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KULTURNÍ LÉTO V BUDĚJOVICÍCH
V Českých Budějovicích se letos opět
nudit nebudete – kulturní festival Léto
2009 nabízí od června do září téměř
dvě stě kulturních akcí, z nichž většinu
zajišťuje nebo financuje město prostřednictvím odboru kultury. Festival navazuje
na loňský úspěšný ročník.
„Loni bohaté letní kulturní nabídky využily odhadem desítky tisíc lidí. Naší filosofií je zpřístupnit kulturu co největšímu
množství lidí a tudíž je na valnou část akcí vstup zdarma,“ upozornil primátor Juraj Thoma. Letos město na kulturní léto vyčlenilo tři miliony korun ze svého
rozpočtu.

Léto 2009, to jsou především divadelní představení a hudební vystoupení.
Na konci června se například v divadelní amfiteátr proměnilo radniční nádvoří, kde se pod hlavičkou Radniční léto
několikrát týdně hrají pohádky pro děti,
pro dospělé pak jsou na večerní hodiny
připravené koncerty. Na přelomu července a srpna bude nádvoří s blízkým
klubem Solnice navíc hostit oslavy keltského svátku Lugnasad.
„Součástí festivalu je též již časem
prověřená klasika – koncerty na slepém
rameni Malše pod názvem Múzy na vodě,
na náměstí Kinematograf bratří Čadíků
nebo Rudy Linka a jeho Bohemia Jazz
Fest, na konci července černošští tanečníci při vystoupení Spirit of Africa. Na Sokolském ostrově se bude konat sympozium studentů uměleckých škol Najdi si
svou bednu. V srpnu zopakujeme Hu-

dební večery u zvonice, koncerty v komorním duchu přímo na hlavním náměstí,“ uvedla příklady vedoucí odboru
kultury Iva Sedláková.
Nabídku doplňují nejrůznější výstavy
a jednotlivé akce všeho druhu, například
ukázky arabské, moravské či trempské
kuchyně a koncerty v Galerii Na dvorku či program Koncertní síně Otakara

proto všem doporučuji navštívit nový turistický portál

www.cb-info.cz
který město letos zprovoznilo. Tam naleznou nejen kompletní program Léta 2009,
ale i další zajímavé tipy,“ upozornila náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Jednou z největších akcí pro děti bývá každoročně Bambiriáda, která se letos konala na začátku června opět u Sportovní
haly. Ani přes prázdniny se děti nudit nemusejí, odbor kultury pro ně připravil v rámci Radničního léta pohádková divadelní představení, která se několikrát týdně hrají na nádvoří radnice.
Foto Petr Zikmund

Výtah z programu kulturního Léta 2009
Radniční léto
Bohemia Jazz Fest
Spirit of Africa
Najdi si svou bednu
Trempská, arabská, moravská kuchyně
Lugnasad
Ozvěny Anifestu
Hudební večery u zvonice
Hudební slavnosti Emy Destinnové
Vodní hry
Dny evropského dědictví
Švejkovy víkendy

do 11. 9.
19. 7.
22. 7.
27. až 28. 7.
29. 7., 12. 8. a 2. 9.
31. 7. až 1. 8.
4. 8. a 1. 9.
4. až 24. 8.
25. 8. až 12. 9.
6. 9.
12. 9.
20. 9.

Městská policie
opět měří rychlost
Od července se městská policie opět
věnuje měření rychlosti. Tuto pravomoc jí
nejprve odebrala a poté s omezeními
vrátila poslanecká sněmovna. Strážníci
mohou měřit rychlost jen na označených
úsecích a se souhlasem Policie ČR.
„Strážníci budou připravovat měsíční
akce s naplánovanými úseky měření.
K nim se bude nejprve vyjadřovat státní policie, která musí schválit dopravně-inženýrská opatření, jež souvisejí
s umístěním dopravních značek,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma.
Strážníci mají k dispozici jeden radar
a rychlost budou měřit pouze v místech,
kde je preventivní dopad měření největší
a nejpotřebnější – u škol, v obytných zónách, u zdravotnických a seniorských zařízení nebo obecně tam, kde je větší pohyb
lidí a rychlost je omezena na 30 km/h,
například v centru města.
„Naší snahou není vybírat pokuty, ale
přispět k větší bezpečnosti provozu, rozhodně nebudou strážníci měřit rychlost
padesát metrů před výjezdem z města,“
upozornil primátor.

