
o tom zastupitelé na červencovém jednání. Ocenění získá umělecký spolek za
udržování hudebních a tanečních lidových tradic jižních Čech.
„Zastupitelé se rozhodli na základě
doporučení kulturní komise a rady
města. Navíc soubor v loňském roce
oslavil již 55. výročí od svého založení,“
konstatoval primátor Juraj Thoma s tím,
že titul zahrnuje finanční příspěvek ve
výši 100 000 korun, grafický symbol
a také zápis do pamětní knihy města.

info

Primátor cenu zástupcům souboru
předá pravděpodobně v říjnu při oslavě
90. výročí vyhlášení samostatného československého státu. Definitivní místo
a čas bude ještě dodatečně stanoven.
Na Cenu města za rok 2007 byli občany také nominováni výtvarníci Michal
Trpák a Bořivoj Lauda, spisovatelé zabývající se historií města Jan Schinko,
Milan Binder a Daniel Kovář, propagátor cyklistiky Josef Cepák, provozovatel Jihočeského muzea Petr Hošťálek
a podnikatelka podporující místní kulturu Eliška Štěpánová.

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

Účast na preventivní akci Na
kolo jen s přilbou se pro strážníky Jiřinu Hrdličkovou a Martina Bohoňka změnila v pomoc čtrnáctileté dívce,
jež si nešťastnou
náhodou probodla stehno ocelovou tyčí.
Strážníci Hrdličková a Bohoněk slouží jako pěší a cyklistická hlídka v obvodu Vltava, 16. června se však nacházeli
u Malého jezu, kde společně se zástupci
města rozdávali malým cyklistům, kteří
jezdí s přilbou, jízdní kola a další dárky
v rámci akce Na kolo jen s přilbou. Po
jejím skončení se na kolech vraceli podél
Malše do svého obvodu na druhém konci
města, když je nedaleko tenisových kurtů
přivolaly děti ke čtrnáctileté kamarádce,
jež měla vážnou nehodu.
„U železničního nadjezdu, z něhož asi

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

seskočila nebo
spadla, se nabodla na železnou
tyč povalené zábrany u výkopu
v zemi. Měla stehno probodnuté
naskrz a navíc se
zábranou ležela
na hraně výkopu.
Děti už zavolaly sanitku, dívku
jsme proto drželi
ve stálé pozici, aby se zábranou nespadla
do výkopu a ještě se tak více nezranila
a také proto, že každý pohyb ji bolel,“
přiblížila Hrdličková.
Pomáhali dívce, která měla po celou
dobu tyč ve stehně – bylo by nebezpečné
ji neodborně vytáhnout - i po příjezdu
zdravotníků, kteří dívce dali uklidňující
léky a odvezli ji na operaci do nemocnice.
Za profesionální pomoc oběma strážníkům písemně poděkoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje MUDr. Marek Slabý.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

Sociální sloupek
Mediace - možnost
vyřešit spor bez soudu
V Jihočeském kraji vzniklo počátkem letošního roku Jihočeské centrum mediace a spolupráce (JCMS),
kde jsou zájemcům k dispozici tzv.
mediátoři. To jsou lidé vyškolení
v tom, jak zacházet s konfliktem a jak
provázet klienty tak, aby si vytvořili
nová vlastní řešení situace.
JCMS se zabývá především rodinnými konflikty, například rozvodovými spory, majetkovými vypořádáními
a podobně. Mediátora mohou lidé využít i v případě, že je potřeba hovořit
s blízkými, sousedy nebo i učiteli a z
různých důvodů nelze kontakt navázat. Pracovník JCMS je prostředníkem, který klienta provede procesem
mediace a pomůže najít společnou řeč.
CMS najdete v Č. Budějovicích v S.
Vrbném v ulici J. Čarka. K dispozici
jsou telefonní čísla: 773 678 871-3. nebo stránky www.centrum-mediace.cz.
Zde dostanete základní informace, které budete k rozhodnutí potřebovat.
Jana Kosařová, mediátor JCMS

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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Budějovice mohou získat Vlastníci
jednu miliardu korun
památek...
Přes jednu miliardu korun mohou
v příštích letech získat České Budějovice
z Evropské unie na oživení levého břehu
Vltavy, sídliště Máj a vodohospodářské
infrastruktury. Právě tyto priority si klade takzvaný Integrovaný plán rozvoje
města, který pro České Budějovice
zpracovává společnost MEPCO.
„Integrovaný plán města je dokumentem, který pomáhá koncentrovat finanční
podporu do konkrétní lokality či tématu,“
vysvětlila hlavní manažerka projektu
a jedna ze spoluautorek metodiky ze společnosti MEPCO Pavla Konopová.
České Budějovice proto přistoupily na
myšlenku Integrovaného plánu rozvoje
města (IPRM). Ten se skládá ze tří nosných částí celého systému urychlení dalších investic.
„Integrovaný plán se zaměřuje na
podporu levého břehu Vltavy, sídliště Máj
a vodohospodářské infrastruktury. Na
rozvoj levého břehu Vltavy lze získat
finance prostřednictvím Regionálního

