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Ve chvíli, kdy
píši tento úvod-
ník, vrcholí prv-
ní týden olym-
pijských bojů
v čínském Pe-
kingu. Celý svět
s údivem, res-
pektem a zata-
jeným dechem
sleduje sportov-
ní výkony. Mno-

zí z těch zlatých, stříbrných či bron-
zových vítězů se pravděpodob-
ně stanou národními hrdiny. Díky
vlastní píli, talentu, ale i odříkání
a tvrdé dřině. Pro mnohé z nás se
stanou vzorem. Jejich jména budou
ještě dlouho po olympiádě zveřejňo-
vat média. Tak trochu ve stínu této
sportovní slávy zůstává, že při původ-
ních athénských olympiádách se
soutěžilo i v oborech slovesných
a uměleckých, a že i tito vítězové sklí-
zeli slávu a uznání. 

I u nás v Českých Budějovicích
máme olympioniky. O jejich vítěz-
stvích ale vědí pouze jejich rodiče,
blízcí příbuzní, spolužáci a učitelé.
Jsou to úspěšní a chytří absolventi
různých školních olympiád. Možná
z nich někdy v budoucnu vyrostou,
také díky jejich vlastní píli, talentu
a šikovnosti, lidé, kteří život společ-
nosti ovlivní víc, než držitelé olympij-
ských medailí. Ani na ně nesmíme
zapomenout. Myslím, že se sluší prá-
vě i tyto mediálně opomíjené vítěze
ocenit, poděkovat jim a dát jim na-
jevo, že o jejich výkonech víme a ce-
níme si jich. Proto připravujeme i pro
ně pomyslné medaile. Mohou mít po-
dobu knihy, nebo jiného pěkného
dárku, tak DO TOHO!

Rudolf Vodička, 
náměstek primátora

� Přípravy na volby vrcholí 

� Řidiči jezdí pod vlivem drog

� Rozšíří tísňovou péči

� Lípa má šanci na titul

I my máme
olympioniky

BUDĚJOVICE ČEKÁ VÝZNAMNÁ UDÁLOST

Českobudějovický primátor Juraj Thoma podepisuje smlouvu o zpracování IPOD
s jednatelem firmy Mott MacDonald Jiřím Petrákem.  Foto Petr Zikmund

PROGRAM
Pátek 12.9. 
PPiiaarriissttiicckkéé  nnáámměěssttíí  
16.00 Zahájení staročeského jarmarku
20.30 Komedianti - Romeo a Julie
Sobota 13.9.
PPiiaarriissttiicckkéé  nnáámměěssttíí  
10.00 Zahájení + lidová slavnost
15.00 Pavlína Jíšová a přátelé
16.30 Nezmaři
18.00 Vylosování vítězů soutěže
10.00 - 18.00 Staročeský jarmark
ČČeesskkáá  uulliiccee
10.00 - 18.00 Ukázka koněspřežné 
dráhy
SSookkoollsskkýý  oossttrroovv  aa  DDlloouuhháá  lloouukkaa
10.00 - 22.00 Rytířské ležení s kolbištěm
16.00 - 17.15 Turnaj koňmo i pěšmo
20.00 Koncert středověké hudby 
a ohňová show
22.00 Ohňostroj s hudbou
SSlleeppéé  rraammeennoo
10.00 - 18.00 Projížďky na dračí lodi

méně generální zkouškou na sobotu a do
jihočeské metropole přijedou významní
hosté, sobota již bude zcela ve zname-
ní historie. Akce oficiálně zahájí na
Piaristickém náměstí. „Vyroste tu pó-
dium, na němž se bude udělovat titul
Nositel tradice lidových řemesel, bude
vyhlášena soutěž pro návštěvníky a vy-
stoupí kapely a zpěváci,“ konstatovala
Popelová.

Piaristické náměstí pak bude patřit
jarmarečníkům a Sokolský ostrov stře-
dověku. Budou tu tržiště s řemeslníky,

kolbiště s tribunou, malá střelnice či sta-
ny pro občerstvení.

„V České ulici si budou moci návštěv-
nici opět připomenout slávu koněsprež-
ky. Bohužel tentokrát nebudeme mít
k dispozici funkční dobový vůz pohá-
něný koňmi. Lidem ale nabídneme dal-
ší unikát - zrekonstruovanou českou dre-
zínu, která po koněspřežce jezdila. Navíc
v celé ulici bude probíhat dobový dopro-
vodný program včetně pouličního divad-
la a kramářských písní,“ dodala náměst-
kyně Popelová.

Od pátku 12. do soboty 13. září se
stanou České Budějovice dějištěm Národ-
ního zahájení Dnů evropského dědictví.
Tato velmi významná a prestižní akce
ponoří město do dob dávno minulých
a připomene historii nejen v jihočeském,
ale i mezinárodním kontextu.

Českou ulicí bude po nainstalovaných
kolejích projíždět dobová drezína koně-
spřežné dráhy, na Sokolském ostrově
vznikne část středověkého ležení s hra-
mi a soutěžemi pro děti a na Dlouhé
louce vyroste rytířské kolbiště. Na Sle-
pém rameni řeky Malše se představí
dračí loď a na Piaristickém náměstí se
bude konat středověký jarmark. Chybět
nebudou koncerty, kejklířská vystoupení,
jarmarečníci a jiné středověké hry či do-
vednosti. Akce vyvrcholí ohňostrojem
s hudebním doprovodem na soutoku Mal-
še s Vltavou od 22 hodin.

„Pro město České Budějovice je ve-
likou poctou, že bylo vybráno pro letoš-
ní Národní zahájení Dnů evropského dě-
dictví. Věřím, že jsme naší historií města
královského, horního, průmyslového
a univerzitního takové pocty hodni,“ pro-
hlásil na adresu prestižní akce primátor
města Juraj Thoma.

