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ZAČALA NEJVĚTŠÍ DOPRAVNÍ STAVBA
Koncem ledna byla zahájena stavba,
která propojí tzv. městské okruhy, nebo–
li prodlouží současnou silnici I/34 od kruhového objezdu na Okružní ulici do Nádražní ulice, kde bude vyúsťovat v křižovatce Nádražní-Jírovcova.
Investorem stavby za 850 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty je Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
podílí se na ní však i město. Hotova by
měla být v březnu 2011.
„Jedná se o největší dopravní stavbu
v Českých Budějovicích v posledních letech. Díky protažení silnice I/34 až do Nádražní ulice se uleví především Pražské
a Rudolfovské s přetíženým viaduktem,
na které byla dosud svedena doprava od
Brna a Jindřichova Hradce. Díky propojení okruhů navíc vznikne nový podjezd
pod kolejištěm Českých drah. Husova kolonie získá nové kapacitní spojení jak do
města, tak i rychlý výjezd opačným směrem. Dopravní obslužnost čtvrti pak posílí ještě připravovaná zanádražní komunikace a prozatím odložené prodloužení
Pekárenské, která Husovu kolonii obkrouží ze severovýchodu a vyústí právě
do komunikace I/34,“ uvedl ke stavbě
primátor Juraj Thoma.
Přímo na propojení okruhů se podílí
i České Budějovice, a to dvěma způsoby.

V letošním roce vybudují směrem od
Okružní do města kanalizaci pod tělesem
prodloužené silnice za 75 milionů korun
„Na tuto kanalizaci po dokončení propojení okruhů naváže nové odkanalizování ulic Trocnovská a Žerotínova
v Husově kolonii,“ upozornil primátor na
zlepšení vybavenosti čtvrti.
„Dále se Budějovice finančně podílí na
několika doplňkových objektech souvisejících s výstavbou samotné silnice, které
budou v majetku města, jako je veřejné
osvětlení, chodníky, světelná signalizace
a také cyklostezka, která bude trasu silnice kopírovat. Tyto stavby v celkové
hodnotě 33,7 milionu korun zajistí ŘSD,
město je pouze zaplatí,“ uvedl náměstek
primátora pro investice František Jelen.
Podle ŘSD převezme na sebe silnice
v daném úseku úlohu převaděče dopravy od Prahy a od Jindřichova Hradce na
vnitřní dopravní okruh. Propojením bude
také dosaženo plnohodnotného využití
již vybudované přeložky České Budějovice – Lišov.
„Silnice I. třídy číslo 34 je mezinárodní silnice a spolu s výstavbou dálnice D3 umožní nejen zpřístupnění regionu, ale přispěje i k plynulému a bezpečnému silničnímu provozu,“ uvedl generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík.

Informační grafika propojení dopravních okruhů v Českých Budějovicích.
Zdroj Ředitelství silnic a dálnic ČR

Informace o stavbě:
Název stavby: I/34 propojení dopravních okruhů v Českých Budějovicích
Místo stavby: Jihočeský kraj
Délka stavby: 1 543 m
Datum zahájení stavby: 01/2009
Dokončení stavby: 03/2011
Cena stavby bez daně: 714 659 000 Kč
(z toho podíl města České Budějovice 28 325 000 Kč)

Město využije stavby
železničního koridoru
Stavební práce u budoucího kruhového objezdu naproti železniční trati.
Foto Petr Zikmund

Strážník roku 2008
Vůbec poprvé ocenil primátor
Juraj Thoma nejlepšího strážníka městské policie za rok 2008,
kterým byl zvolen
sedmadvacetiletý
Martin Bohoněk.
Ocenění v podobě poukazu na dovolenou v hodnotě 30 000 Kč a oficiálního poděkování si zasloužil za spolehlivost, vstřícnost k občanům a za dlouhodobě kvalitní práci.
„Ocenění strážníka roku je od reorganizace na podzim 2007 součástí motivačního systému městské policie, který má
strážníky podnítit k lepším výkonům.
V průběhu roku vybíráme na návrh velitelů směn strážníky měsíce, buď za mimořádný výkon nebo za setrvale kvalitní
práci. Z nich pak letos poprvé vzešel
strážník roku, který musí vynikající
výkony odvádět dlouhodobě po celý rok.
Výběr strážníka Bohoňka byl jednoznačný – shodli se na něm velitelé a jejich
zástupci, tří z celkem čtyř směn městské
policie,“ upozornil primátor Juraj Thoma.
Strážník Bohoněk pracuje u městské
policie od října 2005 a od roku 2007 ho
mohli potkávat především obyvatelé obvo-

du Vltava, kde sloužil jako pěší a cyklistická hlídka. Kromě toho se pravidelně
účastní nejrůznějších preventivních akcí
– loni ukončené Na kole jen s přilbou,
dopravních akcí pro děti s BESIP či besed
na školách. Při návratu z jedné těchto akcí zpátky do obvodu, pomáhal 16. června
2008 u Malého jezu zachraňovat těžce
zraněnou dívku, která si probodla stehno
ocelovou tyčí. V únoru 2009 přijal nabídku posílit přestupkové oddělení, kam byl
vybrán právě pro svou spolehlivost.
„Ocenění mě hodně překvapilo, už z toho důvodu, že se nepovažuji za zkušeného strážníka, pořád se mám od kolegů
co učit. Ale samozřejmě jsem za to velice
rád,“ komentoval Martin Bohoněk své
zvolení strážníkem roku. Při hlídkování
na Vltavě často řešil stížnosti na parkování, ale také shlukující se mládež na
místních dětských hřištích, kde dělala
nepořádek. A v neposlední řadě i mezilidské vztahy. „Především se musíme věnovat lidem, vyslechnout je a poradit, když
nás požádají o pomoc – na ulici nás oslovují hlavně starší lidé,“ vysvětlil, co podle
něj musí umět dobrý strážník.
Teď se ovšem bude věnovat spíše kancelářské práci, byť řadu přestupků bude
dořešovat i v terénu. „Ale rád bych se dál
věnoval preventivním akcím, pokud budu
osloven,“ naznačil.