Jeremiáše. Až do 24. září navíc potrvají
oblíbené kostýmované a hrané noční prohlídky města, které se konají každý čtvrtek od 19.00 a 20.30 hodin.
„Léto uzavřou Hudební slavnosti Emy
Destinnové, Dny evropského dědictví
a v odlehčeném duchu oblíbené Vodní
hry na slepém rameni Malše. Vyjmenovat všechny akce najednou není možné,

Ostatně už od jím provedené reorganizace městské policie v roce 2007 strážníci tímto způsobem radar nepoužívali, ale
zaměřovali se právě jen na úseky s vysokým pohybem chodců. V letních měsících se strážníci zaměří na silnice u zdravotnických a sociálních zařízení, od září
pak především na dopravu u mateřských
a základních škol.
Strážníci mohou za překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h uložit
blokovou pokutu 1000 Kč, za překročení
o více než 20 km/h 2500 Kč. Při jízdě rychlejší o 40 km/h nad limitem jde přestupek
rovnou do správního řízení.
„V takovém případě musí být vysloven
zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a pokuta
činí 5 až 10 tisíc. I u nižšího překročení
rychlosti, pokud jej řidič spáchá opakovaně v období dvanácti po sobě jdoucích
měsíců, jde prohřešek do správního řízení, kde bude vysloven zákaz řízení na
1 až 6 měsíců a uložena pokuta 2,5 až
5 tisíc korun,“ vyjmenoval případné postihy vedoucí správního odboru Václav
Suchopár.

Bez propojení okruhů
ucpe železnice město
Velké rozčarování způsobila informace ministerstva dopravy o krácení výdajů na dopravní stavby po celé republice. V Českých Budějovicích se týká
stavby tzv. propojení okruhů mezi Okružní a Nádražní ulicí – situace je o to
vážnější, že měla vytvořit nový podjezd
pod železniční tratí nutný pro objížďky
při výstavbě IV. železničního koridoru
přes město.
„Bez propojení okruhů je stavba železničního koridoru nemyslitelná. Pokud
nebude existovat alternativní objížďková
trasa při rekonstrukcích viaduktů na Rudolfovské, Pekárenské a Pražské, doprava v Českých Budějovicích zkolabuje. Upozornil jsem na to osobně ministra
dopravy. Pokud nebude propojení okruhů včas dokončeno, nedáme souhlas
k opatřením na území města, která jsou
nutná pro stavbu koridoru přes České

Budějovice,“ uvedl primátor Juraj Thoma.
Z celkových 714 milionů korun, které
má prodloužení silnice I/34 z Okružní do
Nádražní stát, mělo být letos prostavěno
450 milionů. Státní fond dopravní infrastruktury nakonec uvolnil pouhých 170
milionů. Nejdůležitější část stavby měla
být hotova příští rok – v předstihu, než
v Českých Budějovicích začnou probíhat
hlavní práce na železničním koridoru.
Město se navíc na propojení okruhů
podílí financováním vlastních souvisejících staveb (např. kanalizace nebo cyklostezka), což představuje další komplikaci – musely by být také zastaveny.
„Budeme dále jednat s ministrem
dopravy Gustávem Slámečkou a věřím,
že si ministerstvo uvědomí, jak životně
důležitou stavbu představuje propojení
okruhů pro České Budějovice,“ uzavřel
primátor.

Na konci května podepsali primátor Juraj Thoma a ředitelé společností Budějovický
Budvar Jiří Boček (vlevo) a Koh-i-noor Hardtmuth Vlastislav Bříza (vpravo) smlouvy
o spolupráci jejich firem s městem.
Foto Petr Zikmund

