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Předchozí sloup-
ky jsem vedl v du-
chu uvolněného
sportovního žar-
gonu s přáním
radosti jak z po-
hybu pro aktéry,
tak pohody pro
příznivce sportov-
ního dění v na-
šem městě. Spor-

tovní terminologií zůstává naladěn
pouze nadpis tohoto článku. 

V tomto duchu mi dovolte, abych se
poohlédl zpět za naším dvouletým pů-
sobením, takříkajíc do prvého poloča-
su. Je to jakési bilancování výzvy po-
jmenované jako programové prohlášení
rady města a také plnění volebního
programu městské ODS. 

Investice, za které jsem jako náměs-
tek zodpovědný, jsme na základě těchto
prohlášení předložili k odsouhlasení
zastupitelům. Mnohým z nich se vzhle-
dem k jejich rozsahu a finanční nároč-
nosti jevily jako velmi odvážné, možná
bláhové - ale dnes se jeví jako naprosto
reálné a pro město životně důležité.

Pracovně jsem si rozdělil problema-
tiku do tří skupin. Dálnice D3, do-
pravní cesty uvnitř města a občanská
vybavenost. U dálnice se podařilo
prosadit změnu dokumentace pro
územní rozhodnutí, která tak obsahuje
moderní prvky pro navrhování tako-
výchto staveb, které jsou velmi citlivé
k životnímu prostředí a pohodovému
životu občanů v blízkosti takto vý-
znamného dopravního tělesa. 

Dopravní stavby nacházející se na
území města jsou takového rozsahu
a v takovém rozměru rozpracovanosti,
že není možné je shrnout do pár slov
a budou podrobně popsány v dalších
článcích. Jedná se o stavby např. propo-
jení okruhů, zanádražní komunikace,
rekonstrukce Ledenické silnice, Lan-
novy třídy, přípravu souvisejících sta-
veb k výstavbě 4. železničního korido-
ru, příprava propojení ulic Strakonická
a M. Horákové, rekonstrukce více než
dvaceti ulic s podporou prostředků
z fondů EU a mnoho dalších stavebně-
dopravních akcí.     

Na začátku volebního období se
podařilo zajistit stavební povolení pro
dlouhodobě uzavřené Masné krámy,
které jsou již druhým rokem opět na-
vštěvovány a vyhledávány nejenom
turisty. Byl dokončen fotbalový stadion,
na kterém jako třešinka na dortu byla
realizována vyhřívaná plocha, prů-
běžně jsou rekonstruovány ledové plo-
chy zimního stadionu, je připravena
rekonstrukce letní plovárny a další...

Příchod jara vnáší optimismus
a novou sílu pro dny příští a pro mne
symbolicky startuje i druhý poločas
mého účinkování na radnici našeho
krásného města. Je to poločas, ve kte-
rém bych rád společně s kolegy dotáhl
do vítězného konce nejen výše uvedené
výzvy. 

František Jelen, náměstek primátora

�  Lidé si méně stěžovali

�  Regenerace sídliště Máj a veřejnost

�  Další přislíbené miliony z EU

�  Dny francouzské kultury

Ve druhém
poločase

POČET MÍST V MATEŘINKÁCH VZROSTE
Neustálý zájem rodičů o místo ve

školce, který převyšuje kapacitní mož-
nosti českobudějovických mateřinek,
chce město České Budějovice, které MŠ
zřizuje, řešit navyšováním počtu nově při-
jatých.

O 56 míst více bude v MŠ Jizerská na
sídlišti Vltava. Celková kapacita měst-
ských školek tak bude 2 600 míst. Dal-
ších 112 nových míst pro předškoláky
přibude v letošním listopadu v MŠ Ku-
batova.

„K 1. lednu 2010 dále vznikne 56 míst
v MŠ Vrchlického nábřeží a 28 míst v MŠ
U Pramene, čímž se kapacita zvýší na
2 750 míst. Do školek Kubatova, Vrch-
lického a U Pramene se bude konat mi-

mořádný zápis v září 2009,“ upřesnil
primátor města Juraj Thoma.

Od začátku nového školního roku bu-
de proto kapacita navýšena o desítky míst,
přesto nebude možné uspokojit úplně
všechny rodiče, kteří o umístění dítěte do
mateřské školy uvažovali. 

„Museli jsme proto schválit kritéria
pro přijetí do mateřské školy, která jsou
zhruba stejná jako v loňském roce. Jsou
mezi nimi například trvalý pobyt dítěte
a alespoň jednoho z rodičů v Českých
Budějovicích, zákonní zástupci dítěte
musí být zaměstnaní a nejsou zrovna na
mateřské nebo rodičovské dovolené,“
informoval náměstek primátora Rudolf
Vodička.

Prázdninový provoz mateřských škol v Č. Budějovicích

Město chce koupit dům
pro Jihočeské divadlo

Zastupitelé vyřešili složitou situaci,
v níž se ocitlo Jihočeské divadlo (JD) poté,
co Ústavní soud rozhodl, že dům číslo 17,
navazující na historickou budovu, jenž se
při rekonstrukci v 80. letech stal součástí
divadla, musí být restituentům vrácen.

Město objekt od současných majitelů
Jaroslava Hájka a Oldřicha Mikulíka kou-
pí. Definitivní výši ceny má s nimi dojed-
nat primátor Juraj Thoma. „S vlastníky
jsme již jednali a ti požadovali částku
21,5 milionu korun. Pro nás je tato suma
příliš vysoká. Náš odhad totiž hovoří o 13
milionech korun,“ sdělil náměstek primá-
tora Rudolf Vodička. Město se tak pokusí
ještě požadovanou cenu navrženou maji-
teli snížit.

Zastupitelé vzali v potaz, že jenom vy-
klizení objektu a přestavění současné di-
vadelní budovy by vyšlo na minimálně
15 milionů korun. V domě se nacházejí nut-
né části divadla jako například pokladny,
scény, divadelní klub či bufet. Pro koupi

bylo 32 z přítomných 34 zastupitelů.
Pokud by město koupi neakceptovalo

a prostory by divadlo nevyklidilo, muselo
by JD platit nájem. Ten se na letošní rok
měl pohybovat okolo jednoho milionu
korun. Náměstek Vodička se rovněž poku-
sí zjistit, zda by na koupi nepřispěl stát. 

„Vyvolám jednání s ministerstvem
financí a kultury, zda by nám stát ne-
pomohl budovu koupit. Město se totiž do-
stalo k těmto restitučním nárokům ja-
ko pověstný slepý k houslím. Objekt byl
totiž začleněn do Jihočeského divadla
v rámci rozsáhlé rekonstrukce v 80. le-
tech,“ dodal Vodička.