Součástí modernizace IV. železničního koridoru bude obnova železničních
podjezdů a přejezdů, která se kromě asi
nejvíce frekventovaného viaduktu na Rudolfovské třídě dotkne i přejezdu na
Pražské třídě v sousedství Budějovického
Budvaru.
Protože půjde o poměrně zásadní dopravní omezení, bude město s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR práce koordinovat. „Do souladu chceme dát plánované
frézování Pražské v úseku od křižovatky
Strakonická po Nemanickou ulici včetně
obnovy vodohospodářského majetku s rekonstrukcí železničního přejezdu. Chceme využít termínu uzavírky vyžádané
vybudováním nového železničního pře-

jezdu k frézování vozovky. Tím se vyhneme další uzavírce Pražské, čili tyto
dvě investiční akce by měly být paralelní,
což by umožnilo průjezd vozidlům vždy
po jedné polovině vozovky,“ vysvětlil náměstek primátora František Jelen.
Výstavba IV. železničního koridoru na
území Českých Budějovic by měla být zahájena koncem roku 2009. „Samozřejmě,
že vyvolá enormní zatížení dopravou v celém městě, a proto se snažíme už v předstihu vyjednat příznivější podmínky.
A právě k nim vede důsledná koordinace jednotlivých akcí této strategické dopravní stavby tak, aby zátěž pro obyvatele byla co možná nejmenší,“ dodal náměstek Jelen.

Neblahé
výročí
15. března si
př ipomeneme
70. výročí jedné
z n e j te m n ě j ších událostí novodobých dějin
Česka a Slovenska – okupaci
zbytku českých
zemí německými
vojsky a vznik
Protektorátu Čechy a Morava. Zanikla tak Druhá
republika, stát zmrzačený na těle
(zabrané pohraničí po mnichovské
dohodě a ztráta možnosti bránit se)
i na duchu (aktivně přijímané protižidovské zákony, regulace občanského života), a české země se staly
součástí Třetí říše. A svět se o další
krok přiblížil nestrašnější válce
v dějinách, která začala necelého
půl roku poté.
Vznik Protektorátu dal na jedné straně vyniknout odvaze obětavých a spravedlivých občanů, kteří
odevzdali své životy pro ideály
svobody, avšak na straně druhé
jsou v archivech záznamy udání
sepsaných pro nacistické úředníky
hned 15. března.
A když šest let nacistického
útlaku skončilo, tak jen proto, aby
byl nahrazen otroctvím novým.
Není náhodou, že se komunismus
po válce prosadil právě v těch zemích, kterými prošla Rudá armáda. I demokratičnost poválečných tří let je do značné míry iluzí,
vyznačující se zákazy „nevhodných“ politických stran, regulací
tisku, znárodňováním a postupnou infiltrací státní správy komunistickými agenty.
Je to díkybohu již dávno. 70 let
– jeden celý lidský život. Bezprostřední pamětníci mizí a událost
se postupně stává pouhou kapitolou v učebnicích historie. Právě
proto je však nutné si toto výročí
připomínat. Nechť je i nadále varovným mementem pro současnost. Není tak neaktuální, jak by
se mohlo zdát, byť hrozby dneška
mají poněkud jinou podobu. Ale
i dnes jsme totiž ve světové politice opět svědky ustupování zlu, politiky appeasementu, která svět ke
Druhé válce neodvratně přivedla.
Juraj Thoma, primátor

Peníze na provoz domovů
pro seniory chybět nebudou
Částka snížená oproti loňskému roku asi o dvě miliardy korun, kterou ministerstvo sociálních věcí zatím vyčlenilo v rámci dotací pro poskytovatele
sociálních služeb na letošní rok, se nijak
významně nedotkne klientů těchto zařízení, které zřizují České Budějovice.
Uvedl to náměstek primátora Rudolf
Vodička, který má sociální záležitosti ve
svém resortu na starosti. „Město České
Budějovice zřizuje čtyři zařízení, poskytující sociální služby. Jedná se o domovy pro seniory, jesle a azylové domy.
Podle zatím zveřejněných informací
máme státní dotace kráceny přibližně
o jednu třetinu, než byl náš požadavek.
Naštěstí se s touto skutečností budeme
umět vypořádat a klienti to nijak nepocítí,“ uvedl Vodička.
Vysvětlil, že sociální zařízení zřizovaná obcemi byla na státních do-

tacích velmi výrazně krácena už v minulých dvou letech a situaci muselo
město řešit.
„A právě tato tvrdá realita před dvěma lety je pro nás teď jistou výhodou.
Minimálně nás naučila, jak nepropadat
panice a ukázala, jak je možné si s nesnadnou situací v praxi poradit. Horší
je to v případě mnoha krajských zařízení, protože dopad krácených dotací se
u nich projeví v plné míře právě až letos. Jihočeský kraj totiž zatím na provoz
svých sociálních zařízení přispíval pouze investičními příspěvky, zatímco obce
musely výpadky státních dotací financovat ze svých rozpočtů a hradit provozní
ztráty jimi zřizovaných zařízení,“ objasnil ještě náměstek.
Městský rozpočet pro letošní rok počítá s příspěvky na provoz svých sociálních ve výši 55,3 milionu korun.