Léto ve
městě
Rok se s rokem sešel a opět
nastává období
léta, slunce, dovolených. Ale
ani ti, kdo zůstanou přes léto
doma, se nebudou nudit. Již loni jsme připravili pro obyvatele
města a pro jeho návštěvníky bohatý
kulturní program. Letos nás sice
zasáhla ekonomická krize, ale ne
tak, aby nás úplně srazila na kolena. Samozřejmě i letos chceme
pokračovat v masové propagaci,
jednak aby lidé ve městě bydlící věděli co se děje, jednak abychom
přilákali další návštěvníky a pomohli tak našemu cestovnímu ruchu.
Tradičně ožila budějovická radnice. Už 20. června začalo radniční
léto, které nabízí program pro děti
i dospělé v úterý, středu a čtvrtek
každý týden až do půlky září. Děti
potěší pohádky, dospělé koncerty
a různá divadelní vystoupení.
Opět se setkáme s osvědčenými
programy, jako jsou Múzy na vodě,
Kinematograf bratří Čadíků, Bohemia Jazz Fest či Lugnasad. Je skvělé,
že se podařilo loni zahájit hudební
večery na náměstí a letos v srpnu
budeme zase pokračovat. A celé kulturní léto již tradičně ve vážném duchu završí Hudební slavnosti Emy Destinnové a v lehčím duchu Vodní hry.
Jak jsem předeslala, dotkla se
i kultury ekonomická krize, o to větší
dík patří odboru kultury a všem
kulturním institucím, které se na
letním programu podílejí, že i přes
skromnější granty se nenechali
odradit a máme čím lidi ve městě
zabavit. Možná zde letos nepotkáme
takové hvězdy, jako Glen Hansard
nebo Alan Stivel, nicméně česká
jména jako Lenka Dusilová, Václav
Koubek či Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers nás určitě nezklamou. A Rudy Linka zase jednou
parádně rozparádí náměstí, že bude
obrovský problém vůbec přestat hrát
– tak, jak je to pokaždé a loni obzvlášť.
Takže užijte si sluníčka, užijte si
dovolené a hlavně – užijte si přehršle
kultury ve městě.
Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Interaktivní
tabule do škol
Klasické dřevěné tabule příští rok
zčásti nahradí moderní interaktivní.
Ty jsou propojené s počítačem, ze kterého se na ně promítá obraz – na tabuli
a tedy na promítnutý obraz lze malovat
fixem, navíc funguje i jako dotykový
displej. Celkem 90 nových interaktivních tabulí příští rok dostane všech 14
základních škol zřizovaných městem.
Náměstek primátora pro oblast
školství Rudolf Vodička věří, že žáci
i učitelé nové tabule přivítají a nastínil
další plány: „Dneska už si totiž někteří
učitelé sami dělají výukové počítačové
programy a my bychom chtěli založit
server, kde by si mohli tyto programy
navzájem půjčovat, hodnotit je či doplňovat.“
Cena za pořízení tabulí bude podle
výsledku výběrového řízení vyhlášeného radou města činit 4,5 milionu
korun. Město však požádalo o dotaci
z Regionálního operačního programu
Jihozápad, která by měla pokrýt většinu nákladů.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Důležité body z jednání rady města Robot z budoucnosti
Stručný výtah nejdůležitějších bodů
ze zasedání rady města, která se konala 3.
a 18. června.
Nový pavilon MŠ U Pramene
Radní schválili výsledek výběrového
řízení na přístavbu nového pavilonu Mateřské školy U Pramene, který zvýší kapacitu této školky. S nejlepší cenou 14,7
milionu Kč bez DPH uspěla firma Stavoplast KL. Stavba bude probíhat převážně přes léto, nové žáčky pak školka přivítá od 1. ledna 2010. Město na akci žádá o dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad, ale stavět se bude
i v případě, že ji nezíská.

Nerudovy ulice v úseku NeplachovaPražská včetně části ulice Neplachova.
Podle doporučení hodnotící komise přiřknula zakázku stavební firmě Edikt, která
uspěla díky nejnižší nabídkové ceně 22,5
milionu korun bez DPH. Rekonstrukce
proběhne v příštím roce a bude zčásti
hrazena z dotací v rámci Tematického
Integrovaného plánu rozvoje města.
Oprava kanalizace v ŠJ Rudolfovská
Rozhodnutím radních zaplatí město
rekonstrukci kanalizace školní jídelny při
církevní základní škole na Rudolfovské
ulici. Kanalizace je v havarijním stavu
a nezvládá srážkovou vodu, která zatéká
do skladu potravin. Objekt sice nepatří
městu, ale Kongregaci sester Nejsvětější
Svátosti, nicméně školní jídelnu provozuje příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem město naopak je. Celkové náklady na rekonstrukci budou 437 tisíc Kč
bez DPH.

Nový autosalon u OMV
Rada města rozhodla o pronájmu cca
7,7 tisíce m2 plochy u levobřežní komunikace poblíž čerpací stanice OMV společnosti Autoimport Mach CZ, která tam
chce postavit a provozovat autosalon. Firma o pozemky projevila zájem, rada města nicméně nejprve vyhlásila výběrové
řízení, zda někdo nepřijde s návrhem na
jiné využití dotyčných pozemků. Objevil
se druhý zájemce, který navrhoval postavit na místě penzion pro seniory, tento
projekt však vzhledem k absenci potřebných služeb v okolí, chybějícímu napojení
na MHD a blízkosti rušné komunikace neshledala vhodným a pozemky pronajala
pro autosalon na 20 let za 150 000 Kč
ročně včetně valorizace.