S ulehčením přijal zprávu ředitel
Jihočeského divadla Jiří Šesták. „Ušetří
nám to velmi mnoho starostí, do kterých
bychom se dostali. Hlavně by nás čekaly
provozní komplikace, neboť v této budo-
vě se nacházejí velmi důležité části celého
divadla,“ poznamenal Šesták.

Všechny MŠ budou v běžném provozu do 3. července 2009.
Provoz zahájí opět 24. srpna 2009.
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Nové ceny vodného 
a stočného v Budějovicích
Rada města České Budějovice schvá-

lila nové ceny vodného a stočného ve
dvousložkové podobě, které vstoupily
v platnost od 1. dubna. Za odebrané
množství odběratelé zaplatí cenu vod-
ného 32,36 Kč/m3 a stočného 26,09
Kč/m3, což činí celkem 58,45 Kč/m3.
Meziročně tak celková cena za odebrané
množství vzroste o 2,6 %. Pevná paušál-
ní platba ve výši 70 Kč měsíčně pro nej-
běžnější velikost vodoměrů o kapacitě
2,5 m3/hod zůstává beze změn (ceny jsou
uvedeny bez 9 % DPH).

„Pečlivě jsme zvažovali dopady změ-
ny ceny na odběratele na straně jedné
a potřebu získat více finančních pro-
středků na nezbytné investice na stra-
ně druhé,“ uvedl primátor Juraj Thoma.
„Rozhodli jsme se navýšit investiční

zdroje v podobě nájemného, které měs-
tu platí společnost 1. JVS, o 15,6 milionu
korun, což je o více než 10 %. Pro odbě-
ratele s průměrnou spotřebou 100 litrů
na osobu a den se od dubna zvýší platba
za vodu o pouhých patnáct haléřů den-
ně. Díky zapojení náhradního zdroje
vody šetříme další náklady, díky čemuž
zvýšení cen za vodu nedosahuje ani
úrovně inflace, která v loňském roce
činila 6,3 %. Ukazuje se, že zastupitel-
stvo o vybudování náhradního zdroje
rozhodlo správně,“ dodal Thoma.

Celkové nájemné, které platí městu
provozovatel vodohospodářského majet-
ku společnost 1. JVS a.s., vzroste na více
než 168 milionů korun ročně.

V pátek 20. března měla premiéru v Jihočeském divadle pohádková opera Čaro-
střelec od Carla Marii von Webera. Nastudoval ji známý režisér Zdeněk Troška.
Na snímku je vpravo s operním pěvcem Michalem Pavlem Vojtou při jedné ze
zkoušek. Dílo uvede divadlo také před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.

Foto Petr Zikmund

Vládní letoun Airbus A319 přistál ve středu 18. března na českobudějovickém le-
tišti. Vyzkoušel si tu nejen přílet a přistání, ale doladil společně s letištním per-
sonálem detaily pro o týden pozdější příjezd všech ministrů zahraničních věcí států
Evropské unie, kteří měli v Hluboké nad Vltavou dvoudenní zasedání. Na jih Čech
je dopravil právě tento stroj. Foto Archiv

Dálnice se blíží k městu 
Výstavba dálnice D3 letos opět pokročí

více na jih, na jaře a v létě budou podle
informací Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD) zahájeny další stavby v úseku Tá-
bor–Veselí nad Lužnicí. Na setkání sta-
rostů obcí podél trasy dálnice, které se ko-
nalo na českobudějovické radnici 16. břez-
na, též ředitelství představilo vizualizaci
úseku 0310/I Úsilné-Hodějovice, který
tvoří obchvat Českých Budějovic. Toto
zhruba desetiminutové video si lidé mo-
hou prohlédnout na televizi ve vchodu č. 3
historické radnice.

„V úseku 0310/I došlo na základě po-
žadavku města České Budějovice a dal-

ších obcí a po jednání na ministerstvu do-
pravy k přepracování dokumentace pro
územní řízení,“ potvrdil ředitel českobu-
dějovické správy ŘSD Josef Pešl, že dál-
nice kolem města povede z valné části
zahloubená pod úrovní terénu a kolem
Dobré Vody v tunelu.

„Jsme velice rádi, že dálnice bude mít
šetrnější podobu. Koneckonců naše po-
žadavky nebyly žádné nadstandardní vý-
mysly, ale jen přirozená snaha ochránit
obyvatele města a okolních obcí před zá-
těží s dálnicí spojenou,“ poznamenal pri-
mátor Juraj Thoma.
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Rozhovor s náměstkem primátora Františkem Jelenem:

Nové Roudné se může těšit na kanalizaci
JJaakk  mměěssttoo  vvyyřřee--

ššíí  kkaannaalliizzaaccii  vv  NNoo--
vvéémm  RRoouuddnnéémm,,  ppoo
nníížž  mmííssttnníí  oobbyyvvaa--
tteelléé  vvoollaajjíí??

Skutečně, v No-
vém Roudném není
vyřešena likvidace
odpadních vod.  Má-
me ale připravený
projekt, na nějž je v
současné době zpracovávána projektová
dokumentace pro výběr zhotovitele. V
rámci tohoto projektu bude vybudována
kanalizační síť v centrální části, kde je
soustředěná obytná zástavba.

MMůůžžeettee  pprroojjeekktt  uuppřřeessnniitt??
Jedná se o položení splaškové kana-

lizace v oblasti ulice Plavská a částí při-
lehlých komunikací. Její součástí bude
i zřízení čerpací stanice odpadních vod

a kanalizačního výtlaku ve směru k Sa-
dové ulici. Souběžně s výstavbou bude
položena i kanalizace dešťová a bude pro-
vedena rekonstrukce vodovodu, veřej-
ného osvětlení, komunikací a chodní-
ků. Na 1. etapu jsou vydána veškerá po-
třebná stavební povolení a rozhodnutí.
Další etapy stavby zahrnují ostatní části
lokality Nové Roudné a v současné do-
bě na ně probíhá inženýrská činnost pro
stavební povolení.

KKaannaalliizzaaccee  nneeppoommůůžžee  ppoouuzzee  lliiddeemm,,
aallee  ii  ppřříírroodděě……

Cílem projektu je shromáždění pro-
dukovaných splaškových odpadních vod
a jejich odvedení do kanalizačního sys-
tému Českých Budějovic, kde dojde k je-
jich odpovídajícímu čištění. Vezmeme-li
v potaz stáří a s tím související technic-
ký stav některých stávajících žump, ne-

můžeme vyloučit, že by nemohlo dojít ke
kontaminaci půdního prostředí a pod-
zemních vod. 