Na neformální návštěvu Českých Budějovic, kterou spojil i s prohlídkou Jihočeské univerzity, přijel do jihočeské
metropole konzul Filipínského velvyslanectví v Praze Mersole J. Mellejora,
který je toho času ve funkci úřadujícího
velvyslance do nástupu nového řádného velvyslance Filipín v ČR.
Foto Petr Zikmund

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Děti si pochvalují
základní školu v Mladém
Novou nástavbu o jedno patro v Základní škole Vl. Rady v Mladém si od
února pochvalují nejen pedagogové, ale
hlavně děti. Zázemí v prvním vybudovaném patře našli prvňáčci, kteří tu kromě vhodně upraveného barevného interiéru, vybízejícího ke hrám, využívají
i družiny či tělocvičny.
„Budova byla zvýšena o celé jedno
patro, vznikla zde nová učebna, herna
školní družiny, klub pro společenské hry
i malá tělocvična,“ popsal přístavbu náměstek primátora Rudolf Vodička. Uvedl,
že součástí nákladné rekonstrukce, která
byla největší investiční akcí v loňském
roce v oblastí školství, bylo vybudování
bezbariérových přístupů pro osoby se
sníženou schopností pohybu.
Při slavnostním otevřením pak zdůraznil, že díky nástavbě došlo k navýšení
kapacity ve zdejší mateřince, která sídlí
v areálu. „Podařilo se rovněž stoprocentně dosáhnout cíle, který by školy tohoto

měřítka nacházející se na okraji města
měly mít, a to aby byly nejen vzdělávacím
místem, ale i celospolečenským centrem.
Tělocvična a počítačová učebna tyto
funkce plní,“ řekl Vodička.
Podle ředitelky Vladimíry Markové dostala škola velký dárek k narozením.
„Učí se tu již padesát let. 1. září 1958 sem
přišli první žáci,“ uvedla ředitelka, která
poděkovala všem za rychlou stavbu.
Náměstek Vodička poté ještě uvedl, že
investice do škol se bude letos pohybovat
kolem 50 milionů korun, což je stejná
částka jako v loňském roce. Polovina připadne mateřským školám, druhou využijí
školy základní.
„Jednou z významných staveb bude
propojení Základní školy Oskara Nedbala
se školní jídelnou tak, aby se žáci nemuseli přezouvat a převlékat, když jdou na
oběd,“ upozornil náměstek.
Město také navýší počet míst v mateřinkách o 200.

Harmonogram instalace
mobilních sběrných dvorů
Statutární město České Budějovice připravilo v roce 2009 pro občany instalaci mobilních sběrných dvorů. Přinášíme nyní harmonogram:
DATUM

STANOVIŠTĚ

28. 2.
7. 3.
14. 3.

sídliště Vltava – parkoviště u zastávky MHD Otavská
sídliště Šumava, Máj jih – parkoviště před Albertem v ul. M. Horákové
Kaliště – na návsi 9.00–11.00
Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice 11.10–13.00
Rožnov – konečná MHD č. 2
Linecké předměstí – parkoviště na Plavské ulici
Nemanice – Opatovická u výměníku
Městská pam. rezervace a centrum – parkoviště na Mariánském náměstí
sídliště Máj sever – prostor před garážemi v ulici E. Rošického
Pražské sídliště – parkoviště u Juvelu
(křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská)
Čtyři Dvory – u Akademie věd
(křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce)
Suché Vrbné – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
Mladé – u kostela (Novohradská ul. a nám. M. Švabinského)
Husova kolonie – konečná MHD č. 16
České Vrbné – plocha u hasičské zbrojnice
Nové Hodějovice – plocha u hřiště TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická)
Nové Vráto – konečná MHD v ul. U Pily 9.00–10.30
Haklovy Dvory – plocha naproti hospodě U Hasiče 11.00–13.00
Zavadilka – 13.10–15.00
Suché Vrbné – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice 9.00–11.00
Kaliště – na návsi 11.10–13.00

21. 3.
28. 3.
4. 4.
18. 4.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
13. 6.
20. 6.
11. 7.
18. 7.
5. 9.
19. 9.
26. 9.
10.10.

Provozní doba mobilních sběrných dvorů od 9.00-16.00.

Velkou vodu bude hlídat měřič
Město chce na Dobré Vodě vybudovat
hlásný profil s měřicí stanicí na Dobrovodském potoce, který by dodával informace o stavu vody ve vodním toku.
„V podstatě je to jediná možnost, jak
zajistit informovanost lidí, kteří mají nemovitosti v oblasti Husovy kolonie, že se
blíží velká voda. Časová prodleva, kdy se
zvýšený průtok na Dobrovodském potoce

projeví v Husově kolonii, je necelé dvě hodiny. Hlásný profil bude informovat o stavu na horním toku a prostřednictvím informačního systému formou SMS zpráv
přeneseme urychleně tuto informaci k občanům, jejichž majetku se může povodeň
dotknout“ sdělila náměstkyně primátora
Ivana Popelová s tím, že měřicí zařízení by
mělo být instalováno ještě v letošním roce.

K zápisům přišlo
přes tisíc dětí
Do prvních tříd přijde letos v září
pravděpodobně 929 dětí, z toho 849 usedne do lavic v městských školách, 60 v církevních a 20 ve škole waldorfské. Zápis
do prvních tříd se uskutečnil ve všech
14 základních školách zřizovaných městem a také v základní škole církevní.
Celkem k lednovému zápisu přišlo 1 068
dětí. Z tohoto počtu požádalo o odklad
školní docházky 179 rodičů předškoláků.

Kam s ním?
V následujícím seriálu přineseme
čtenářům informace o jednotlivých druzích odpadového materiálu, a to včetně
přehledu podmínek k jejich sběru. První díl začíná papírem, s nímž se lidé
velmi hojně setkávají.
Náměstek Rudolf Vodička a náměstkyně Ivana Popelová při slavnostním otevření
Základní školy v Mladém.
Foto Archiv

papír

Volby do EP budou v červnu

Kam se ukládá?
Do modrého kontejneru na tříděný
odpad. Papír je možné zavézt také do
sběrného dvora, případně do sběrny.