Smlouvy o spolupráci s farnostmi
Město uzavře smlouvy o spolupráci
s římskokatolickými farnostmi u sv. Mikuláše a sv. Jana Nepomuckého. Spolupráce s sebou nenese žádné finanční příspěvky, ale vzájemnou podporu při propagaci činností. Farnostem pak smlouvy
o spolupráci s městem pomohou při
získávání dotací na rekonstrukci kostela
sv. Jana Nepomuckého a vybudování zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše.

Rekonstrukce Nerudovy ulice
Rada města schválila výsledek výběrového řízení na kompletní rekonstrukci

Doplacení pečovatelských služeb
Město dorovná chybějící peníze na provoz tří pečovatelských služeb na jeho

území ve druhém pololetí. Chybějí 2 z celkových 6 milionů korun. Chybějící dva
miliony původně měly být získány z dotací Jihočeského kraje, ten však podporuje jen pečovatelské služby v malých
obcích. Město tedy sociálním organizacím chybějící peníze doplatí ze svého
rozpočtu.
Pojmenování ulic na Zavadilce
Z podnětu občanů se rada města zabývala návrhem na pojmenování jednotlivých ulic na Zavadilce. Díky rozvíjející
se zástavbě se počet obyvatel Zavadilky
téměř zdvojnásobil na 845 – adresy jsou
přitom označovány pouze jako „Zavadilka“ a číslem popisným, v čemž se již
obtížně orientuje. Pojmenování ulic
v městské části by si však vyžádalo
změny v občanských průkazech dotčených obyvatel včetně nutnosti nahlásit
nové adresy u všech možných organizací
a institucí. Rada města proto rozhodla
nejprve svolat k tomuto záměru veřejné
jednání s občany, aby si sami řekli, zda
o pojmenování ulic vůbec stojí.
Jarní úklid ulic
Letošní jarní úklid ulic trval od 14. dubna do 9. června. Město k němu opět přistoupilo v rámci běžného dopravního provozu, bez umisťování značek zákazu zastavení, aby nekomplikovalo obyvatelům
život. Uklizeno bylo celkem 960 tisíc m2
zpevněných ploch, z nichž bylo odklizeno 97 tun smetků a dalšího odpadu.
Náklady na úklid činily půl milionu
korun, zajistila ho společnost .A.S.A. České Budějovice.

Foto Petr Zikmund
Na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. přiletěl na začátku
června Šrotonátor, robot zvěstující neblahou budoucnost Země zavalené odpadem. V rámci propagační akce na podporu separovaného sběru elektroodpadu ho
postavil budějovický výtvarník David
Kubec (na snímku s náměstkyní Ivanou
Popelovou a Šrotonátorem).
Od srpna 2005 mají na starost sběr
starých elektrických zařízení a jejich recyklaci výrobci a dovozci, kteří na podporu jejich ekologické likvidace začali zakládat kolektivní sběrné systémy, do
nichž zapojují obce. V Českých Budějovicích bude postupně rozmístěno zhruba
20 kontejnerů červené barvy, kam mohou lidé elektroodpad vyhodit; jeden byl

již zkušebně umístěn v nákupním centru Čtyři Dvory a setkal se s úspěchem.
Kromě toho mohou lidé elektroodpad,
stejně jako jakýkoliv jiný, odvážet zdarma
do městských sběrných dvorů (v Dolní
ulici a na Švábově hrádku) nebo do mobilních kontejnerů, které město nechává
podle harmonogramu umisťovat do jednotlivých čtvrtí.
V ČR se ročně vytřídí 4,3 kg elektroodpadu na obyvatele, v Č. Budějovicích
to byly 2 kg. Zapojením do systému kolektivního sběru elektroopadu šetří město
náklady na likvidaci tohoto druhu odpadu. „Loni to bylo 1,135 milionu korun,
které město zpětně investuje do lepších
podmínek pro třídění odpadu,“ přiblížila
náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Kamiony po M. Horákové
určitě nepojedou

Letos poprvé se 16. června v obřadní síni radnice konalo slavnostní ocenění úspěšných žáků budějovických škol. Návrhy na
ocenění zejména těch, kteří uspěli v nejrůznějších talentových, sportovních, vědomostních a dalších soutěžích, zasílali na
město ředitelé škol – celkem přišlo asi 60 návrhů a nakonec bylo oceněno 21 žáků. Z rukou náměstka primátora pro oblast
školství Rudolfa Vodičky obdrželi kromě gratulace i pěknou knihu.
Foto Petr Zikmund