S ohledem na charakter území česko-
budějovické pánve je tedy nutné elimi-
novat bezpečným způsobem riziko úniku
odpadních vod z jímek u jednotlivých ne-
movitostí do půdního prostředí. Vybudo-
váním základu veřejné kanalizace navíc
bude zajištěna možnost přístupu této
služby všem obyvatelům a bude umož-
něn rozvoj jednak místní části a dále
i sousední obce.

VV jjaakkéé  vvýýššii  jjssoouu  ppřřeeddppookkllááddaannéé  nnáá--
kkllaaddyy  pprroo  zzřříízzeenníí  kkaannaalliizzaaccee??

Odhadovaná částka je 65 milionů
korun bez DPH. Kromě místních obyva-
tel poslouží kanalizace také pro budou-
cí rozvoj dosud nezastavěného území
v této lokalitě.

Radní také přijali postup, pokud ne-
bude kapacita dané školky plně využita.
To se stává hlavně na sídlištních mateřin-
kách. „Přednostně budou přijímány děti
z ostatních částí města, teprve potom
z dalších obcí,“ podotkl náměstek.

Zdůraznil, že přijetí dítěte do před-
školního vzdělání je správním rozhodnu-
tím mezi rodičem a mateřskou školou a je
na mateřinkách, jak nakonec rozhodnou.
„Kritérii jsme chtěli pouze podpořit za-
městnané rodiče, kteří žijí v Českých Bu-
dějovicích, jelikož město provoz školek do-
tuje společně se státem,“ doplnil Vodička.

Rodiče od nového školního roku také
budou muset sáhnout hlouběji do kapes.
Město totiž zdraží tzv. neinvestiční pří-
platek ze současných 330 korun na 420
korun. „Tento poplatek se několik let
nezvyšoval a my jsme již museli vzít
v úvahu inflaci a také fakt, že navyšuje-
me kapacitu a investujeme do školek.
Zdražení je ale zcela určitě pro rodiče
únosné, i když nepříjemné jako asi každé
navýšení ceny,“ prohlásil náměstek.

Děti předškolního věku se mohly za-
psat do 15 mateřských škol zřizovaných
městem v týdnu od 30. 3. do 3. dubna. 
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Na Máji multifunkční
domy určitě nebudou

Desítky lidí se zúčastnily veřejného
projednání zvažované regenerace sídliště
Máj. Občané měli k jednotlivým projek-
tům připomínky, nejvíce je trápily stavby
multifunkčních domů. Projektanti i vede-
ní města jim vysvětlili, že se tyto objekty
vůbec stavět nebudou.

„Projektanti představili lidem jednot-
livé fáze projektu a diskuze přinesla řadu
podnětů. Kromě toho jsme požádali zú-
častněné, aby podněty dali i písemně
a investiční odbor se jimi nyní zabývá,“
sdělila náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová, která byla schůzce na Máji pří-
tomna, stejně jako primátor Juraj Thoma.

Popelová poznamenala, že některé
návrhy byly velmi racionální a vycházely
ze zkušeností lidí, kteří na největším
sídlišti bydlí. „Jeden problém jsme vy-
řešili hned na začátku a tím byly multi-
funkční domy, které byly součástí počá-
teční studie. Nový aktualizovaný projekt
ale s nimi již nepočítá. Stavět se nebudou,
a to nejen proto, že bychom museli pro-
vést změnu územního plánu,“ vysvětlila
náměstkyně.

Občany také hodně zajímalo řešení
parkovacích míst. Podle studie totiž na
sídlišti chybí asi 700 stání. Z analýzy ta-
ké vyplynulo, že nejvíce by si lidé přáli,
aby na vůz viděli. Možné parkovací domy
se nesetkaly s přílišným zájmem.

„Parkování proto budeme řešit tím, že
z podélného stání uděláme příčné. To
ovšem vyžaduje rozšíření silnic. Některé
to potřebují, protože již nyní šířkově ani

neodpovídají normám. Ovšem v někte-
rých panelácích jsou v suterénech  byty
a na tuto problematiku se projektanti ješ-
tě zaměří,“ doplnila Popelová.

Další připomínky měli lidé také k dět-
ským hřištím. Projekt počítá s koncen-
trací ploch pro hraní. Lidé by si více přáli
menší hřiště a u všech vchodů. „To bo-
hužel není reálné, neboť kvůli vysoké
koncentraci obyvatel na sídlišti není v na-
šich silách malá hřiště uhlídat a zajistit na
nich bezpečnost. Velká můžeme oplotit či
dohlížet na ně například městskými ka-
merami,“ vysvětlila náměstkyně.

„Myslím si, že veřejné projednání by-
lo velmi úspěšné a chceme v setkávání
s lidmi z Máje pokračovat. Také by se
k projektům mohly vyjádřit jednotlivé
samosprávy domů,“ dodala náměstkyně
Popelová.

Na tuto část regenerace Máje si
požádalo město o dotaci na ministerstvu
pro místní rozvoj. Celkové náklady včetně
dotace by měly činit téměř tři sta milionů
korun. Jedna polovina půjde na obnovu
veřejných prostranství, druhá na regene-
raci panelových domů – zateplování, nová
okna, balkony a střechy, obnovu rozvodů,
ale také opravu výtahů.

KK pprroobblleemmaattiiccee  rreeggeenneerraaccee  ssííddlliiššttěě
MMáájj  jjee  nnaa  žžááddoosstt  oobbččaannůů  ssvvoolláánnoo  mmiimmoo--
řřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa,,  kktteerréé  ssee
uusskkuutteeččnníí  vv  ppoonndděěllíí  1111..  kkvvěěttnnaa  oodd  1166  hhoo--
ddiinn  vv zzaasseeddaaccíí  mmííssttnnoossttii  zzaassttuuppiitteellssttvvaa
(vchod č. 3, 2. patro, historická radnice).

Již pět let funguje Domov pro seniory Máj. Jeho obyvatelé i zaměstnanci připravili
proto na počátek března den otevřených dveří. Celková kapacita zařízení je 127 lů-
žek na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Veškeré prostory jsou s bezba-
riérovým přístupem. A jak je vidět, seniorům se na Máji dobře daří.

Foto Petr Zikmund

Rybník Stařeček 
už nebude hrozit

Necelé tři měsíce trvala obnova téměř
hektarového rybníka Stařeček, který se
nachází v katastrálním území Homole. Je-
ho silně zanesené dno bylo odbahněno
a kompletně byla obnovena hráz a bez-
pečnostní přeliv.

Informovala o tom mluvčí magistrátu
Jitka Welzlová s tím, že rekonstrukcí
došlo nejen k obnovení funkčnosti, ale
zároveň ke zvýšení retenční schopnosti
rybníka, čímž se podstatně snížilo riziko
povodní ve vazbě na Koncepci protipovod-
ňové ochrany na území Jihočeského kraje.