Akci pořádají České Budějovice ve
spolupráci se Sdružením historických sí-
del Čech, Moravy a Slezska, které také
určilo téma: Památky v krajině a krajina
jako památka. „K letošnímu tématu už
probíhá od 15. srpna výstava v atraktiv-
ních prostorách bývalého Dominikán-
ského kláštera na Piaristickém náměstí.
Její náplní je obrazový a dokumentační
materiál českobudějovického Národní-
ho památkového ústavu, doplněný pra-
cemi žáků Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy sv. Anežky České v Českém
Krumlově. Expozice potrvá do 19. září,“
upřesnila náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

Zatímco páteční program bude více-

Značný ohlas vyvolal model Koncert-
ního a kongresového centra Antonína Dvo-
řáka, který v úterý 12. srpna v obřadní síni
českobudějovické radnice představil ar-
chitekt Jan Kaplický. Objekt připomíná
rejnoka nebo ženu.

Budovu chce postavit Jihočeská společ-
nost přátel hudby v areálu bývalých ka-
sáren ve Čtyřech Dvorech, která rovněž
před časem Kaplického oslovila. „Vážím
si, že něco takového může v Českých Bu-
dějovicích vzniknout,“ sdělil při prezenta-
ci architekt Kaplický.

Poznamenal, že na projektu nepracoval
sám, ale společně s jeho týmem mladých li-
dí ze společnosti Future Systems. Vytvořit
kvalitní síň, která bude splňovat moderní
požadavky, není jednoduché. Například
akustickou stránkou, která je nejzásadněj-
ší, se zabývala najatá londýnská firma.

Za unikátní považuje Kaplický nejen
umístění v areálu bývalých kasáren, ale
i okolí, tvořené soustavou stromů a ryb-
níků. Z bočních otvorů budovy, které u ně-
koho evokují oči, se lze dívat ze sálu na
přírodu. „To je unikátní a naprosto výji-
mečné pozadí pro ty, kteří budou hrát na
pódiu,“ sdělil Kaplický.

Oblými tvary se architekt nechal inspi-
rovat přírodou i technickými modely jako
jsou ponorky nebo letadla. Oblý tvar se
také více přibližuje hudbě, která by měla
znít ve dvou sálech pro 1000 a 400 poslu-
chačů. Spojí je foyer. Budova je koncipo-
vána nejen pro hudbu, ale i mluvené slo-
vo a tanec.

Je černá, protože do této barvy jsou
oděni nejen hudebníci, ale i posluchači.
„Je to barva důstojnosti,“ zmínil architekt. 
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Zavedení zón
radní odložili

Plánované rozšíření zón placeného
stání mimo historické centrum, které pů-
vodně mělo vejít v platnost v září letoš-
ního roku, radní do poloviny roku 2009
odložili. Důvodem je záměr zavést nový
platební systém přes mobilní telefon, na
nějž nyní probíhá soutěž o návrh. Platit
by takto mohli lidé nejen v městské hro-
madné dopravě, ale právě i za parkování
v zónách. Tento systém dokonce umož-
ňuje zavedení smíšených zón, které by
velmi elegantně odstranily některé prob-
lémy, o kterých slýcháme například z Prahy.

Projekt byl realizován v rámci Gran-
tového programu na podporu incomin-
gových cestovních kanceláří a informač-
ních center Jihočeského kraje.

VÝSTAVY
Památky v krajině a krajina jako pa-
mátka - křížová chodba býv. Dom. kláš-
tera (do 19.9.), Nositelé tradic lidových
řemesel - radniční výstavní síň (13.9. -
29.9.), Výtvarné práce dětí a fotografií
památek - Ferusův dům (13.9. - 30.9.),
Příroda, památky a lidé v jižních Če-
chách na starých fotografiích - Státní
okresní archiv (10.9. - 26.9.), Šumava
Karla Klostermanna. Příběh šumav-
ské podmalby - Jihočeské muzeum
(13.9. do 2009) 

OTEVŘENÉ PAMÁTKY
Husův sbor, Biskupská zahrada, bý-
valý solný úřad, Čermákův dům, čes-
kobudějovická radnice, gotický srub,
kaple Smrtelných úzkostí Páně, kos-
tel Růžencové Panny Marie, Puklicův
dům, Rabenštejnská věž, bývalý kapu-
cínský klášter - Teologická fakulta, Wort-
nerův dům Alšova jihočeská galerie,
věž Železná panna, Jihočeské muze-
um, dům U Beránka, kostel sv. Proko-
pa a sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana Ne-
pomuckého, galerie Na Dvorku, a další.

Kaplický představil 
koncertní síň

Architekt Jan Kaplický u modelu v obřadní síni radnice. Foto Petr Zikmund

Město chce zlepšit dopravu
Komplexní Integrovaný plán organiza-

ce dopravy (IPOD), jehož zpracování zada-
lo město firmě Mott MacDonald, by měl
ukázat, jakým způsobem je možné zlepšit
a zefektivnit podmínky pro dopravu.

„Jde o výjimečný projekt. Ne mnoho
měst si nechá vytvořit model, který opti-
malizuje provoz a to nejen automobilové,
ale i veřejné, pěší či cyklistické dopravy,“
konstatovala náměstkyně primátora Iva-
na Popelová.