Kamionové dopravy v ulici Milady
Horákové se lidé nemusejí bát, vzkazuje
rada města znepokojeným občanům, kteří se na ni obrátili s peticí. Znervóznily je
totiž plány na úpravu této ulice v úseku
mezi A. Barcala a E. Rošického na čtyřpruh, které podle v nich v kombinaci
s plánovaným propojením M. Horákové
se Strakonickou zavedou do sídliště kamionovou dopravu.
„Takové obavy jsou ale zcela neopodstatněné, protože nákladní doprava vůbec
nemá důvod do ulice Milady Horákové
zajíždět, protože každé auto po projetí
touto ulicí skončí na Branišovské a poté
se musí stočit do Husovy ulice. Při existenci levobřežní komunikace, která je
hlavním průtahem města od severu k jihu, to znamená v případě tranzitní dopra-

Nové zařízení
pro seniory Vltavská plavba přinese nové příležitosti
Město již odkoupilo bývalý penzion
v ulici Na Zlaté stoce 28 a může začít jeho
přestavba na specializované zařízení pro
staré lidi postižené Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Bude odloučeným pracovištěm Domova pro seniory Máj
s kapacitou 20 lůžek. V objektu Na Zlaté
stoce budou mít nemocní větší pohodlí, mimo jiné i díky zahradě.
„Bude to jediné zařízení svého druhu
na jihu Čech. Nemocní lidé jsou nyní klienty domova pro seniory, takže jejich přestěhováním se tam uvolní dvacet lůžek. Už
jsme oslovili některé projekční kanceláře
a vyzvali je k předložení nabídky na projekt rekonstrukce tohoto objektu. Předpokládám, že by v příštím roce mohla být
obnova dokončena a první klienti se mohli do zařízení nastěhovat koncem roku
2010,“ odhadnul náměstek primátora
Rudolf Vodička.
Za objekt na Zlaté stoce město zaplatilo částku 8,5 milionů korun, dalších asi
8 milionů by měla stát jeho rekonstrukce.

info

Stavební práce na splavnění Vltavy,
které spolu s protipovodňovými opatřeními dorazily do Českých Budějovic, jsou
nejen zajímavou podívanou. Staly se i tématem odborného semináře, který pro
zájemce z podnikatelské sféry i představitele krajské a městských samospráv
připravila Jihočeská hospodářská komora v Týně nad Vltavou. Právě v tomto městečku je cílový bod projektu Dokončení vltavské vodní cesty, jehož realizaci odstartovalo v loňském září Ředitelství vodních cest ČR. Vytvořením
podmínek pro rekreační plavbu v 33 km
dlouhém úseku z Českých Budějovic do
Týna nad Vltavou by se jihočeská část
toku měla do roku 2013 plavebně napojit
na nádrž vodního díla Orlík a výrazně
zatraktivnit turistický potenciál jižních
Čech. Do budoucna se počítá i s dokončením plavebních zařízení na Orlíku a
Slapech, čímž vznikne souvislá vltavská
vodní cesta, která bude díky Labi napojena na celou síť evropských vodních cest.
Důkaz o tom, že splavnost řek se stává fenoménem cestovního ruchu, neboť
nabízí nové příležitosti pro relaxaci

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

Projížďka výletní lodí nenechala nikoho z účastníků semináře na pochybách, že dokončená vltavská vodní cesta bude zdrojem atraktivních zážitků.
i sportovní vyžití, poskytují současné
zkušenosti ve vyspělých zemích Evropy. Jak i na semináři Jihočeské hospodářské komory zaznělo, rekreační plavba na vodních cestách zejména v Anglii,
Nizozemí, Francii, Belgii a Německu je
charakteristická vysokou kvalitou služeb, což představuje nové podnikatelské příležitosti a v konečném důsledku
i přínos pro ekonomickou prosperitu
měst a regionů. Právě s tímto vědomím

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

chce město České Budějovice prodloužit splavnost Vltavy až k historickým hradbám.
„Zážitková turistika je to, co i České
Budějovice potřebují nabídnout návštěvníkům města. My chceme, aby k nám lidé přijížděli nejen častěji, ale také tu déle zůstávali a rádi se k nám vraceli.
A právě tomu může přispět atraktivní
zážitek v podobě projížďky po řece, kterou podél toku lemuje úžasná jihočeská
krajina, protkaná spoustou architektonických skvostů a pamětihodností, kdy
je možné si do vypůjčené loďky dát
i kolo a k památkám na něm dojet.
Možnost zkombinovat cykloturistiku
s rekreační plavbou by jistě přivítali
i místní občané. Navíc by to skýtalo
množství podnikatelských příležitostí,
protože návštěvníky musí někdo obsloužit a postarat se o servis vodáckých
přístavů,“ uvedl primátor Juraj Thoma
a zdůraznil, že státem financované
splavnění Vltavy se tak stává unikátní
příležitostí pro navrácení života i na českobudějovické řeky v rámci projektu
Město a voda.