operačního programu a dalších, zejména
tématických operačních programů. Jedná
se například o akademický kampus. Pro
regeneraci sídliště Máj se lze ucházet
o prostředky z Integrovaného operačního
programu. Na obnovu vodohospodářské
infrastruktury, která je součástí projektu
Město a voda, pak můžeme usilovat prostřednictvím Regionálního operačního
programu,“ sdělil českobudějovický radní
Martin Kuba, který je členem Řídícího výboru IPRM.
Integrovaný plán rozvoje města bude
dle plánu hotov na podzim tohoto roku.
Hned poté jej České Budějovice mohou
využít jako hlavní dokument při snaze
vyčerpat maximum financí z podpůrných programů.
„Počítáme s tím, že první aktivity budeme díky tomuto plánu moci realizovat
s podporou unie už v příštím roce,“ doplnil radní Kuba.

Zelené okolí města Českých Budějovic

Firmám, podnikatelům
a veřejnosti nabízíme širokou
nabídku doplňkových služeb.
Nepravidelná doprava na objednávku:
Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

Servis vozidel:
Servis autobusÛ, nákladních
a dodávkov˘ch vozidel
Opravy klimatizací
Antikorozní ochrana vozidel

Reklamní sluÏby:
Pronájem venkovních reklamních ploch
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

Mytí vozidel:
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

Prodej nafty:
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby
Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 âeské Budûjovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
E-mail: info@dpmcb.cz

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic spravuje historický majetek,
přidělený městu jeho zakladatelem Přemyslem Otakarem II. v druhé polovině 13. století. Od těch dob sloužil městu s výjimkou let
zestátnění a posléze od roku 1992 znovu.
České Budějovice jsou v prvé řadě nejbohatším městem na rybníky, kterých počítá
61 o výměře 679 ha a 117 ha souvisejících
pozemků. Vlastnictvím 1814 ha lesních pozemků si nezadá ani s městy bohatými na lesy jako je Brno, Písek nebo Kašperské Hory.
Zemědělská půda ve vlastnictví města zahrnuje 248 ha.
Činnosti spojené s prvovýrobou završuje profesní myslivost ve dvou městských honitbách, a to Černiš o výměře 1250 ha včetně uznané bažantnice a Lhotka u Třebče o výměře 680 ha,
obě orientované na pernatou zvěř. Můžeme se pochlubit i malou dančí oborou v lese Čertík.
Rybníky města Č. Budějovic jsou více než 500 let staré, mělké a pro ryby úživné. Zadržují
obligátně 4,6 mil. m3 vody, ale v době povodní i více než 6,2 mil. m3 a mají tedy schopnost
„zpomalit“ velkou část vody v okolí města Č. Budějovice – ostatně proto byly také stavěny.
Jejich hráze byly po roce 2002 zajištěny opravami a stavbami otevřených bezpečnostních
přelivů, splavů a výpustních zařízení. Některé rybníky slouží obyvatelům města k rekreaci či
dokonce ke sportovnímu rybolovu (rybník Lhoták ve Lhotce u Třebče).
Část lesního majetku města tvoří lesy určené k rekreačním účelům. Ty lemují okolí města
a zaujímají více než 550 ha zeleně. Vedle prvovýroby zajišťuje společnost zpracování a prodej
vlastních i nakoupených ryb a také vlastní a vykoupené zvěřiny z okolních honiteb.
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic zaměstnává 67 lidí. Výnosy společnosti za minulých pět let byly v průměru ročně 44,16 mil. Kč. Společnost je co do vedení
účetní evidence na městu nezávislá a za svěřený majetek mu odvádí nájemné (ročně 2 miliony
korun) a zajišťuje opravy a rozšířenou reprodukci jak vlastního, tak i pronajatého majetku
v rozsahu do 5 milionů korun ročně. Společnost vytváří cca milion korun zisku před zdaněním.
Kolektiv společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264
37010 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www. 1jvs.cz

Čerpací vodovodní stanice ožily barvami

Nový kabát dostaly vodovodní čerpací stanice na sídlišti Vltava. Jejich zdi pomaloval Paly Paštika, který je například autorem maleb v podzemních garážích
Mercury Centra. „Rozhodli jsme dát prostor malíři, nikoli sperejovi, protože jsme
chtěli zkusit naprosto odlišnou technologii. Malbu totiž lze na rozdíl od spreje
stínovat, a proto plochy vypadají velmi plasticky,“ uvedla mluvčí vodohospodářské společnosti Jitka Kramářová.
Na území statutárního města České Budějovice je 16 vodovodních čerpacích
stanic. „Tyto objekty máme od města v pronájmu a k našim povinnostem patří
je také udržovat. Každoročně musíme obnovovat fasády a pracně odstraňovat
sprejem nastříkaná graffitti, která vlastně nic nezobrazují. Zkusili jsme po
dohodě s magistrátem města tuto cestu. Doufáme, že takto pomalované objekty
již nikdo neznehodnotí,“ dodal provozní ředitel 1. JVS a.s. Lubor Tomanec.