S prvními průzkumy začne vybraná
společnost už v září. Na 100 dobrovolníků
v ulicích bude pozorovat zejména u kři-
žovatek a na výjezdech a příjezdech do ná-
kupních center hustotu a proměnlivost
provozu. Získaná data poslouží k vytvoře-

ní modelu. 
„V roce 2009 pak budou zpracovány

dílčí části se zaměřením na zvýšení ces-
tovní rychlosti prostředků městské hro-
madné dopravy, posouzení priorit výstav-
by nově připravovaných úseků, posouzení
hlukové zátěže z dopravy v přilehlém úze-
mí a kritických míst z hlediska bezpeč-
nosti silničního provozu,“ uvedla Popelová.

Nejdůležitější bude pak závěrečná
část, samotné zpracování integrovaného
plánu organizace dopravy pro časové ho-
rizonty 2010, 2020 a 2030 s návrhem na
zvýšení plynulosti a bezpečnosti s ohle-
dem na preferenci městské hromadné do-
pravy a vytváření lepších podmínek pro
chodce a cyklisty.

Nejčastěji se
hledají klíče

Svazky klíčů, doklady, peněženky,
kabelky, oblečení a jízdní kola bývají
nejčastějšími nálezy, které lidé nosí
do budovy radnice. 

„Služba ztráty a nálezy je v gesci
odboru vnitřních věcí. Každá nalezená
věc je zaprotokolována a ze zákona
přechází do majetku obce. Naší po-
vinností je takovou věc půl roku
uskladnit,“ vysvětlil úřední postup ta-
jemník magistrátu Zdeněk Řeřábek.

Po šesti měsících dojde k revizi ná-
lezů. Některé se zlikvidují a ty zacho-
valejší putují do veřejné dražby. „Vý-
jimkou jsou nalezené doklady. Ty pře-
dáváme na příslušná oddělení matrič-
ního úřadu v Jeronýmově ulici č. 1,“
upřesnil vedoucí odboru vnitřních vě-
cí Ladislav Šmalcl s tím, že nálezy mo-
hou lidé nosit do budovy radnice na
náměstí Přemysla Otakara II. každý
den v pracovní době.

Odbor sídlí v zadním traktu rad-
nice v sousedství České ulice. „Nejčas-
těji hledanou věcí jsou klíče, od bytu
i automobilu,“ dodal Šmalcl. 
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Přípravy na volby 
jsou v plném proudu

Devadesát volebních okrsků na území
Českých Budějovic připraví město pro
volby do krajského zastupitelstva.

Uskuteční se v pátek 17. a sobotu 18.
října. „Kromě volebních místností musí-
me zajistit i distribuci volebních lístků
a místo pro centrální sčítání pro celkem
180 okrsků, protože k 90 městským
musíme ještě přičíst i další z obcí v na-
šem správním obvodu,“ vysvětlil vedou-
cí správního odboru magistrátu Václav
Suchopár.

Zvláštností těchto voleb je, že volit
mohou pouze občané kraje, kteří mají
trvalý pobyt na území obce spadající pod
kraj. Nebudou tedy vydávány zvláštní
seznamy voličů ani voličské průkazy.

„Primátor města bude jmenovat zapi-
sovatele okrskových volebních komisí
a kandidující strany mají právo delego-
vat jednoho člena a náhradníka do kaž-
dého okrsku. Počet členů doplňují zpra-
vidla vždy občané, kteří se chtějí aktivně
zapojit do volebního dění. Ti budou mít
v říjnu stejnou možnost,“ doplnil Václav
Suchopár.

Letošními krajskými volbami začíná
několikaletý volební maratón. „V roce
2009 budou totiž následovat volby do
Evropského parlamentu, o rok později
volby do Poslanecké sněmovny PČR a do
obecních zastupitelstev, v roce 2012 opět
krajské volby a pro náš obvod i volby
senátní,“ dodal vedoucí správního odboru.

Kaplický představil koncertní síň

Žáci se po prázdninách
vrátí do opravených škol

Dva měsíce letních prázdnin využilo
město České Budějovice, jež je zřizova-
telem základních a mateřských škol,
k opravám a investičním akcím, které
ředitelé nemohli v průběhu roku provést.

„Mezi hlavní a investičně nejmasiv-
nější patří přístavba školní družiny
a rekonstrukce školních prostor v pří-
zemí Základní a mateřské školy Vl. Rady
v Mladém za 16 milionů korun. Škola tak
získá nové třídy v patře, opravené učebny
v přízemí a výtah pro handicapované žá-
ky,“ informoval náměstek primátora Ru-
dolf Vodička.

Práce na přístavbě budou ve škole pro-
bíhat do konce letošního roku, výuku
však příliš neomezí. „Během prázdnin
jsme opravili přízemí, kde se učí. Pět tříd
zdobí nově položená dlažba a místnosti
jsou vymalovány. Kompletně jsme pro-
vedli i výměnu všech rozvodů a topení.
V průběhu roku pak budou stavební prá-
ce probíhat nad námi. Změní se pouze
provoz družiny, která bude sídlit ve tří-

dách,“ sdělila ředitelka Základní a mateř-
ské školy Vl. Rady v Mladém Vladimíra
Marková.

Opravou prošla i školní jídelna v ulici
U Tří lvů, kde se zrekonstruoval plášť bu-
dovy a sociální zařízení. Investice si v tom-
to případě vyžádala 1,8 milionu korun.
„Za zásadní považuji výměnu 72 oken
v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a 36 oken ve ško-
le v Kubatově ulici,“ uvedl ještě Vodička
s tím, že výměna oken se týkala také Zá-
kladní školy Oskara Nedbala, kde žáci na-
leznou rovněž opravený vchod do budovy.