Ve všech sedmadvaceti členských státech EU budou uspořádány začátkem
června volby. Občané si tak zvolí své zástupce do Evropského parlamentu na následujících pět let.
V České republice se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. června. Volby na území města budou připravovat a organizovat pracovníci správního odboru magistrátu. České Budějovice se zároveň stanou
distribučním a také sčítacím místem pro
několik desítek obcí ve správním obvodu.
„Budou vydávány voličské průkazy,
které umožní volit kdekoliv, nejen na
území České republiky, ale i na příslušných zastupitelských úřadech v celé Evropské unii. Platí to i opačně, takže každý
občan členského státu EU může volit u
nás. Podmínkou je jeho zapsání ve zvlášt-

ním seznamu voličů na matričním úřadu,
a to nejméně pětačtyřicet dní před konáním voleb,“ vysvětlil vedoucí správního
odboru Václav Suchopár s tím, že budou
vydány i zvláštní seznamy týkající se nemocnic a věznic a všeobecné volební právo tak bude umožněno skutečně všem.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od
8.00 do 14.00 hodin, ale vlastní sčítání
hlasů bude až v neděli od 20.00 hodin.
„Sčítat se totiž může začít až v době, kdy
odvolí poslední volební okrsek na území EU. A například pod Francii spadá
i zámořské území Francouzská Guyana,
pod Velkou Británii zase spadají některé
ostrovy v Karibiku,“ dodává pro zajímavost Václav Suchopár.

Kriminalita poklesla,
objasněnost se zvýšila
Loupeží na území města ubylo
a stoupla objasněnost kriminality, na
druhou stranu se ale mírně zvýšila
drobná majetková trestná činnost. Primátoru Juraji Thomovi to sdělili policisté na pravidelné schůzce.
„V roce 2007 zaznamenaly České
Budějovice rekordní sérii 101 loupeže,
z nichž se policii podařilo 46 objasnit.
V loňském roce pak řešili budějovičtí
policisté 77 loupeží, z nichž objasnili tři
čtvrtiny – 56. Chtěl bych jim za jejich práci na odhalování těchto nebezpečných
činů poděkovat,“ uvedl primátor Thoma.
Do statistiky nejsou zahrnuta smyšlená loupežná přepadení, kterých nebylo málo. Řada lidí se pokusila svést ztrátu či prohru peněz na smyšlené pachatele. Jen před Vánoci bylo takových zhruba deset. Za letošní leden zaznamenali
policisté šest loupeží, z nichž už tři ovšem vyřešili.

Méně pozitivní zprávou je mírný nárůst kriminality, především v oblasti
majetkových trestných činů. „Na území
města České Budějovice policisté řešili
celkem 4199 trestných činů v roce 2007
a 4429 v roce 2008, což je zhruba o 5 %
více. Mírný nárůst ovšem vyvažuje vyšší objasněnost, která stoupla z 38,4 na
43,2 procenta,“ upozornil vedoucí Územního odboru služby kriminální policie
a vyšetřování České Budějovice Miroslav Krejčí.
Policii se též daří doplňovat personální podstav. „V polovině roku by měl
být personální stav uniformované pořádkové policie již stabilizovaný. U dopravní policie dokonce budeme moci ve
městě zavést nové noční hlídky a také
bude část dopravních policistů sloužit
jako pěší hlídky,“ upozornil vedoucí
Územního odboru vnější služby České
Budějovice Ladislav Škvařil.

Co patří do speciálních nádob?
Noviny, časopisy, kancelářský, skartovaný papír, letáky, knihy, sešity, karton, lepenka a krabice.
Co do nich nepatří?
Mokrý, mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
Co dělat s papírem,
který se netřídí?
Vyhodit do směsného odpadu, mastný papír od potravin a obaly od vajec lze
kompostovat.
Platí se za sběr?
Ne, sběr papíru je zdarma, respektive platba je součástí paušálu za sběr
odpadů.

Stovky lidí
si nevyměnily
občanský průkaz
Na základě nařízení vlády skončila
v roce 2007 platnost občanských průkazů
vydaných do konce roku 1998 a průkazy
vydané do konce roku 2003 skončily
s platností koncem roku 2008.
„V prvním případě si svůj doklad
dosud nevyměnili 152 lidé, ve druhém
pak 785 občanů. Všichni se tak dopouštějí
přestupku, který může být řešen blokovou
pokutou až do výše jednoho tisíce korun,“
upozornila vedoucí oddělení evidence
obyvatel a občanských průkazů Jana Kusová s tím, že pracovnice budou podané
žádosti vždy posuzovat jednotlivě.
„Rozhodně není naší prioritou dávat
pokuty, poněvadž lidé mohou mít zcela
objektivní důvody. Někdo třeba žije v cizině, jiný je dlouhodobě nemocný a podobně, a to musíme brát v potaz,“ dodala
Kusová.

Projekt o sportu láká zájemce k pohybu a legendy do města

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund

HC České Budějovice přilákal slavného Luďka
Bukače, který na jihu Čech besedoval o vlivu
sportu na lidský organismus.
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Foto Petr Zikmund

Extraligoví volejbalisté VK Jihostroj České Budějovice představili zájemcům kompletní trénink.

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

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

V rámci projektu České Budějovice – město sportu si mohli mladí sportovci zatrénovat s extraligovými volejbalisty VK Jihostroj Č. Budějovice.