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

vy jedině zbytečnou zajížďku. Ulice Milady Horákové bude vždy sloužit jen jako
obslužná komunikace pro obyvatele sídliště,“ vysvětlila náměstkyně primátora
pro dopravu Ivana Popelová.
V plánech sice je prodloužení M. Horákové až na Litvínovickou, ale zatím pouze na úrovni vyhledávacích studií. „U této
silnice jsme však jasně deklarovali, že její
stavba nepřipadá v úvahu, dokud nebude
hotový dálniční obchvat města, který bezpečně odvede tranzitní dopravu z města.
Nehledě na to, že město v tuto chvíli protažení na Litvínovickou nejenže nepotřebuje, ale ani na něj nemá peníze. Lidé se
opravdu nemají čeho bát, úpravy Milady
Horákové jim naopak přinesou větší komfort, a to i chodcům, kteří dostanou bezpečnější přechody,“ uzavřela náměstkyně.

Město a voda

Radniční výstava
o splavnění
S plány na obnovení vltavské vodní
cesty se nyní mohou zájemci seznámit
i v budově českobudějovické radnice.
Dvoumetrová ortofotomapa, znázorňující
plánované úpravy řeky mezi Českými
Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, je
k vidění hned u vstupu do informačního
centra. Další expozice v prvním patře
radnice nabízí informace o vnitrozemské
lodní dopravě i jednotlivých etapách
a stavbách obnovení vltavské vodní
cesty, včetně vizualizace jejich budoucí
podoby. Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, že z valné části je projekt financován Evropskou unií z Operačního programu Doprava. Podle plánů Ředitelství
vodních cest ČR, které výstavní panely
českobudějovickému magistrátu zapůjčilo, by první výletní lodě měly bez problémů zdolat vodní úsek z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou v plavební sezoně roku 2011. Výstava bude na
radnici k vidění i během prázdninových
měsíců.

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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Kriminalita klesá,
vandalismus nikoli
Podle policejních statistik ve městě
klesá kriminalita. Od ledna do května
zaznamenali policisté 1492 trestné činy,
o 164 méně než za stejné období loni.
Problémem však je neustávající vandalismus.
„Pokles kriminality je bezpochyby
dobrá zpráva, jedná se o dlouhodobý
trend svědčící o kvalitní práci policistů
i našich strážníků, kteří vzájemně spolupracují mnohem více než dříve a efektivněji tak hlídkovou činností pokryjí město,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.
Snížení kriminality pomohlo rozdělení
města na obvody, které zefektivnilo hlídkovou službu, a větší přítomnost strážníků v ulicích, stejně jako posílení personálního stavu Policie ČR v Českých Budějovicích, která se ještě donedávna potýkala s nedostatkem policistů, ale v současnosti je již personálně stabilizovaná.
„Trápí mne však, že stejný trend nevykazuje vandalství a různé výtržnosti.
Jedním z nejvíce exponovaných míst

v současné době je Krajinská ulice, kde je
velká kumulace restaurací a jiných podniků, a tomu bohužel odpovídá i četnost
projevů vandalství,“ poznamenal primátor. Stejně postiženou ulicí je například
Dr. Stejskala. Vandalství se také mimo
jiné letos opět projevilo poničením pouliční výstavy soch skupiny 4Sochaři, jejichž
díla byla napadena už loni.
Majitelé domů z Krajinské ulice se na
primátora obrátili s žádostí o pomoc kvůli
výtržnictví, vandalství a znečišťování svých domů a jejich okolí, zejména
o víkendu. „V sobotu a v neděli dopoledne se ulice změní v jedno velké smetiště,“ poznamenala obyvatelka Krajinské
ulice Vlasta Volfová.
Na pravidelné koordinační schůzce se
proto primátor se zástupci Policie ČR domluvil na zesílených společných hlídkách
strážníků a policistů, které o víkendu zvýší dohled nad Krajinskou. Město mimo
jiné do ulice objednalo na víkendová rána
mimořádnou úklidovou službu.