Školáci v ZŠ Pohůrecká se mohou těšit
na nový povrch běžeckého oválu a v MŠ
na Vrchlického nábřeží vzniká přístavba
hospodářského pavilonu pro budoucí roz-
šíření provozu. „Celkem letos na investi-
ce dáváme 38,4 milionů korun, z toho jde
na základní školy 29,6 milionů, mateř-
ským školám patří 7,2 milionů a jídelnám
1,6 milionů,“ dodal Vodička.

Sociální sloupek

Od 1. ledna 2008 vyplácí oddělení
pomoci v hmotné nouzi příspěvek na
živobytí některým klientům v pou-
kázkách. Mají hodnotu 50, 100 a 200
korun. Lidé si za ně mohou pořídit
pouze potraviny. Platí také pro nákup
oděvů, obuvi a základních hygienic-
kých pomůcek, výjimku tvoří alkoho-
lické a tabákové výrobky. Přijímají je
ale jen obchody Albert a hypermarket
Tesco. Od 1. ledna 2008 do 31. čer-
vence oddělení vyplatilo celkem 6,1 mi-
lionů korun na těchto příspěvcích, z to-
ho formou poukázek 1,2 milionů ko-
run. Důvodem je, že někteří klienti
vyplacené peníze utratili ne za jídlo,
ale alkohol, nebo za hrací automaty. 

Místo peněz poukázky

Upozornění
Ve dnech 12. - 13. 9. 2008 a 24. - 25. 10.

2008 se nebudou z technických důvo-
dů konat svatební obřady. Sdělila to mluv-
čí českobudějovického magistrátu Jitka
Welzlová.

Naopak v pátek 8. srpna 2008 se
mohli matrikářky a oddávající strhnout.
Přímo na radnici si ano řeklo 23 párů,
což byl pro České Budějovice rekordní
počet svateb v jednom dni. V obřadní
síni se střídali nejen oddávající, ale i ma-
trikářky a varhaníci.
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Naopak interiér je barevný. „Objekt na-

bídne špičkové zázemí pro symfonický
orchestr i sbor,“ nastínil Vladimír Kostka
z Jihočeské společnosti přátel hudby.
Stavba si vyžádá investici ve výši zhruba
jedné miliardy korun a začít by se mohlo
stavět kolem roku 2010. Za tři roky by
mohla být budova hotová. Společnost věří
v peníze z evropských fondů.

Projekt podporuje i primátor Juraj
Thoma, který je rád, že Kaplický síň ve
Čtyřech Dvorech postaví. „Finančně jsme
se na projektu nepodíleli. Město České Bu-
dějovice vyšlo společnosti vstříc tím, že
našlo pozemky ve svém vlastnictví, které
jsou bez komplikací vhodné k využití. Od-
povědnost za financování stavby pone-
se především Jihočeská společnost přátel
hudby,“ uvedl primátor.

Vizualizace budovy ve dne.  Future Systems

Řidiči jezdí pod vlivem 
psychotropních látek

Jednou z hlavních příčin doprav-
ních nehod je řízení pod vlivem alko-
holu a drog. Vážnost situace připomí-
nají každodenní mnohdy zbytečná úmr-
tí lidí na silnicích.

Vloni jezdilo v Českých Budějovi-
cích pod vlivem alkoholu či psychotrop-
ních látek celkově 321 řidičů. Za první
pololetí roku 2008 bylo zjištěno už 195
takových šoférů, což ukazuje na mezi-
roční nárůst zhruba 20 procent.

„Za poslední čtvrtletí loňského roku,
kdy začali policisté detekovat pomocí
speciálního přístroje drogy v organis-
mu, nachytali osm mladíků. Za letošní
první pololetí už víme o třiadvaceti pří-
padech,“ varoval vedoucí správního od-
boru magistrátu Václav Suchopár.

Nejfrekventovanější drogou je mari-

huana, dále amfetamin a extáze. Obec-
ně platí, že odbourávání psychotropních
látek z organismu trvá mnohem déle než
u alkoholu. Postihy za zjištěné drogy
jsou totožné jako u alkoholu.

„Když se řidič podrobí orientační
zkoušce, má ji pozitivní a přitom od-
mítne krevní zkoušku, tak mu hrozí po-
kuta ve výši 25 tisíc až 50 tisíc korun
a zákaz řízení na jeden až dva roky. Po-
kud se podrobí orientační i krevní
zkoušce a má zjištěno minimální množ-
ství zakázané látky, čeká ho pokuta od
10 tisíc do 20 tisíc korun a zákaz řízení
od šesti do dvanácti měsíců. Při odmít-
nutí veškerých zkoušek dostane až pa-
desát tisíc pokuty a nebude řídit prav-
děpodobně dva roky,“ upřesnil postihy
Václav Suchopár.

DDnnee  2200..  88..  22000088  bbyyllyy  zzaassttuuppiitteellůůmm  mměěssttaa  pprreezzeennttoovváánnyy  ppřřiipprraavvoovvaannéé  pprroo--
jjeekkttyy  mměěssttaa  ––  MMěěssttoo  aa  vvooddaa,,  FFrreeeettiimmee  ppaarrkk  SSttrroonnoovvkkaa  aa  RReevviittaalliizzaaccee  kkoonněěssppřřeežžnnéé
ddrrááhhyy..

Smetanova ul.
je uzavřena

Úplně uzavřena zůstane do 15. lis-
topadu ulice Bedřicha Smetany v úse-
ku asi 250 metrů mezi ulicemi Jí-
rovcova a 28. října. „Důvodem je
kompletní rekonstrukce zahrnující
výměnu inženýrských sítí a vybudo-
vání nových povrchů na přilehlých
komunikacích. Ulice získá i nové os-
větlení a zkrášlí ji i zeleň,“ pozname-
nal náměstek primátora František Je-
len s tím, že celkové náklady na ob-
novu stavby přesahují 20 milionů ko-
run. „Chtěl bych požádat občany o po-
chopení a toleranci. Věřím, že situaci
pochopí,“ dodal Jelen.