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/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice
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Uschlé stromy zmizí
ze Stromovky do jara
Šestačtyřicet topolů, osm olší, dvě břízy, jedna vrba a jeden javor v českobudějovické Stromovce budou, nebo už byly
pokáceny. Jedná se o krátkověké druhy,
které jsou už nyní přestárlé, suché a mohou ohrozit návštěvníky parku.
Kácení se provádí v době vegetačního klidu, která je v období listopad
až březen. „Při jednotlivém posuzování
stromů jsme zohledňovali zejména
narušenou stabilitu a zhoršující se zdravotní stav,“ vysvětlila Zdeňka Němcová

Ani sníh neodradil pracovníky od kácení.

z odboru ochrany životního prostředí
s tím, že masivní prořezávka ze stejných
důvodů čeká letos i duby stojící na hrázích Vrbenských rybníků.
Jako kompenzaci ekologické újmy
ukládá správní orgán náhradní výsadbu.
„Padesát stromů v druhové skladbě jilm,
dub a javor už bylo ve Stromovce vysázeno a v dohledné době je doplní ještě
dvacet kaštanů. S nově vysazenými stromy počítáme i v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky,“ dodala Němcová.

KNĚŽSKÁ
Kněžská ulice je doložena v roce
1396, ale jde o ulici, kterou vyměřil lokátor města už v roce 1265. Na obou
koncích ulice byly hradby, na jižní
straně zesíleny hradební věží Mandou.
Ulice měla několik názvů podle úseků,
kde se zrovna nacházel nějaký významný objekt. Původní Kněžská se týkala úseku od Kanovnické k Hroznové,
kde většinou bydleli kněží a zaměstnanci církve. U kapucínského kláštera
to byla Kapucínská nebo Seminární. Od
ulice Karla IV. k Mandě ulice Pivovarská, U Malého pivovaru nebo Primátorská. Všechny úseky byly sjednoceny ro-

Senovážné. Na nábřeží u divadla bývala benzinová pumpa. Toto průtahové esíčko zaniklo v roce 1948, kdy se
propojila Jirsíkova ulice se Senovážným náměstím novou dlážděnou vozovkou pro trolejbusy.
Do roku 1911 byla Kněžská spojena
se Širokou ulicí úzkou uličkou kolem
klasicistního Procházkova domu. Zákoutí patřilo k pokladům města. Stála
tam věž Manda s vysokou hradbou.
U Malého pivovaru byla kašna (původně
s pitnou vodou). Z opačné strany Mandy se rozkládal park zvaný Zwinger.
Manda byla neuváženě zbořena v roce

V gotickém domě také sídlili po staletí
barvíři. A ještě jedna barvírna byla na
diagonálním rohu. To byla firma Marie
Chaloupkové, která se prezentovala
v němčině jednoduše – Mitzi Chaloupka, chemi, farberei.
V podloubí u německé školy (od roku 1949 ONV) bylo léta pekařství. Za
c. k. Litvanů, potom Vondrů. Na rohu Kanovnické stojí renesanční Kneisslův
dům, ve kterém býval tradičně nábytek. Po roce 1990 Maxi-Rak, který dynamicky nastartoval a později nenápadně
zmizel. V domě s podloubím dále ve
směru Hroznová byl známý zájezdní

ku 1875 pod název Kněžská. V 50. letech 20. století termín „Kněžská“ politicky nevyhovoval, ale pořád se držel. Až
po roce 1971, kdy se do bývalého kapucínského kláštera a biskupského semináře nastěhovala Krajská politická škola
KSČ, už to ideologická komise radnice nevydržela a navrhla Kněžskou přejmenovat na Norberta Frýda, což se stalo v roce 1976. Od 1. 1. 1991 je to zase Kněžská.
Úsekem od hereckých domů k ulici
Karla IV. vedla ve 30. a 40. letech 20.
století státní silnice I. třídy č. 3. Doprava
z Lineckého předměstí přes Zlatý most
byla hned za mostem odkloněna k Armáďáku, dál podél hereckých domů do
Kněžské a vpravo do ulice Karla IV. na

1903. Vyloženě škole sirotčince Karla
Boromejského z roku 1904 nepřekážela. Do Kněžské měla Manda zachovanou
část hradeb s ochozem.
V domě č. 4 U barvíře byla již v roce 1716 založena barvírna. V domě v období 1. republiky sídlila firma Karel
Fressl a spol. (později byla majitelkou
Marie Homolková). Barvírna měla název
Ústav pro lučební cídění a úpravu. Předmětem činnosti byla chemická prádelna
šatstva, záclon, stejnokrojů a látek každého druhu. V domě jsou zachovány goticko-renesanční ozdobné klenby. Vedle směrem k ulici Karla IV. stojí dnes na
místě původního gotického barvířského
domu pozdně secesní Smetanův dům.

hostinec U černého vola. Zaniknul po
roce 1948, ale myšlenka využít pozoruhodného názvu se objevila kolem roku
1985. Dům opravit, přistavět vzadu do
Hradební moderní objekty a vytvořit
prvotřídní hotel U černého vola. Nebyly
peníze, proto se hotel nerealizoval.
Kněžská končí před levým břehem
Mlýnské stoky domem U Volbrechtů. To
byla plzeňská restaurace a kavárna, dostaveníčko místní inteligence, kuchyně
prvého řádu, tři francouzské kulečníky,
i cizozemské časopisy, každou středu vojenský koncert, spolky, klubovny, ale po
roce 1948 krajská a okresní studovna
marxismu-leninismu a sídlo školy, přímo univerzity, zvané VUML.