„Podařil se tak jeden z důležitých
kroků v oblasti protipovodňových opatře-
ní, jejichž cílem je snížení míry ohrožení
obyvatelstva v případě velké vody a zvý-
šení ochrany osob a majetku. Celkové
náklady jsou 1,7 milionu korun. Převáž-
nou část hradilo město, téměř půl milionu
činila dotace z Jihočeského kraje,“ poz-
namenala náměstkyně primátora Ivana
Popelová s tím, že došlo k vytvoření sta-
bilního prvku v krajině, zlepšení bezpeč-
nosti jeho provozu i vodohospodářských
a mimoprodukčních funkcí. 

Lidé si méně stěžovali

Jak bude vypadat dálniční obchvat Českých Budějovic

Křížení s Rudolfovskou ulicí, kterou bude dálnice podcházet v zá-
řezu, ulice zůstane na současné výškové úrovni. V pozadí České
Budějovice, v popředí obec Vráto.

Cestovní pasy
s otisky prstů
Žádost o vydání cestovního pasu se

strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji, který bude kromě
podoby občana obsahovat i otisky prstů,
je možné na českobudějovickém magistrá-
tu podávat od 1. dubna letošního roku.

„Právě od tohoto data se totiž u nás
začnou vydávat cestovní pasy s nosičem
dat obsahujícím údaje o otiscích prstů,
které se budou pořizovat u občanů star-
ších šesti let,“ sdělila mluvčí magistrátu
Jitka Welzlová.

Kam s ním?
V následujícím seriálu přinášíme

čtenářům informace o jednotlivých dru-
zích odpadového materiálu, a to včetně
přehledu podmínek k jejich sběru. Dru-
hý díl pokračuje stavební sutí, s níž se
lidé velmi hojně setkávají.

Stavební suť
KKaamm  ssee  uukkllááddáá??  
Vozí se do stabilních sběrných dvorů

(Švábův Hrádek, Dolní ulice) nebo ji
můžete předat v rámci mobilních sběr-
ných dvorů (harmonogram je na webo-
vých stránkách města). 

CCoo  ppaattřříí  mmeezzii  ssttaavveebbnníí  ssuuťť??    
Odpad vzniklý při stavebních úpra-

vách v domácnosti. 
CCoo  mmeezzii  ssttaavveebbnníí  ooddppaadd  nneeppaattřříí??  
Zbytky nábytku a jiných dřevěných

výrobků apod. 
PPllaattíí  ssee  zzaa  ssbběěrr??  
Fyzické osoby mohou ve sběrných

dvorech uložit bezplatně stavební odpad
v maximálním množství 1 m3/měsíc.
Větší množství uložení stavebního odpa-
du je zpoplatněno.

LLzzee  zzaa  ssbběěrr  zzíísskkaatt  ppeenníízzee??  
Ne.

Mimoúrovňová křižovatka mezi Starými (vpravo) a Novými (vlevo)
Hodějovicemi, kolem kterých dálnice povede v zářezu.

Autor vizualizací CTECH pro Pragoprojekt a ŘSD ČR

Křížení s Dobrovodskou ulicí a začátek tunelu, který bude pod-
cházet i Ledenickou. Těleso tunelu vytvoří hráz pro retenční pro-
tipovodňovou nádrž na Dobrovodském potoce.

V období od 30. 6. 2008 – 31. 12. 2008
přijala centrální evidence petic a stížnos-
tí odboru vnitřních věcí (CEPS) celkem
51 stížnost. Potěšitelné je, že oproti první-
mu pololetí roku došlo ke snížení počtu
přijatých písemných stížností, podnětů
a oznámení občanů.

CEPS přijala také devět petic, i zde je
jejich počet nižší. „Lidé si stěžovali na-
příklad na neúnosnou situaci chovu vel-
kého počtu koček. Vadil jim hlavně zá-
pach z těchto zvířat, která navíc obyva-
tele obtěžovala,“ uvedla pracovnice cen-
trální evidence petic a stížností Růžena
Petřeková.

Nejvíce petic požadovalo přehodnoce-
ní, či úplné zastavení příprav na realiza-
ci určitého objektu. Lidé ale také chtěli
oplotit dětské hřiště či prodloužit dobu
v mateřské školce o hodinu.

„Ke konci roku 2008 nastal nárůst
stížností na systém evidence motorových
vozidel v návaznosti na změnu zákona.

SSttíížžnnoossttii,,  ppooddnněěttyy  aa  oozznnáámmeenníí  řřeeššeennéé  jjeedd--
nnoottlliivvýýmmii  ooddbboorryy  mmaaggiissttrrááttuu::    

OOddbboorr CCeellkkeemm
správy veřejných statků 11
ochrany životního prostředí 7
kanceláře tajemníka 7
stavební úřad 6
kanceláře primátora 4
dopravy a silničního hospodářství          3
územního plánování a architektury        3
investiční 2
obecní živnostenský úřad 2
školství a tělovýchovy 2
vnitřních věcí 2
správní 1
matriční úřad 1

Ten měl negativní dopad na obce, které
musely ve velmi krátkém časovém inter-
valu reagovat na tyto změny a čelit ná-
poru zájemců o služby na tomto oddě-
lení,“ dodala Petřeková.

Opravy výtluků pokračují
na místních komunikacích

Pravděpodobně až do druhé poloviny
dubna potrvají opravy výtluků na míst-
ních komunikacích, které se vytvořily
především vlivem mrazivého zimního
počasí.

Situace se opakuje každoročně a stav
vozovek je vždy závislý na klimatických
podmínkách. „Letošní zima se podepsala
snad nejvíce na Kněžskodvorské ulici, je-
jíž nejkritičtější úseky jsou už opraveny.
Podobný stav byl Na Sadech. I tady jsou
už poškozená místa zasypána živičnou
asfaltovou směsí,“ uvedl náměstek pri-
mátora František Jelen s tím, že lokální
úpravy má za sebou už i okolí historic-
kého jádra.

K prioritám patří trasy městské hro-

madné dopravy. Harmonogram oprav se-
stavili pracovníci odboru správy veřej-
ných statků a poskytli jej odborné firmě,
která pro město zabezpečuje údržbu ko-
munikací. Ke značnému poškození míst-
ních komunikací v Suchém Vrbném na
objízdných trasách uzavřené Ledenické
silnice došlo z důvodu značné dopravní
zátěže. Jedná se především o ulici E. Be-
neše, Pohůrecká, Brigádnická. „Postupně
budeme zlepšovat sjízdnost také napří-
klad na komunikacích Pražská, Žižkova,
A. Barcala, Čechova i Krumlovského mos-
tu a dalších poškozených místech,“ dodal
náměstek František Jelen. Letos je v měst-
ském rozpočtu na veškeré opravy komu-
nikací částka sedm milionů korun. 

PPookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrr..  11
S dálničním tunelem u Dobré Vody, pod-

le nového projektu kilometr dlouhým, na-
bývá na významu i městem připravovaná
zanádražní komunikace. „Bude nezbytná ja-
ko objízdná trasa pro tunel. V současné době
hledáme formy financování - jako nejschůd-
nější se jeví prostředky z Regionálního ope-
račního programu, nicméně prioritou je va-
rianta, že by zanádražní komunikaci jako ob-
jízdnou trasu pro dálnici financoval stát, a te-
prve třetí v pořadí jsou zdroje města, resp.
úvěr,“ uvedl náměstek František Jelen.

ŘSD předpokládá, že územní rozhod-
nutí na výstavbu úseku 0310/I Úsilné-

Hodějovice získá do konce letošního roku.
Majetkové vypořádání potřebných pozem-
ků by mělo být hotovo v roce 2011, sa-
motná výstavba by měla proběhnout do
roku 2014.

V úseku Tábor–Veselí nad Lužnicí se
již staví most přes rybník Koberný,
v dubnu ŘSD zahájí stavbu výstavbu
šestnáctikilometrového úseku dálnice
mezi Táborem a Soběslaví, v červnu se
začne stavět most přes Černovický potok,
úsek mezi Soběslaví a Veselím a také
most přes Lužnici. Do stavby dálnice též
byla zahrnuta rekonstrukce části obchva-
tu Tábora. 

Dálnice se blíží k městu 

Pro freetimepark hledá 
město budoucího nájemce

České Budějovice hledají pro uni-
kátní moderní sportoviště Freetime park
Stromovka, které má vzniknout neda-
leko supermarketu Kaufland v leso-
parku Stromovka, budoucího nájemce
pro tento asi patnáct tisíc metrů
čtvereční rozlehlý areál. Rozhodli o tom
městští radní.

„Musíme předem vědět, zda se na-
jde zájemce, který bude ochoten se o ce-
lý areál starat, ale případně se i na celé
investici s městem podílet,“ sdělil pri-
mátor Juraj Thoma. Město chce areál
částečně financovat ze zdrojů z regio-
nálního operačního programu Evropské
unie. Požádat si však může jen o třetinu

nákladů. To znamená, že z odhadova-
ných 68 milionů korun může město ze
strukturálních fondů získat 24,5 milio-
nu korun. 

O freetime park coby nejmoderněj-
ší sportovní areál v Jihočeském kraji
usiluje město již delší dobu. Pokud se jej
podaří postavit, získají České Budějo-
vice kromě dvou skateparků také ven-
kovní dráhu pro závody na BMX kolech,
hřiště pro fotbal, streetball, plážový
volejbal, horolezecké stěny, lanové
centrum, dětské hřiště nebo trampolíny.
Součástí areálu bude patřičné zázemí
s restaurací.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: Kdy přijela po trase koňky z Lince do Č. Budějovic první parní lokomotiva?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tune-
lů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku z únorového vydání je:
Restaurace U Volbrechtů byla postavena v letech 1904 - 1906.
Výhercem je: p. Pavel Klement, E. Beneše 3, Suché Vrbné, 370 06 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 18. 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/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice

KKOOMMEENNSSKKÉÉHHOO  UULLIICCEE
Na západ od Lidické třídy v prosto-

ru dnešních ulic Komenského, generála
Svobody a Boženy Němcové nebylo při-
bližně do roku 1825 nic, přesněji jen
rozsáhlé pozemky budějovického měšťa-
na Vinzenze Moose. Mimo jiné tam pěs-
toval také chmel (ve městě bývala ještě
jedna chmelnice v místech tabákové to-
várny). 

Toho roku 1825 se začala vyměřovat
přes Moosovy pozemky koňská želez-
nici. Byly s tím problémy, poněvadž
společnost koňky neoznámila Vinzenzu
Moosovi, že bude vyměřovat, a on si
proto stěžoval na radnici. Nakonec se

všichni dohodli a koňka se přes Moo-
sovy polnosti vybudovala. Dnešní Ko-
menského ulice byla v té době jen polní
cesta bez jediného objektu. Situace se
změnila kolem poloviny 19. století, kdy
se postavila továrna L. & C. Hardtmuth
a pozemky původně Vinzenze Moose se
rozparcelovaly na jednotlivé díly. První
domky jsou vyznačeny na plánu města
už v roce 1847.

Komenského ulice vede z Lineckého
předměstí přímo k Hardtmuthce. Část
obyvatel Komenského skutečně v Hardt-
muthce pracovala a také Hardtmuthka
postavila později v ulici několik domů.
Další část, většinou zámečníků a stroj-
níků, pracovala u Rehma (Beckhof, Čes-
kobudějovická strojírna zvaná lidově

Čebes) na Střeleckém ostrově. V roce
1875 dostala zčásti již zastavěná ulice
název Moosova (to již Vinzenz Moos ne-
žil). V roce 1921 byla ulice přejmenová-
na na Komenského.  

Do 1. světové války se vytvořilo v
Komenského ulici a v křižující ulici
Matice školské skoro samostatné malé
město. Do historického jádra města to
bylo relativně daleko a Linecká byl jiný
rajón. Komenského ulice je úzká. To
souvisí zřejmě z původní polní cestou
a „ekonomickou“ parcelací Moosových
polí. Řada patrových domů měla do roku
1900 jednotný historizující styl. Rohový

dům s ulicí Matice školské, kde byla
známá hospoda U basy, má nad vcho-
dem na skle letopočet 1892 a ještě jméno
Eda Wáňa. To byl oblíbený hostinec
U Váňů, kde také - mohlo by se říci - byla
škola Matice školské, než se postavila
vlastní budova školy naproti.

V Komenského ulici, velmi početně
obydlené a v půdorysu dlouhé, nebyla
v období 1. republiky žádná hospoda.
U Váňů či U basy měla a má vchod z Ma-
tice školské. Přímo se vstupem z Ko-
menského vznikla restaurace U Švejka
v nové době. Za to byla v ulici známá
mlékárna. František Kunzl měl jedno-
duchou reklamu: „Mlékem, smetanou
a šlehačkou poslouží Vám v každém ča-
se mlékař František Kunzl“. V domě

měl ještě Antonín Rompot trafiku.  
Před Kunzlů (do 1. světové války)

provozovala mlékárnu Marie Lorencová.
V ulici býval dále pekař Václav Slezák,
obuvníci František Trčka a Josef Průka,
Jan Janoušek prodával smíšené zboží,
František Dlouhý měl cukrářství a ještě
byli v ulici tři krejčí Jan Jaroš, Josef Kuk-
la a jeden neobvyklého jména – Matěj
Gschmeydy. K tomu, aby byla Komen-
ského samostatná čtvrť města, chyběl
jen řezník. To se muselo na Lineckou ke
Stožickým.  