Vizualizace velkého sálu. Future Systems

Jihočeská výstava k srpnu 
1968 je k vidění i na webu

Srpen 68 v Jihočeském kraji přibli-
žuje výstava prostorách hlavní budovy
krajského úřadu. Tvoří ji reprodukce fo-
tografií z ulic jihočeských měst, poříze-
ných občany po obsazení vojsky Varšav-
ské smlouvy. 

Výstavu doplňují tiskoviny z osudo-
vých srpnových dnů ze Státního oblast-
ního archivu České Budějovice a docho-
vané záznamy vysílání českobudějovic-

kého studia Českého rozhlasu. Veškeré
zapůjčené fotografie si mohou zájemci
prohlédnout i na webových stránkách Ji-
hočeského kraje na adrese:

hhttttpp::////ffoottoo6688..kkrraajj--jjiihhoocceesskkyy..cczz  
Součástí výstavy, která je k vidění do

12. září 2008, je anketa o nejzajímavější
snímek, jehož autora kraj věcně odmění.
Z prostor krajského úřadu  poputuje výs-
tava po krajem zřizovaných školách. 

Srpen 1968 v Českých Budějovicích. Foto Pavel Šafr

O českobudějovické letiště
je zájem a počty letů rostou

Zájem o Letiště České Budějovice
stoupá, o čemž svědčí statistické údaje.
Dispečeři zaznamenali jen za půl roku
přes 6000 pohybů, což je výsledný sou-
čet vzletů a odletů za celý uplynulý rok.

Mezi 110 zaznamenanými mezi-
národními lety jsou nejčastější příle-
ty a odlety do Rakouska, Německa
a Chorvatska.

Společnost Jihočeské letiště České
Budějovice a.s. získala koncesi na pro-
vozování směnárenské činnosti, což
v praxi znamená, že klienti mohou pla-
tit za služby poskytované na letišti
platební kartou, mohou hradit částku
přímo eury v hotovosti, případně také
provést směnu eur na české koruny. 

„Stále se snažíme rozšiřovat naše
služby, abychom byli přívětivým letec-
kým přístavem, a to i v našich zatím pro-
vizorních podmínkách,“ uvedl ředitel le-
tiště Ladislav Ondřich.  Jihočeské letiš-
tě České Budějovice a.s. se intenzivně
chystá na rozsáhlou modernizaci a re-
konstrukci, která podmiňuje zařazení
letiště do sítě veřejných regionálních
mezinárodních letišť.

„Připravujeme rekonstrukci řídící
věže, administrativního a technického
zázemí, ale i výstavbu nového terminá-
lu pro cestující. Budeme usilovat o to,
aby z valné části byla modernizace fi-
nancována z evropských strukturál-
ních fondů,“ dodal Ondřich.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Ve kterém roce začal vysílat Český rozhlas v Českých Budějovicích?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 do-
mů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z červencového vydání je:
Hostinec Česká chalupa v České ulici navštěvoval spisovatel Jaroslav Hašek v r. 1915.
Výhercem je: Václav Cajska, A. Kříže 2, 370 06 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

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/

DDUUKKEELLSSKKÁÁ
Dukelská ulice vznikla za zvláštních

okolností. Plán královského horního
města Českých Budějovic z roku asi
1901, který navrhl Josef Pfeffermann,
s Dukelskou ulicí nepočítal. Na jejím
dnešním půdorysu byly protáhlé zahra-
dy domů v Rybní ulici. V té době již stá-
lo muzeum, které mělo zadní vchod
(dnes hlavní) také do zahrady. Zahra-
da sousedila se zahradou Německého
domu. Pro Dukelskou tam nebyla ani
pěšina. Ale před hlavním vchodem do
muzea stály poměrně těsně c. k. po-
licejní kasárny, známé později jako

policajtský dům. Muzeum bylo zřejmě
nuceno vytvořit hlavní vchod ze zadu.
Nešlo jen tak zbořit policejní kasárny
(odolávaly až do roku 1965). Když se te-
dy začalo do muzea po roce 1901 chodit
ze zadu, vznikla v těch místech cesta. 

Město, protože neuspělo se zbořením
policejních kasáren (usilovalo o to ně-
kolik generací zastupitelů), změnilo kon-
cepci a ulici potvrdilo v roce 1906 tím,
že dostala jméno Josefa Taschka. Poté se
začaly směrem do dnešní Havlindy vy-
kupovat pozemky (např. od botanika Jo-
sefa Fabiána z Rybní ulice) a stavět ško-
ly. Dlouho se ve městě s nadsázkou vy-
právělo, že policajtský dům zavinil obě
světové války. To asi ne, ale na vznik Du-
kelské vliv měl.

V roce 1910 se postavilo německé
dívčí lyceum s hodinovou věží v seces-
ním stylu s prvky kubismu (budova je
známá více jako „Rozhlas“), v roce 1911
Česká měšťanská škola chlapecká a u
Alešovy ulice Německá státní škola
klempířská (později strojní průmys-
lovka), v roce 1913 Obchodní akademie
a poslední v roce 1931 Masarykova Čes-
ká měšťanská škola dívčí. Na první po-
hled se dívčí a chlapecká škola od sebe
stylově liší (dnes vlastní obě budovy a ta-
ké lyceum Pedagogická fakulta). Ve škol-
ním ročníku 1949/1950 byla provedena
koedukace. To znamenalo asi to, že po-

lovina chlapců byla přeřazena do dívčí
školy a polovina dívek z dívčí školy do
chlapecké. Podle pamětnic - dívkám se
do klučičí školy nechtělo.