Foto Petr Zikmund

Práci se zvířaty i hlídkování
dělají strážníci svědomitě
Byť se během
výkonu služby
u městské policie
zabývají strážníci
Antonín Hanzal
a Jiří Jaroš převážně odchyty toulavých a opuštěných zvířat, sběrem a odstraňováním uhynulých
zvířat a sběrem
infekčního materiálu, vykazují dlouhodobě výborné výsledky i při běžné hlídkové
službě. Za svou práci byli vyhodnoceni jako nejlepší strážníci za únor 2008.
S hlídkovou službou mají ostatně dlouholeté zkušenosti – oba jsou u městské policie již třináct let. „Po celou dobu u městské policie sloužím v přímém výkonu
služby. Zpočátku na sídlišti Máj, kde
jsem zastával funkci velitele směny, poté
na obvodu Střed, od roku 2007 se zabývám odchyty zvířat a výcvikem služeb-

Ulicemi města

ních psů. Při této práci zúročím
i své zkušenosti,
získané při svém
původním povolání veterinárního technika. V roce 2008 jsme se
spolu s kolegou
strážníkem Václavem Buškem se
svými psy zúčastnili výcvikového kurzu pro psovody městských policií,“ poznamenal strážník Hanzal, jemuž tak v hlídkování pomáhá od
loňského léta i jeho pes. Strážník Jaroš
nyní hlídkuje v obvodu Centrum. Nynější
služební zařazení je pro něj ještě docela
nové. „Kurz ke způsobilosti odchytu toulavých a opuštěných zvířat včetně péče o ně
v útulcích pro zvířata a pro sběr a neškodné
odstraňování mrtvých zvířat jsem absolvoval v lednu 2008. Jako odchytář sloužím
od února,“ uvedl Jaroš.

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

Dnešní otázka zní: Kdy byla postavena restaurace U Volbrechtů?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tunelů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z lednového vydání je:
Zhoubný požár, který zničil gotický kostel sv. Mikuláše, vypukl v r. 1641.
Výhercem je: Zbyněk Fuksa, Topolová 14, Nové Hodějovice, 370 08 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.

Příprava nového územního plánu a další změny
Město začne podle rozhodnutí zastupitelstva připravovat zcela nový územní
plán, kterým musí podle stavebního zákona do roku 2015 nahradit ten současný,
schválený v roce 2000. Samotný územní
plán však bude schvalovat až nové zastupitelstvo, jež vzejde z voleb v roce 2010.
V současnosti jsou připraveny územně analytické podklady, které rozebírají
budoucí rozvoj celého správního území
Českých Budějovic – tedy nejen města,
ale i dalších 78 obcí. Na jejich základě
budou v novém územním plánu řešeny
následující problémy: zastavěná území
v záplavových zónách, průjezd silniční
dopravy, nedostatek ploch pro bydlení ve
stávajícím územním plánu či příležitosti
pro rozvoj města.
Přípravné práce včetně projednání
s veřejností by měly být hotovy do října
2009. Leden 2010 je termínem pro návrh
zadání nového územního plánu, v únoru
a březnu 2010 bude návrh zadání vystaven pro veřejnost. Do června 2010 se
bude návrh zadání upravovat podle připomínek a poté schvalovat v zastupitelstvu.
Na základě takto vzniklého zadání začne
projektant připravovat návrh samotného
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územního plánu, který bude též projednán s veřejností a který bude schvalovat
zastupitelstvo v příštím volebním období.
Tento časový postup přijalo zastupitelstvo na svém posledním zasedání
5. února. Kromě toho též schválilo i dílčí
úpravy stávajícího územního plánu, se
kterými se můžete seznámit na následujících řádcích. Všechny dokumenty k těmto změnám včetně map naleznete na webových stránkách www.c-budejovice.cz
v červené sekci Město/Volené orgány/
Zastupitelstvo/Zasedání ZM/Materiály.
Návrh na pořízení změny v lokalitě
2.1.6. U Dobrovodského potoka
Obdélníkovitý pozemek o rozloze cca
1,1 ha přiléhá k východnímu okraji Suchého Vrbného a tvoří zatím nezastavěný
blok mezi ulicemi Stará cesta a Suchovrbenská nedaleko budoucí dálnice. Majitelé chtějí změnit zastavitelnost území
kvůli výstavbě rodinných domů z kategorie zahradního bydlení, která neumožňuje území rozparcelovat na pozemky
menší než 1500 m2, na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným
individuálním v předměstí, které toto

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

omezení naopak nemá. Stejné funkční
využití mají i pozemky v okolí, takže charakter lokality nebude narušen.
Návrh zadání změny v lokalitě 2.1.3.
U Rybníčku a lokalitě 2.1.8. Nádraží
V tomto případě zastupitelé schválili
zadání změny územního plánu s již zapracovanými připomínkami veřejnosti,
na jehož základě bude vyprojektována
samotná změna. Obě zatím nezastavěná
území se nacházejí podél železniční trati
mezi nádražím a Mladým. V první lokalitě chce realitní společnost změnit funkční využití území pro výstavbu bytových
domů, školky a domu pro seniory. Ve druhém území, jež přímo sousedí s tratí,
chce společnost ČD Cargo vybudovat
opravnu nákladních vozů.
Návrh zadání změny v lokalitě 1.5.1.
Hardtmuthova
Majitel objektu nacházejícího se u Litvínovického mostu severně od Mánesovy
ulice navrhuje změnu funkčního využití
přilehlého území z nezastavitelného území zeleně parků na území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

vnitřním městě (konkrétně se změna týká
makrobloku 1.5.1.013.) Důvodem návrhu
je rozšíření kapacity stávajícího objektu
jako penzionu, restaurace, kavárny, infocentra, půjčovny loděk a úschovny kol.
Zadání změny územního plánu v lokalitě 2.8.3. U Špačků
Na území o rozloze cca 3,8 ha, které
jižně od Mladého přiléhá k ulici Ke Špačkům, chtějí navrhovatelé navázat na již
hotovou výstavbu rodinných domů. Zadání proto předpokládá změnu funkčního
využití v makrobloích 2.8.3.010. a 2.8.3.
009. z nezastavitelného území na zastavitelné území s převažujícím charakterem
obytným individuálním v předměstí.
Změna č. 30 územního plánu v lokalitě 2.2.3. Nové Vráto
Schválením zastupitelstva dokončený
dvouletý proces změny územního plánu
znamená zrušení biotopu č. 38 na půlhektarovém území v Novém Vrátě mezi ulicemi Bohuslava Martinů a Josefa Milíče.
Biotop kvůli okolním zahradám přestal
plnit svou funkci a funkční využití dotčeného území se mění na zastavitelné