Komunikačním uzlem byla křižo-
vatka s ulicí Matice školské, kde se dne

28. 9. 1901 slavnostně otevřela matiční
škola. V letech 1908 a 1911 se k pů-
vodní budově přistavěly další části ve
stejném novorenesančním stylu pro
učitelský ústav. Matice školská měla
školu ve správě do roku 1912, potom ji
spravovalo město. V období 1. republiky
to byla Národní obecná škola a České
státní pedagogium. Po roce 1948 se vy-
střídalo několik názvů jako VII. Národ-
ní škola či Osmiletá střední škola.
Ustoupil hovorový název „učitelák“ a za-
vedl se výstižný „Matice“. 

Maticí prošlo několik generací dětí
a mládeže z Lineckého předměstí.
Do Matice chodil skoro každý. Naposled
měl v Matici akademii Sokol, než byl
v roce 1952 zrušen.

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

etapa rekonstrukce Lannovy třídy s dota-
cí 30 milionů korun, dále projekt s náz-
vem České Budějovice – rekonstrukce in-
frastruktury – Kněžskodvorská ulice, na
který bylo přislíbeno 13,8 milionu korun.

„Dalších 40 milionů je určeno na re-
konstrukci, modernizaci a vybavení ob-
jektu Centra sociálních služeb Staroměst-
ská a 4,7 milionu na projekt České Bu-
dějovice - město sportu,“ konkretizovala
náměstkyně s tím, že oba projekty tý-
kající se obnovy ulic jsou součástí Te-
matického integrovaného plánu rozvoje
města České Budějovice.

Sportovní projekt spadá do Integro-
vaného plánu rozvoje – Levý břeh Vltavy.
Celkem tak může město čerpat 89 mili-
onů korun z prostředků ROP. 

Další desítky milionů korun budou
moci využít České Budějovice z finan-
čních zdrojů Evropské unie. V současné
době se začínají ve městě realizovat čtyři
projekty, které spolufinancuje právě EU.

„Ve 3. výzvě Regionálního operační-
ho programu NUTS II Jihozápad město
uspělo se svými žádostmi a mohlo tak
podepsat smlouvy o podmínkách po-
skytnutí dotace z tohoto programu. Zís-
kané finanční prostředky by měly zlep-
šit stav místních komunikací, část z nich
půjde na rekonstrukci penzionu pro dů-
chodce a podpořena bude i nabídka
sportovních akcí, která přispěje k roz-
voji cestovního ruchu,“ sdělila náměst-
kyně primátora Ivana Popelová. Upřes-
nila, že mezi úspěšné projekty patří třetí

Na investice přitečou
desítky milionů korun z EU

Strážníci při kontrole
poznali lupiče z baru

Běžná kontrola
skončila díky dob-
ré paměti strážní-
ků PPaavvllaa  CChhrráášš--
ťťaannsskkééhhoo a MMiicchhaa--
llaa  ŠŠiivveenněě zadrže-
ním lupiče, který
dva měsíce před-
tím vyloupil bar.
Při hlídkování v
centru kontrolují
strážníci městské
policie také okolí
radnice a též veřejné toalety v přízemí vcho-
du č. 2, kde občas dělají nepořádek bezdo-
movci. Lupiče strážníci lapili právě zde.

„Dne 3. března 2009 krátce před jede-
náctou hodinou prováděla hlídka strážníků
kontrolu veřejných toalet v budově radnice

na náměstí Pře-
mysla Otakara II.
Byl zde také muž,
v němž jeden ze
strážníků bezpeč-
ně poznal muže,
který odcizil fi-
nanční hotovost
z Baru SIESTA
dne 13. ledna
2009,“ přiblížila
okolnosti zadržení
mluvčí městské

policie Katka Schusterová. Lupiče si poté
převzala Policie České republiky.  

Pavel Chrášťanský a Michal Šiveň patří
mezi dlouhodobě dobře pracující strážníky
městské policie, u níž Chrášťanský pracu-
je už od roku 1996 a Šiveň od roku 2003.

U příležitosti 159. výročí narození prvního československého prezidenta zavěsila
v pátek 6. března náměstkyně primátora Ivana Popelová kytici na pamětní desku
TGM umístěnou přímo na budově radnice. „Jak známo, prezident Masaryk se
narodil krátce po bouřlivém revolučním roce 1848, přesně 7. března 1850 v Ho-
doníně. Jeho pamětní deska na českobudějovické radnici byla odhalena v roce
1935. Výročí narození této významné a výrazné osobnosti si připomínáme každo-
ročně,“ uvedla náměstkyně.  Foto Archiv

navštívilo mnoho zajímavých hostů, kteří
si pochutnali třeba na skvělé zvěřinové
paštičce, domácích buchtičkách s vanil-
kovým krémem nebo na vynikajícím bu-
dějovickém „budvárku“. Restaurace slou-
žila také jako kontraktační prostor, kde
proběhla důležitá jednání. Za zmínku
stojí návštěva představitelů Velvysla-
nectví Slovenské republiky, města Nitry,
Vysokých Tater nebo Plzeňského a Ji-
hočeského kraje,“ do-
plnil Šíma.

Mnoho návštěv-
níků expozice zauja-
la maketa obřího per-
níkového dortu, kte-
rý je zapsán v Čes-
ké knize rekordů.
Dort připravili stu-
denti kněžskodvor-
ské školy loni na Ga-
strofestu a stal se
jedním z nejsvětlej-
ších okamžiků fes-
tivalu.

Veletrh ITF Slova-
kiatour v Bratislavě
je největším na slo-

Jihočeská metropole se počátkem le-
tošního roku úspěšně představila ve slo-
venském hlavním městě Bratislavě. Na
veletrhu cestovního ruchu ITF Slova-
kiatour a gastronomie Danubius Gastro,
který se uskutečnil koncem ledna, se
Budějovice prezentovaly jako město se
širokou nabídkou kulturního a spo-
lečenského vyžití.

Cesta na Slovensko se mohla uskuteč-
nit díky finanční podpoře magistrátu
z dotačního programu pro rozvoj cestov-
ního ruchu. „Na ploše 80 m2 bylo vytvo-
řeno prostředí pro obchod a prezentaci
města. Expozice vznikla za účasti několi-
ka subjektů,“ popsal českobudějovický
podnikatel Petr Šíma, který se veletrhu
účastnil.