Současně s výstavbou škol se začaly
stavět domy v Havlíčkově kolonii. V ro-
ce 1909 bylo založeno „Stavební druž-
stvo dělnických a rodinných domků pro
České Budějovice a okolí, s. r. o.“ a v ro-
ce 1911 se již stavělo.  Ještě před 1. světo-
vou válkou vyrostly poblíž Mánesovy
ulice výrazné vily rodin Westenů 1913
a Petrášů 1915. Dnešní Dukelská se po-
stupně stala významnou ulicí z města
do Havlindy. Vlastně jedinou, protože
Čechova ulice ještě nevedla ze Žižkovy.

V roce 1919 byla Taschkova ulice pře-
jmenována na Doudlebskou. I když to

nebyla výpadovka z města, končí u Ma-
láku, vede směrem na Doudleby. V roce
1938 byl název Doudlebská změněn na
Dr. Kramáře, v roce 1945 se zase vrátila
Doudlebská, ale hned roku 1946 to byla
Třída Dr. Petra Zenkla. To nemohlo po
25. 2. 1948 vydržet a také to nevydrželo.
Na konci roku 1948 to už zase byla Dou-
dlebská. 

Název Doudlebská by možná přečkal
50. léta 20. století, ale do ulice se nějak
soustředily aktivity politických orgánů.
Na podzim roku 1949 byly ve školách
v Dukelské založeny první pionýrské
organizace ve městě. Bývalá chlapecká

měšťanka obdržela k oficiálnímu náz-
vu přídavek – škola Dukelských hrdinů.
K tomu zahrada mezi muzeem a Armá-
ďákem, která se po roce 1945 jmenovala
Slovanská zahrada, byla přejmenována
dne 21. 1. 1949 na Leninovy sady.  Podle
Daniela Kováře nebyl název „Leninovy
sady“ dosud oficiálně zrušen. V Armá-
ďáku (to se již nejmenoval Německý
dům, ale Slovanský dům) sídlily politic-
ké orgány, takže se mu říkalo Stalinův
dům nebo lidově Staliňák. A v těchto
souvislostech byl celkem dobrý název
DOUDLEBSKÁ ulice nahrazen názvem
DUKELSKÁ ulice.  

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

Sloužit v autohlídce 
znamená značné napětí

Strážník MMiillaann  MMeellnnyykk pracuje u čes-
kobudějovické městské policie od roku
1999 a ještě pět let předtím působil v Pra-
ze. Patří tak mezi nejzkušenější budějo-
vické strážníky – a také mezi nejlepší,
hlavní opory městské policie.

Působí v obvodu Centrum, v auto-
hlídce, která bývá volána k akutním
a rychlým zásahům po oznámení na lin-
ku 156 – zabývá se nejrůznější činností,
od dopravních problémů až po krizové si-
tuace.

„Někdy to bývá značné napětí, když
jedete na místo a netušíte, co vás čeká,“
přiblížil strážník Melnyk, přiznává však,
že právě to ho na práci baví. I když jde
někdy do tuhého – služební zbraň však na-
štěstí ještě použít nemusel. „Musíte si vě-
řit,“ - to považuje za nejdůležitější v tako-
vé situaci. Sebejistota a vyrovnanost je
celkově pro práci strážníka důležitá.

Na výjezdech
občas autohlíd-
ka poskytuje také
první pomoc. 

„Když někde
teče krev nebo
někdo bezvládně
leží, býváme tam
současně se zá-
chrannou služ-
bou, případně po-
skytujeme první
pomoc před jejím
příjezdem. Přál

bych si, aby takové případy vždycky dob-
ře dopadly,“ přiblížil Melnyk.

Pomáhat lidem v uniformě strážníka
chce i nadále. Velkou odměnou pro něj
je, když mu lidé za pomoc poděkují a je-
ho práci ocení, byť by to bylo jen pro-
střednictvím telefonického vzkazu přes
operační středisko.

Oprava Ledenické uzavře komunikace
ZZ  ddůůvvoodduu  ppookkrraaččuujjííccíí  rreekkoonnssttrruukkccee

LLeeddeenniicckkéé  uulliiccee  bbuuddoouu  úúppllnněě  uuzzaavvřřeennyy
ssiillnniiccee  vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  eettaappáácchh::  
II..  eettaappaa

- uzavírka křižovatky ulic Dobrovod-
ská a Vodní - 15. 8. – 5. 9. 2008 

- uzavírka křižovatky ulic Ledenická
a A. Kříže a V Hluboké cestě - 15. 8. –
5. 9. 2008 

- uzavírka Vodní ulice - 15. 8. – 31.
10. 2008 

- uzavírka křižovatky ulic Družstev-
ní a Vodní - 1. 10. – 14. 11. 2008 

IIII..  eettaappaa
- uzavírka Ledenické ulice (od ulice

V Hluboké cestě po ulici Brigádnická)
- 6. 10. 2008 – 30. 4. 2009 
IIIIaa..  eettaappaa  

- uzavírka křižovatky ulic Ledenická
a Brigádnická - 1. 4. – 29. 5. 2009 
IIIIII..  eettaappaa  

- uzavírka křižovatky ulice Ledenic-
ká (od ulice Brigádnická po objekt Lede-
nická 1185/138) - 1. 6. – 31. 8. 2009 

Lípa má šanci stát 
se stromem roku

Unikátní římovská lípa získala šanci
bojovat v letošním roce o titul Strom roku.
Tento strom, který je zapsán i v Guinne-
sově knize rekordů, byl mezi 12 finalisty
vybrán odbornou porotou za Jihočeský
kraj. Hlasovat mohou lidé do 10. října.