„Tvorbu Palyho Paštiky mám rád a stěny čerpacích stanic považuji za ideální
prostor pro malby určené do veřejného prostoru. Strohé domečky čerpacích
stanic, často navíc pokryté nejrůznějšími nevzhlednými čmáranicemi, alespoň
zajímavě a barevně ožijí, přičemž díky svému umístění stranou další zástavby
nebudí zbytečnou kontroverzi,“ uvedl primátor Juraj Thoma a připomněl že
podobným způsobem nechala radnice několik čerpacích stanic a také betonových zdí vyzdobit již před třemi roky. Bylo to v rámci projektu Barvy ulice,
během něhož je pomalovali budějovičtí a polští sprejeři.

Dokončení ze str. 1
Dotazník, který musí být vyplněný
a odevzdaný nejpozději do 31. srpna
2008, získají žadatelé na webových stránkách města www.c-budejovice.cz nebo přímo na odboru památkové péče v Kněžské
ulici č. 19.
Letos půjde na obnovu památek téměř
3,5 milionu, z toho je 895 tisíc korun
příspěvek od státu. „Peníze půjdou například na restaurování varhan v kostele
Růžencové Panny Marie v Žižkově ulici
a v Husově sboru na Palackého náměstí,“
upřesnila náměstkyně Popelová.
Jednou z nejvýznamněji podporovaných akcí je obnova křížové chodby bývalého Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Za poslední dva roky
získal vlastník částku přesahující dva
a půl milionu korun.

Uzavřená lávka
Až do 7. září zůstane úplně uzavřena lávka přes Dobrovodský potok
v ulici Lomského v městské části Suché Vrbné. Důvodem pro úplnou uzavírku jsou stavební úpravy zmíněného přemostění, které prochází kompletní rekonstrukcí. Lidé mohou místo
objíždět ulicemi Čsl. legií a Vítězslava
Nezvala.

Pokuty vybere
soukromá firma
Nezaplacené pokuty za černé pasažéry,
kteří budou přistiženi v městské hromadné dopravě bez platné jízdenky, vybere
nově soukromá firma, které Dopravní podnik města České Budějovice takto vzniklou pohledávku předá.
Informoval o tom manažer divize ekonomika a podpůrné služby dopravního
podniku Bohumil Matouš. „Pohledávky budou postupovány po 15 kalendářních
dnech od zjištění revizorem,“ uvedl.
Do 15 kalendářních dnů mohou cestující jízdné a přirážku k jízdnému uhradit v sídle podniku na Novohradské ulici 738/40. Pracovní doba doplatkové pokladny je od pondělí do pátku od 6.30 do
16.00 hodin.

Podpora studentů
Správní rada Nadace města České
Budějovice pro podporu vzdělávání
a vědy vyhlásila podmínky, za kterých
je možné si požádat o stipendium na
akademický (školní) rok 2008/2009.
Studenti středních a vysokých škol,
kteří mají potvrzené trvalé bydliště
v Českých Budějovicích, si mohou požádat o prostředky na studium na
střední nebo vysoké škole. Termín uzávěrky výběrového řízení bylo stanoveno do 3. 10. 2008.
K žádosti s osobními údaji, a to
včetně kontaktu, je potřebné doložit
potvrzení o studiu na příslušné střední
či vysoké škole, ověřené prohlášení
o místě trvalého bydliště ve městě,
základní údaje o finanční náročnosti
studia a o hmotné a sociální úrovni rodiny žadatele včetně potvrzení o všech
ročních příjmů v rodině za rok 2007
(potvrzení zaměstnavatele, kopie daňového přiznání). U žáků a studentů poslední rozhodnutí Úřadu sociální péče.
Písemné žádosti s potřebnými
údaji je nutné doručit na adresu:
Magistrát města České Budějovice
Nadace města České Budějovice
pro podporu vzdělávání a vědy
k rukám Ing. Adolfa Lísala
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Město poskytne
půjčky na bydlení
Pro zlepšení úrovně bydlení vytvořilo
město už v roce 1995 zvláštní Fond rozvoje bydlení, který slouží k poskytování
půjček na zvelebení obytných budov podle
stanovených pravidel. Každoročně z tohoto
fondu žádá o půjčku několik desítek občanů Českých Budějovic. Rada města už
schválila pro letošní rok celkem třicet
půjček v úhrnné výši 11,5 milionu korun.
Lhůta pro podání žádostí o půjčky čerpané v roce 2009 končí dne 31. 8. 2008.
„Žádosti se podávají v sekretariátu finančního odboru,“ informoval náměstek primátora Rudolf Vodička.
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