Stavební práce v Kněžskodvorské ulici běží naplno, rekontrukce úseku po ulici
K. Světlé bude hotova do přístího dubna.
Foto Petr Zikmund

Ulicemi města
MATICE ŠKOLSKÉ
Na Lineckém předměstí se kolmo na
dnešní Lidickou třídu začala ve 2. polovině 19. století rýsovat nová ulice. Ještě nebyla plně zastavěna, když v roce 1875
obdržela jméno Mühlfeldova. Komunikační uzel ulice - hostinec U basy a škola
Matice školské vznikl později. Dnes
místní centrum vytváří Poliklinika JIH.
Eugen Megerle von Mühlfeld (1810 –
1868) byl rakouský politik. Původní část
ulice Matice školské od ulice Boženy
Němcové k Vltavě se jeden čas za socialismu jmenovala Maxima Gorkého. Přitom je velmi pravděpodobné, že pánové
Mühlfeld a Gorkij ani nevěděli, že České
Budějovice existují.

trový dům U Váňů s pozdějším hostincem U basy. Za německé okupace, kdy
byla zabrána matiční škola, se učilo
U Váňů ve dvou třídách. Po roce 1990 se
v tomto rohovém domě se vchodem
z ulice Komenského objevila restaurace
a vinárna U Švejka. Zde míval předtím
Okresní podnik služeb provozovnu vázání kytic a věnců. Kdo pěstoval myrty,
mohl si přivydělat. Vzrostlou myrtu kupovali za 70 Kčs.
U basy vznikla herna a bar Nicole,
nonstop. V krámku vlevo cukrárna Monika, která však zanikla. V ulici se také
zařídila restaurace U Dvořáků, ale neudržela se. Další restauraci a kavárnu

lovkou byl zbořen před stavbou polikliniky. Asi trochu překážely, ale určitě nepřekážela restaurace Kotva.
V letech 1900 a 1901 postavila Matice školská vlastním nákladem na rohu
Komenského ulice matiční školu. Školu
v novorenesančním stylu postavil stavitel Josef Pfeffermann podle vlastního
projektu. Nejprve to byla obecná škola
pro hochy a dívky. V roce 1905 byl založen učitelský ústav a ke škole v letech
1907 a 1911 přistavěno křídlo. Další přístavba v roce 1956 ve stejném stylu,
takže dnes nejsou na fasádách v obou
ulicích přístavby patrné. Škoda, že na
přístavbě v roce 1911 se nepodařilo Jo-

V roce 1919 byla ulice přejmenována na ulici Matice školské podle známé
školy Matice školské, hovorově „matice“.
Ulice vedla od levého břehu Malše přes
Lidickou, Komenského, Generála Svobody, mezi kasárnami a chudobincem,
přes ulici Boženy Němcové až k Vltavě.
Po vzniku areálu vojenské nemocnice
byla ulice v těch místech neprůjezdná
a část k Vltavě byla v roce 1974 označena jako ulice Maxima Gorkého. Od
1. 1. 1991 pak Emila Pittera (1887-1943),
který byl profesorem a malířem a učil na
učitelském ústavu právě Matice školské.
Na rohu ulic Matice školské a Komenského byl v roce 1892 postaven pa-

otevřel na druhé straně ulice hotel Amadeus. Na rohu Lidické ustálo několik
politických režimů řeznictví U Stožických.
V městských domech blíže k Malši
měl za 1. republiky Frank Čech prodej
benzinu, tuků a olejů. Bydlel zde předseda Jihočeské cyklistické župy Karel
Hanzal, švadlena Milada Panušová
a předseda Českého rybářského spolku
Václav Lukeš. Městské činžovní domy
byly postaveny v roce 1921 podle projektu stavitele Antonína Kubíčka, který
se inspiroval obecními domy ve Vídni.
Autodrožky provozoval v ulici Reinhold
Opitz. Blok domů mezi Lidickou a Ty-

sefu Pfeffermannovi prosadit arkýř
s věží. Do roku 1911 vydržovala školu
Matice školská, od roku 1912 přešla škola do veřejné správy. Sama Matice
školská v Českých Budějovicích se dobrovolně rozešla v roce 1925, kdy již
ztratilo význam její poslání – zřizovat,
vydržovat a podporovat obecné, měšťanské a reálné školy s českým vyučovacím jazykem.
Učitelský ústav sídlil ve škole do roku 1948. Ústav měl v budově cvičnou
obecnou školu. V roce 1945 byla škola
moderně vybavena, např. lavicemi pro
dva žáky, což nebylo tenkrát běžné.

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

Kněžskodvorská v novém
Do konce dubna příštího roku bude
rekonstruován úsek Kněžskodvorské
ulice od vjezdu do OBI včetně křižovatky se Suchomelskou až po ulici K. Světlé.
„Plánovaná obnova zahrnuje pokládku nového povrchu, stavební úpravy vodovodu, kanalizace, vodovodních
a kanalizačních přípojek, součástí je
i úprava železničního přejezdu vlečky.
Ulice bude také doplněna o nové chodníky a stavební úpravy počítají i s vý-

měnou veřejného osvětlení a nutnými
přeložkami ostatních inženýrských sítí,“ vyjmenoval úpravy náměstek primátora pro investice František Jelen.
Městu se na rekonstrukci podařilo
získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, která pokryje
13,855 z celkových 41,168 milionu korun nákladů. Rekonstrukce byla zahájena 1. června a většina hlavních prací
bude hotova do konce letošního roku.