„Jelikož se jedná o velmi významný
strom, který může obohatit návštěvníka
při cestě po Českobudějovicku, rozhodli
jsme se jej podpořit. Myslím si, že si lípa
ocenění zaslouží,“ vysvětlila náměstkyně
primátora Ivana Popelová. Lidé mohou lí-
pu podpořit hlasovacími lístky, které vy-

plněné odevzdají do sběrného boxu umís-
těného v infocentru historické radnice na
náměstí Přemysla Otakara II. AAnnkkeettnníí  llíísstt--
kkyy  nnaalleezznneettee  nnaa  ttééttoo  ssttrraanněě  vvpprraavvoo  ddoollee.

Lípa rostoucí v zahradě u římovského
kostela je jedinečný strom, který si
zaslouží obdiv hned z několika důvodů.
Roste, kvete a svými plodovými lístky
léčí již dobrých 670 let. „Byla zasazena
v době návratu Karla IV. z Francie. Měla
být přítomna božskému zjevení v roce
1626, na jehož základě navrhl jezuita Jan
Gurre u římovského statku vystavět
loretánskou kapli a kostel sv. Ducha,
který s úctou ke stromu stavbu naplá-
noval tak, aby lípa zůstala zachována,“
přiblížil historii páter Římskokatolické
farnosti Římov Tomáš Koňařík.

Strom však vzhledem ke svému stáří
potřeboval nutně záchranu. „Strom si do-
konce výživu zajistil sám tím, že uvnitř
kmene spustil vzdušný kořen,“ dodává
Pavla Matějková ze sdružení Calla. Po zá-
sahu blesku lípě navíc odumřely některé
větve, které však byly následně odřezá-
ny a řezy odborně zastřešeny tak, aby
strom zevnitř nevyhnil. Při ošetření v ro-
ce 1996 vybrala odborná firma z útrob
lípy tlející drť o hmotnosti několika tun
a dodala stromu výživu.

„Její kmen zůstal po tomto zásahu
dutý. Tehdy vznikla myšlenka pokusit se
o světový rekord. Podařilo se a do útrob
lípy se dostalo 51 dobrovolníků. Úctyhod-
ný výkon se dočkal zápisu do Guinne-
sovy knihy rekordů,“ uvedl zajímavost
starosta Římova Vladimír Koupal.

Lípa roste u římovského kostela.
Foto Archív  

Strom roku 2008

Nadace Partnerství pořádá anketu Strom roku 2008 s cílem zvýšit prostřednictvím stromů zájem lidí o životní prostředí. 
Na www.stromzivota.cz/anketa najdete fotografie a příběhy všech stromů. Hlasovací lístek s označeným stromem, který je vám 
sympatický, zašlete do 10. října na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, heslo: Strom roku. Vítěz ankety
bude vyhlášen 17. října v Brně na Koncertu pro stromy.

 . Lidická hrušeň, Středočeský kraj

 . Krčmaňský borek, Olomoucký kraj

 . Žižkův buk v Malčíně, kraj Vysočina

 . Prakšická hrušeň polnička, Zlínský kraj

 . Lípa svobody v Náchodě,  Královéhradecký kraj

 . Lípa pod Ticholovcem, Plzeňský kraj

 . Dub z Branického Mezivrší, Praha

 . Jabloň skalická hrabůvka, Moravskoslezský kraj

 . Josefovská oskeruše, Jihomoravský kraj

. Lípa Jana Gurreho, Jihočeský kraj

. Klokočovská lípa, kraj Vysočina

. Schillerův dub, Liberecký kraj

Do ankety budou přičteny pouze hlasy na originálních kupónech. Hlasováním můžete podpořit sázení stromů ve městech a obcích.
Odešlete SMS ve tvaru DMS STROM1 až DMS STROM12 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Nadace Partnerství obdrží 27 Kč,
které poputují do veřejné sbírky na podporu stromů. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Aktuální stav na www.stromzivota.cz/anketa Vaše rozhodnutí mění svět!

Jméno

Adresa

E-mail

Příjmení

Tísňová péče pro seniory
se rozšíří do dalších obcí

Českobudějovické Centrum sociálních
služeb Staroměstská (CSS), které už tře-
tím rokem poskytuje tísňovou péči pro
občany, rozšíří tuto službu i do okolních
obcí českobudějovicka.

Pomoc využívají hlavně senioři, pro
které je někdy čtyřiadvacetihodinový mo-
nitoring jedinou záchranou v případě ná-
hlého zhoršení zdravotního stavu nebo
schopností. „Kontaktujeme hlavně staros-
ty z okolních obcí a vysvětlujeme jim pod-
statu funkcí systému, rozsah zajišťova-
ných činností, ale i výší úhrady, která pro
obyvatele města jihočeské metropole
představuje částku 200 korun. Senioři
z okolních obcí by za ni zaplatili 500 ko-
run a někteří starostové nevylučují mož-
nou finanční spoluůčast na úhradě, což
vnímám jako vstřícné gesto,“ vysvětlila

ředitelka CSS Staroměstská Iva Jirovská. 
V současné době využívá služeb tís-

ňové péče na území města přes 60 seni-
orů, kteří v případě akutní krizové situa-
ce použijí tísňové tlačítko a tím se spojí
přímo s dispečinkem tísňové péče. Ten
zajišťují zdravotní sestry v CSS.