Kněžská 19
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území stejného charakteru jako okolní pozemky (rodinné domy).
Změna č. 31 územního plánu v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory
Jedná se o změnu funkčního využití
malého území hned na začátku Haklových Dvorů po levé straně při příjezdu od
Budějovic. Navrhovatel chce na zemědělském pozemku postavit rodinný dům.
Změna č. 32 územního plánu města
v lokalitě 3.4.3. Suchomel
Změna rozšíří pozemky pro výstavbu
rodinných domů v Kněžských Dvorech
mezi areálem firmy Robert Bosch a ostatní zástavbou. Současný makroblok nezastavitelného území krajinné zeleně všeobecné se rozdělil na dvě části. První určená pro zástavbu, která se táhne od severu k jihu mezi ulicemi Vltavská a M. Millauera, se promění na zastavitelné území
s převažujícím charakterem obytným, individuálním v příměstí. Funkční využití
druhé části území podél parovodu zůstane
stejné, aby byla zachována ochranná funkce zeleně pro obytnou zástavbu a zároveň byl zajištěn přístup k parovodu.
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R o z j e d‘t e t o s n á m i . . .

1909–2009
Jak jsme již avizovali na sklonku
loňského roku, rok 2009 je pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. rokem jubilejním – budeme slavit významné výročí 100 let
hromadné dopravy ve městě. Vlastní oslava připadá na 13. 6. 2009,
nicméně již teď se nejen naši cestující mohou seznámit s historií MHD
v Českých Budějovicích a navíc se
zapojit do soutěží, které pro ně připravujeme. Soutěže spolu s dalšími
informacemi o historii i oslavě budou zveřejňovány od března na našich webových stránkách www.dpmcb.cz a také na našem novém informačně-komerčním médiu CityDisplay, což jsou LCD obrazovky umístěné ve 25 vozech Dopravního podniku města, na kterých vysíláme informace o nás i o vás aneb „co se děje ve městě…“
DPmCB, a.s.

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

Informace o pitné vodě lze dostávat na mobil
Aktuální informace o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod,
velkých haváriích vodovodních a kanalizačních sítí, plánovaných odstávkách,
ale i různých akcích, můžete dostávat do svého mobilu. Tuto službu nabízí
zdarma svým odběratelům společnost 1. JVS a.s.
Pro aktivaci této služby stačí poslat SMS zprávu ve tvaru
IK JVS REG JMÉNO PŘÍJMENÍ MĚSTO ULICE
(vzorová SMS IK JVS REG JAN NOVAK CESKÉ BUDEJOVICE LIDICKA)
na telefonní číslo 605 733 680.
Při odesílání této zprávy je třeba dbát na mezery mezi jednotlivými údaji,
odesílatel dostane zpětně na svůj mobil potvrzení o registraci.

Strážníci budou úřadovat v terénu
Zúřadování přestupků na největším
sídlišti Máj městskými strážníky přímo
v terénu nebo na zdejší služebně by měl
přinést Program prevence kriminality
pro letošní rok, se kterým se bude městská policie ucházet o dotaci z peněz, které v loňském roce uvolnilo ministerstvo
vnitra na Strategii prevence kriminality
v letech 2008–2011.
„Loni městská policie využila dotace
na rozšíření kamerového systému na sídlišti Máj, na které je městský program
prevence kriminality zaměřen, neboť se
z bezpečnostního, pořádkového i sociálního hlediska jedná o nejproblémovější
lokalitu ve městě. V letošním roce má
program tři cíle. Za prvé propojit služebnu na Máji optickým kabelem se základnou v ulici Jaroslava Haška, díky čemuž budou mít strážníci na služebně přímý přístup do počítačových databází
a aplikací městské policie i magistrátu,“
přiblížil primátor Juraj Thoma.
Strážníkům toto propojení umožní administrativně řešit přestupky přímo z Máje, nebudou se muset kvůli úředním záznamům vracet na základnu. A budou si
také moci přímo na služebně zpřístupnit
výstupy kamerového systému.

„Za druhé budou májské hlídky vybaveny mobilními komunikátory, které
umožní nahlížení do databází či základní
zaznamenání přestupku přímo v terénu
pro další dořešení a zpracování na služebně nebo na základně. Obojí bude pro
strážníky znamenat úsporu času stráveného administrativou. Pokračujeme tak
v naší snaze mít strážníky co nejvíce v terénu. Třetí část programu je zaměřena na
prevenci u dětí a na tisk informačních letáků pro ně,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.
Náklady na propojení služebny optickým kabelem se základnou činí 788
tisíc korun (kabel bude položen v zemi,
největší položku tak představují zemní
práce). Vybavení strážníků komunikátory
a další technické vybavení služebny
přijde na 35 tisíc a výroba letáků pro děti
na 24 tisíc korun. Dotace může pokrýt až
80 % nákladů.
„Kromě toho na letošní rok chystá
městská policie v rámci své preventivní
činnosti řadu besed se žáky základních
škol, středoškoláky i seniory, soutěže,
sportovní akce a prázdninové programy
pro děti nebo také kursy sebeobrany pro
mladé dívky,“ doplnila mluvčí městské
policie Kateřina Schusterová.