Na veletrhu se společně představi-
li žáci českobudějovické Střední ško-
ly obchodní a Střední odborné školy
z Nitry. „Další část společné expozice
zajistili studenti Střední školy obchodu,
služeb a podnikání a Vyšší odborné školy
z Kněžskodvorské ulice v Českých Bu-
dějovicích, kteří vytvořili českobudějo-
vickou restauraci s ukázkou vynikající
gastronomie. Restauraci během veletrhu

Budějovice se představily na Slovensku
venském trhu, o čemž svědčí velký zájem
mnoha destinací. „Prezentace Českých
Budějovic slavila velký úspěch, o čemž
svědčí i zájem slovenských médií a od-
borníků. V době, kdy se bojuje o každého
turistu, nabízí právě Slovensko velký po-
tenciál a prezentace před odbornou a laic-
kou veřejností v hlavním městě Sloven-
ské republiky byla smysluplnou,“ dodal
Petr Šíma.

Prezentace Českých Budějovic na veletrhu v Bratislavě. V po-
předí maketa náměstí z perníku.                            Foto Archiv

Jihočeská Thálie 2008
Ve středu 4. března se v Jihočeském

divadle uskutečnilo předávání cen Ji-
hočeská Thálie za rok 2008. Komplet-
ní přehled oceněných včetně výsledků
divácké ankety o nejlepší inscenaci
a umělce a umělkyni vám přinášíme
níže. Ankety se zúčastnili 533 diváci
a inscenací roku se stala se 127 hlasy
hra Václava Havla Odcházení, přestože
měla premiéru až v prosinci.

ČČIINNOOHHRRAA
Cenu Stanislavy Součkové v oboru

činohra získala DDaannaa  VVeerrzziicchhoovváá za
mimořádný jevištní výkon v roli Mladá
žena v inscenaci Nože ve slepicích.

Cenu Karla Rodena v oboru činohra
získal MMaarrttiinn  HHrruušškkaa  za mimořádný je-
vištní výkon v roli Valene Conor v in-
scenaci Osiřelý západ.

OOPPEERRAA
Cenu Stanislavy Součkové za mimo-

řádný ženský jevištní výkon v oboru
opera získala MMiirroossllaavvaa  VVeesseelláá za roli
Leonory v inscenaci Síla osudu.

Cenu Karla Rodena za mimořádný
mužský jevištní výkon v oboru opera
získal AAlleexxaannddrr  BBeeňň za roli Dona Carla
v inscenaci Síla osudu.

LLOOUUTTKKOOHHRRAA
Cenu Arnoštky a Matěje Kopeckých

za mimořádný jevištní výkon v oboru
loutkohra získala TTeerreezzaa  PPeetteerrkkoovváá za
roli malé Čarodějnice v inscenaci Ha-
vrane z kamene.

BBAALLEETT
Cenu Stanislavy Součkové za mimo-

řádný ženský jevištní výkon v oboru ba-
let získala BBaarrbboorraa  ZZaacchhoovváá za roli Cio-
Cio-San v inscenaci Madame Butterfly.

Cenu Karla Rodena za mimořádný
mužský jevištní výkon v oboru balet zís-
kal GGeerrmmaannss  FFiilliippoovvss za roli Sharp-less
s přihlédnutím k roli Bonze v předsta-
vení Madame Butterfly.

HHLLAASSOOVVÁÁNNÍÍ DDIIVVÁÁKKŮŮ
Cenu Karla Rodena za mimořádný

mužský jevištní výkon v divácké anketě
získal MMaarrttiinn  HHrruušškkaa.

Cenu Stanislavy Součkové za mimo-
řádný ženský jevištní výkon v divácké
anketě získala VVěěrraa  HHllaavvááččkkoovváá.

Cenu diváků za nejlepší inscena-
ci za rok 2008 v divácké anketě získa-
la komedie OOddcchháázzeenníí Václava Havla
(2. místo balet Madame Butterfly, 3. mís-
to opera Síla osudu).

CCeennuu  ČČeesskkééhhoo  rroozzhhllaassuu České Budě-
jovice za rozhlasové herectví získává
PPeettrr  ŠŠppoorrccll. 
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I v letošním školním roce poskytuje
Městská charita České Budějovice Tran-
zitní program, a to pěti žákům z Praktic-
ké školy v Dlouhé ulici.

Každý z nich chodí 2x týdně na svou
individuální praxi na pracoviště, kde se
učí a zdokonaluje v pomocných oborech,
mezi které patří pomocné práce v kuchy-
ni, pomocné úklidové práce, pomocné za-
hradnické a údržbářské práce a práce
šičky v textilní dílně.

Praxe realizují pracoviště a pracovníci
v kuchyni Domova důchodců Máj, v ob-
jektu K4 - Koleje a menzy Jihočeské uni-
verzity nebo v objektech a textilní dílně
Městské charity České Budějovice.

„Každý z uživatelů Tranzitního pro-

gramu má svou pracovní asistentku, kte-
rá pomáhá se zvládáním pracovních úko-
lů a návyků po celou dobu docházky na
praxi. Čtyři uživatelé programu budou
v červnu letošního roku absolvovat závě-
rečné zkoušky, během kterých přímo na
pracovišti prokáží, co se v průběhu škol-
ního roku naučili a jak jsou vybaveni do
budoucího pracovního života,“ uvedla
Nicola Séglová z Městské charity České
Budějovice.

Fáze přechodu pracovního života je
založena na další spolupráci s Městskou
charitou a to tak, aby uživatelé mohli své
nabyté zkušenosti využít v prvním sku-
tečném zaměstnání.

Divadlo uspělo
na festivalu
Inscenace Jihočeského divadla NNee--

bbeezzppeeččnnéé  vvzzttaahhyy (Ch. Hampton) získala
Cenu Českého divadla 2008 za nejpozo-
ruhodnější umělecký počin přehlídky
České divadlo 2008. Ocenění převzali
z rukou Livie Klausové šéf činohry
a režisér inscenace Martin Glaser a ře-
ditel Jihočeského divadla Jiří Šesták
15. února na slavnostním večeru v praž-
ském Divadle na Vinohradech. 

Festival České divadlo je přehlídkou
mimopražských profesionálních scén
z celé České republiky, od Chebu až po
Český Těšín. Letošní ročník probíhal již
počtrnácté. Novým prezidentem festi-
valové přehlídky se stal herec Miroslav
Donutil.

Odvoz vytěžené zeminy z koryta ře-
ky po stezce České Budějovice - Hluboká
nad Vltavou v úseku od mostu na Stra-
konické po jez v Českém Vrbném byl již
ukončen. Podle dohody mezi stavební fir-
mou a městem musí být cyklostezka
v celém uzavřeném úseku uvedena do pů-
vodního stavu.