„Je to služba velmi potřebná a také
vyhledávaná. Proto schválili českobudě-
jovičtí zastupitelé možnost jejího zefek-
tivnění a rozšířili okruh osob. V praxi to
znamená, že ji kromě místních obyvatel,
mohou využívat další klienti žijící na
území správního obvodu magistrátu. Ten-
to záměr finančně podpořil i Jihočeský
kraj ze svého grantového programu
akčního plánu rozvoje částkou 50 tisíc
korun,“ poznamenal náměstek primátora
Rudolf Vodička.
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Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.
NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::

Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::
Pronájem venkovních reklamních ploch 
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

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

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

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
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

SSaammssoonnoovvuu  kkaaššnnuu  ččiissttiillii  ppoottááppěěččii

Zelené okolí města Českých Budějovic
Společnost Lesy a rybníky města Čes-

kých Budějovic spravuje historický majetek,
přidělený městu jeho zakladatelem Přemys-
lem Otakarem II. v druhé polovině 13. sto-
letí. Od těch dob sloužil městu s výjimkou let
zestátnění a posléze od roku 1992 znovu. 

České Budějovice jsou v prvé řadě nej-
bohatším městem na rybníky, kterých počítá
61 o výměře 679 ha a 117 ha souvisejících
pozemků. Vlastnictvím 1814 ha lesních po-
zemků si nezadá ani s městy bohatými na le-
sy jako je Brno, Písek nebo Kašperské Hory.
Zemědělská půda ve vlastnictví města zahr-
nuje 248 ha.

Činnosti spojené s prvovýrobou završuje profesní myslivost ve dvou městských honit-
bách, 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 společ-
nosti 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

Paralympionička 
Jana Fesslová má
webové stránky

Paralympionička Jana Fesslová, která
bude reprezentovat Českou republiku na
letošních paralympijských hrách v Pekin-
gu, spustila své osobní webové stránky, na
jejichž výrobu přispělo město.

Na www.jana-fesslova.cz získají čtenáři
informace nejen ze sportovního světa po-
stižených, ale i fotky z cest, které již pod-
nikla. Časem přibudou i cestovní zápisky.

„Mám radost, že se podařilo stránky vy-
tvořit a spustit v krátké době. Chtěla bych
zástupcům města poděkovat za jejich po-
moc, bez které by tyto stránky nevznikly,“
uvedla Fesslová.

K vytvoření vlastních stránek ji inspi-
roval web její kamarádky a soupeřky Ma-
rianny Buggenhagenové z Německa. „Ma-
rianna na svých stránkách prezentuje ne-
jen úspěchy ze sportu, ale také život han-
dicapovaných. Stránky mi pomohly k to-
mu, že zde můžu poděkovat všem, kteří mě
podporují, pomáhají nebo třeba jenom drží
palce. Věřím, že obsah pomůže každému,
kdo bude chtít povzbudit anebo třeba prá-
vě jen inspirovat,“ dodala Fesslová.

„Na finanční podpoře jsme se domlu-
vili, když u mně byla na návštěvě a gratu-
loval jsem jí k úspěchu v anketě Nejlepší
handicapovaný sportovec roku 2007. Ptal
jsem se, jakým způsobem bychom mohli
pomoci. Vyslovila přání, že by ráda měla
vlastní webové stránky. Předseda spor-
tovní komise Michal Šebek pak promptně
zajistil, že jí toto přání splníme,“ uvedl pri-
mátor Juraj Thoma.

WWW.TOBRUK.CZ

Ve vašich kinech od 11. září 2008

Válečné drama Václava Marhoula

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNER PARTNERSKÁ PODPORA
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Křižovatka 
U Trojice
v novém

Do zcela nového hávu se oblé-
ká kruhový objezd na křižovatce ulic
U Trojice a Neplachova. Největší změ-
nou na první pohled je odstranění ne-
vzhledných prefabrikovaných dílců,
kterými byla křižovatka dočasně vy-
mezena.

„Stavební práce nezahrnují pouze
renovaci křižovatky, ale počítá se i se
vznikem nových jedenácti parkova-
cích míst v ulici U Trojice. Další tři
místa k stání budou k dispozici v Ne-
plachově ulici. Propojíme tu i cyklo-
stezky a dojde k opravě přilehlých
chodníků. Řidiči se rovněž mohou tě-
šit na nový asfaltový povrch. Vedení
vodovodu a kanalizace bude rekon-
struováno nejen na křižovatce, ale
i v ulici U Trojice, a Neplachova po
ulici Klostermannova,“ přiblížil plá-
nované stavební práce náměstek pri-
mátora František Jelen. Podotkl, že fi-
nanční náklady představují částku
6,5 milionu korun a k pravděpodob-
nému ukončení stavby dojde už 6. lis-
topadu letošního roku.

Úkolem potapěčů v Samsonově kašně byla kontrola nového osvětlení a vyčištění 
dna bazénu od odpadků, které se tam za dva měsíce nahromadily.

Vodní hry
na Malši
VV ssoobboottuu  66..  zzáářříí  22000088  ssee  bbuuddoouu  oodd

1155  hhooddiinn  ooppěětt  kkoonnaatt  nnaa  sslleeppéémm  rraammee--
nnii  MMaallššee  VVooddnníí  hhrryy!!

Na soutěžní klání družstev dos-
pělých v netradičních disciplínách
hlavně přes lávku se mohou přihlásit
smíšená pětičlenná družstva s mini-
málně  jednou ženou. 

Název a poznávací znamení je
samozřejmostí. 

Disciplíny budou opět plné ná-
strah! Nechte se překvapit! A ceny?
Budou!

Recesní odpoledne bude pokra-
čovat večerním koncertem skupiny
Laura a její tygři. 

Tečku za prázdninovým létem
udělá ohňostroj.

Soutěžní družstva přihlašujte na
telefon: 338866  880011  440022--33 nebo e-mail:
pprroosssseerroovvaavv@@cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz

Pořadatel si vyhrazuje právo na
omezený počet přihlášek. 
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