O památky se Budějovice
vzorně starají
České Budějovice uspěly v konkurenci ostatních měst a zvítězily v krajském kole celorepublikové soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových
rezervací v roce 2008, kterou pořádají
ministerstva kultury a pro místní rozvoj
společně se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
„Už od roku 1993 jsou objekty v historickém jádru, které bylo vyhlášeno za
památkovou rezervaci v roce 1980, každoročně pravidelně přihlašovány právě
do tohoto specifického dotačního programu. Naší snahou je samozřejmě získat co nejvíce finančních prostředků
na postupnou obnovu památek,“ shrnula stručně náměstkyně primátora Ivana
Popelová.
Upřesnila, že v hodnotící komisi je

kromě příslušných ministerstev a Sdružení historickým sídel zastoupen i Národní památkový ústav. Členové komise
posuzovali nejenom aktuální stav objektů v chráněných územích, ale i veřejných prostranství nebo parků a hodnotili i povrchy komunikací a celkovou
technickou infrastrukturu.
„Ocenili například i zvýšené úsilí
o kultivaci a oživení historického jádra
Českých Budějovic v posledních letech,
což nás samozřejmě velice potěšilo,“ dodala náměstkyně.
Komise ve svých závěrech zohlednila
také akce směřující k zlepšení stavu
životního městského prostředí, úroveň
občanské vybavenosti MPR či společenského života ve městě se zaměřením na veřejné aktivity podporující
regeneraci památek a udržení místních
tradic.

Třebotovice možná propojí
s Dobrou Vodou chodník
Rada města schválila záměr propojit
Dobrou Vodu s Novými Třebotovicemi
veřejným osvětlením a chodníkem. Náklady jsou odhadovány ve výši zhruba
3,5 milionu korun, a to bez nutných výkupů pozemků.
Radní zároveň uložili investičnímu odboru zahájit zpracování projektu a zjistit

celkové finanční náklady, tedy i s majetkovým vypořádáním. „Tento problém řeší
město již delší dobu. Zcela jistě proběhne
ale ještě diskuze nad efektivností této
investice, která musí být také posouzena
s ohledem na další potřeby města,“ podotkla náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

Vlastníci památek
mohou žádat
o peníze v březnu
V pořadí už druhá výzva dotačního
programu na podporu památkové péče
je určena pro majitele kulturních památek či objektů v městské památkové
rezervaci.
„Celkem máme pro rok 2009
částku 5 milionů 105 tisíc korun. Dotační program má dva podtituly, na
diagnózu památek je alokováno 105
tisíc korun, na fasády pak 5 milionů
korun," řekla náměstkyně primátora
Ivana Popelová.
Na první výzvu reagovalo devatenáct majitelů památek, kteří žádali o finanční příspěvek na fasády. Bez odezvy
zatím zůstává diagnóza památek. Druhá výzva bude vyhlášena 1. března a termín uzávěrky žádostí bude 31. března
2009. Pravidla dotačního programu jsou
k dispozici na www.c-budejovice.cz, sekce dotace – památková péče.

Kniha představuje
místní medaile
Nová publikace Medaile Českobudějovicka, kterou sestavil numismatik Jiří
Chvojka a již vydalo Jihočeské muzeum,
představuje na 260 stranách ucelený přehled numismatických památek Českých
Budějovic a jejich okolí s podrobným
popisem.
„V knize nejsou jen medaile, ale i další
nepeněžní numismatické památky – jsou
tam také svátostky či různé kovové známky, plakety, reklamní platidla či pro zajímavost i psí známky. Celkem jich je
v knize podchyceno 250, přičemž 200
jich je přímo budějovických. Práce samozřejmě není zcela vyčerpávající, neboť řada
medailí je nedohledatelných či nedostupných – například medaili k úmrtí biskupa
Jirsíka jsem držel v ruce pouze v Národním muzeu v Praze,“ uvedl autor publikace Chvojka.
Zajímavostí je například budějovická
identifikační kovová známka z 18. století,
kterou nosili chovanci městského špitálu,
dále početní peníze ze 16. století (sloužily
jako pomocné žetony při počítání peněz),
výtěžkové medaile z Rudolfova označující
množství vytěženého stříbra či pamětní
medaile budějovických spolků z doby Rakouska-Uherska či první republiky.

Sociální sloupek
Oběti násilí hledaly pomoc
u Intervenčního centra
Sociální poradenství, podpůrnou
psychoterapii a další služby nabízí
obětem domácího násilí pracovnice Intervenčního centra českobudějovické
Diecézní charity. Ty v roce 2008 zaznamenaly téměř tisíc kontaktů. „Některé případy byly dost brutální, měli
jsme tady například ženu, kterou manžel bil dlouhé měsíce i několikrát denně,“ uvedla vedoucí centra Dana
Bedlánová.
Lidé se v roce 2008 spojili s Intervenčním centrem v 994 případech,
z toho ve 404 přišli přímo, v 565 zatelefonovali a zbývající poslali e-mail.
Mezi klienty bylo 16 % těch, jejichž
partnera předtím vykázali policisté
z domácnosti. V 577 případech trvalo jednání s uživateli služby 10 až 30
minut, v 417 pak déle než 30 minut.
Mezi klienty centra bylo 177 žen a 10
mužů.
A jaké jsou nejčastější příčiny
agresivity domácích násilníků? „Zhruba ze šedesáti procent to bývá především alkohol, který se v mnoha případech kombinuje i s bezdůvodnou
žárlivostí,“ dodala Bedlánová.

Cestovatel představí
Havajské ostrovy
Známý cestovatel Leoš Šimánek opět
přiveze do Českých Budějovic svou velkoplošnou panoramatickou diashow – tentokrát představí své zážitky z Havajských
ostrovů, které procestoval s celou rodinou
v létě i v zimě. Fotografie unikátní havajské přírody promítané sedmi projektory a autorovo vyprávění si mohou zájemci užít v neděli 22. března v KD Vltava
od 15 a od 19 hodin.
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