„Kontrolní den ukázal, že původní
otevření stezky pro veřejnost, napláno-
vané na 13. března, nemůže být dodrže-
no. Důvodem je poškození povrchu stez-
ky, které je markantní hned v několika
lokalitách. Proto trváme na striktním po-
žadavku, aby firma zhotovila úplně no-
vý povrch na celém úseku,“ uvedl ná-
městek primátora František Jelen s tím,
že stavební práce na opravě stezky ply-
nule navážou na současné uzavření a bu-
dou ukončeny nejpozději do konce dubna.

Cyklostezka zůstane
uzavřena do dubna

ČČiissttíírrnnaa  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  ooppěětt  ootteevvřřeellaa  ssvvéé  ddvveeřřee

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

Naučná stezka společně s odborným výkladem provede zájemce procesem čiš-
tění odpadních vod. Kromě Dnů otevřených dveří si mohou zájemci (školy apod.)
objednat prohlídku zařízení po telefonické dohodě (p. Hlaváčová 387 761 279).

CityDisplay 
– s námi se dovíte víc…
Jak si již jistě mnozí naši cestující všimli, objevily se na sklonku loňského roku
ve vybraných autobusech i trolejbusech 17-ti palcové LCD obrazovky umístěné
v přední části vozů, které mají naše cestující informovat o aktuálním dění
v metropoli jižních Čech. Během prvních měsíců letošního roku probíhal
testovací provoz tohoto nového média, nicméně během dubna se provoz
CityDisplayů rozběhne v jejich plném rozsahu. Cestující budou mít možnost
během své cesty shlédnout aktuální zpravodajství či pozvánky na významné
akce ve městě, dovědět se nejnovější informace týkající se MHD a jejích
doplňkových služeb, jazykově se vzdělat či si s námi zasoutěžit. A co víc, je zde
místo pro prezentaci každého z vás i vašich společností za zajímavých
podmínek. Rozjeďte to s námi… www.dpmcb.cz

SSttřřeeddaa  11..  dduubbnnaa – poledne
gastronomie – restaurace Spirála
JJooeellllee  LLiibbéé (Lorient)
FFrraannccoouuzzsskkáá  BBIIOO  kkuucchhyynněě

ČČttvvrrtteekk  22..  dduubbnnaa – poledne
gastronomie – restaurace Zvon
JJooeellllee  LLiibbéé (Lorient)
FFrraannccoouuzzsskkáá  BBIIOO  kkuucchhyynněě

ČČttvvrrtteekk  22..  dduubbnnaa – 17:00 hod. 
vvýýssttaavvaa ++ssoouuttěěžž,,  Jč. vědecká knihovna 
FFrraannccoouuzzii  zzee  zzaahhrraanniiččíí  
Za přítomnosti Nicolase Pellerina (Itálie)

PPáátteekk  33..  dduubbnnaa  –– poledne
gastronomie – restaurace Metropol
JJooeellllee  LLiibbéé (Lorient)
FFrraannccoouuzzsskkáá  BBIIOO  kkuucchhyynněě

SSoobboottaa  44..  dduubbnnaa – večer
gastronomie – restaurace Columbia
JJooeellllee  LLiibbéé (Lorient)
FFrraannccoouuzzsskkáá  BBIIOO  kkuucchhyynněě

PPoonndděěllíí  66..  dduubbnnaa – 20:30 hod.
kkoonncceerrtt  ––  Klub Velbloud
MMaassaallaaddoossaa  (Evian)
Francouzsko-indické electro

ÚÚtteerrýý  1144..  dduubbnnaa – 22:00 hod.
DDiisskkoottéékkaa,,  K2
SSvváátteekk  ssttuuddeennttůů  EErraassmmuuss

ÚÚtteerrýý  1144..  dduubbnnaa – po celý den
výstava a setkání, Francouzská aliance
««EErraassmmuuss  aa  ssppooll..»»
Studenti programu Erasmus

ČČttvvrrtteekk  1166..  dduubbnnaa – 17:00 hod.
výstava – DK Metropol
DDuucchhoovvnníí  kkrraajjiinnyy  ČČeecchh  aa  BBrreettaanněě
sdružení Hortensia (ČB)

ČČttvvrrtteekk  1166..  dduubbnnaa – 20:30 hod.
koncert – Solnice
KKlleennoovviiccee (Belgie + Písek)
Francouzský šanson

ČČttvvrrtteekk  2233..  dduubbnnaa – 20:00 hod.
koncert – Solnice
SSttaannlleeyy  KKuubbii  
(Paříž) + Už Jsme Doma (Teplice)
Rock

Dny francouzské 
kultury – program:

Charita připravuje žáky na práci

18. duben 2009

České Budějovice

MEZINÁRODNÍMEZINÁRODNÍ 
DEN PAMÁTEKDEN PAMÁTEK

Èeskobudìjovická radnice, Biskupská zahrada, vì  elezná panna, Husùv sbor , Galerie Na dvorku, 
Rabenštejnská vì , kostel Obìtování Panny Marie, novì dùm na nám. Pøemysla Otakara II. 1 1/7 
a škola Obchodní akademie, Husova 1

Veèerní prohlídka kostela Rù encové Panny Marie s výkladem  20,00 - 21,00 hodin

Prohlídky historického jádra mìsta s prùvodcem v 10,00; 12,00; 14,00; a 16,00 hodin 
sraz zájemcù v uvedených èasech v Galerii Na dvorku, Hroznová 8, È. Budìjovice /pod Vídeòskou 
kavárnou/

Prohlídky radnice s prùvodcem  v  9,00; 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00 a 16,00 hodin
sraz zájemcù v uvedených èasech v Turistickém informaèním centru na radnici: vzhledem k velkému 
zájmu o prohlídky radnice a omezeným kapacitním mo nostem (max .poèet úèastníkù pøi jedné 
prohlídce 25 osob) si mohou zájemci o prohlídku radnice od støedy 15.4.2009 ve vchodì è.2 TIC 
vyzvednout èasovou vstupenku.                 

Kulturnì doprovodný program:

NÁDVOØÍ RADNICE
10,00-12,00 - hodin Velký ZUŠ BAND
13,00-14,00 - hodin ESTÌ DVÌSTÌ
14,00-16,00 - hodin Swingový orchestr 

VÁCLAVA HLAVÁÈE

GALERIE NA DVORKU, Hroznová 8, È. Budìjovice
10,00-17,00 - výstava  sluneèní hodiny, hra se stínem, 

o Vesmírné stezce
13,00-16,00 - DIXIE OLD BOYS

Bli ší informace o památkách v jednotlivých objektech.

Zpřístupnění kulturních památek veřejnosti zdarma

POØÁDÁ STATUTÁRNÍ MÌSTO ÈESKÉ BUDÌJOVICE
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