Strážníci pomohli najít
ztraceného chlapce
Velitelku jedné ze čtyř směn
městské policie, strážnici Hanu
Valentovou, ocenil primátor Juraj Thoma. Kromě dlouhodobě
skvělé práce, kterou odvádí,
pomohla na konci května najít
pohřešovaného chlapce.
Strážníci se do hledání ztraceného chlapce zapojili na žádost Policie ČR, kterou obdrželi
28. května hodinu a čtvrt před
půlnocí. Vydali se na obhlídku
vytipovaných míst, kde by se
chlapec mohl nacházet – zejména okolí
opuštěných budov. Do pátrání se zapojila
i velitelka směny a v jednu hodinu po
půlnoci se chlapce podařilo nalézt u autoopravny na Rudolfovské třídě.
„Jako matka se absolutně dokáži vžít
do pocitu rodičů. O to intenzivněji jsem se
zapojila do hledání chlapce a musím říci,
že jsem zažila skutečnou radost a obrovskou úlevu, když jsem ho spatřila, jak spal

info

ve vraku auta. Naštěstí živý
a zdravý,“ popsala Hana Valentová šťastný konec pátrací akce. Chlapec byl v dobrém zdravotním stavu a nebyl zraněn,
pouze si stěžoval na chlad. Byl
ihned předán rodičům.
Hana Valentová nastoupila
k městské policii v roce 2001
– nejprve k dopravnímu družstvu, po roce přestoupila do
cyklohlídky v obvodu Vltava
a odtud po třech letech do
turnusové služby, která ve čtyřech směnách zajišťuje nepřetržitou hlídkovou činnost. Po celou dobu patří mezi nejlépe
hodnocené a svědomité strážníky a v rámci reorganizace městské policie na podzim 2007 se stala zástupkyní velitele
směny a nakonec i přímo velitelem.
„Vážím si své práce a věřím, že mohu být lidem užitečná,“ dodala oceněná
strážnice.

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

Dnešní otázka zní: V jakém roce byla dostavěna Poliklinika JIH?
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 květnového vydání je:
České Budějovice měly v tramvajové vozovně osm motorových tramvajových vozů.
Výhercem je: p. Jan Kuchař, E. Beneše 6, 370 06 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 18. dne 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.

Názory, komentáře

Odpad je cenným zdrojem energie
Dnešní moderní civilizace je produkcí odpadu jakoby posedlá. Možná
to v tuto chvíli ani
jinak nejde. Odpadem jsme doslova
zavaleni. Skládky
se zaplňují, postupně uzavírají a hledají se další místa,
kam by se odpad
vešel. Recyklovat se všechno nedá. Tak
je to alespoň u nás, v Česku. Podobné
problémy měli i jinde v Evropě. Zamysleli se, zkusili na to jít od lesa a jedno
řešení se našlo. Začali využívat odpad
jako zdroj energie. A protože je produkován neustále, tak je to i zdroj obnovitelný.
Zařízení na energetické využití odpadu mají dvě nesporné výhody. Tou
první je bezpečné a k životnímu prostředí šetrné nakládání s odpady. Jinými slovy – na skládky se ukládá méně
odpadu. Druhou výhodou je výroba
elektrické energie anebo produkce tepla. Moderní energetická zařízení jsou
čistým zdrojem obnovitelné energie prostřednictvím termochemických, biochemických nebo fyzikálně-chemických

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

metod. Do jaké míry
čistým? To je možné posoudit z přiloženého grafu.
A když už jsme
u těch výhod, neměli bychom opomenout ani produkci skleníkových plynů. Současné žhavé
a tolik diskutované
téma. Přeměna odpadu na energii přispívá ke snížení
emisí skleníkových
plynů hned dvakrát.
Elektřinou získanou
z odpadu se snižuje
závislost na výrobě elektřiny v uhelných elektrárnách a navíc se významně
snižují emise metanu, ke kterým by došlo, pokud by byl odpad uložen na skládce.
V předchozím textu jsem ani jednou
nepoužil slovo spalovna. Přiznám, že
zcela záměrně. Spalovny se v Evropě
objevily už kolem roku 1900. První spalovna byla postavena ve Velké Británii
v roce 1874, další následovaly v Dánsku
a Švédsku v roce 1903. Tehdy to byly
především spalovny. Jejich hlavním a jediným úkolem bylo sprovodit odpad ze

Kněžská 19
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EMISE DIOXINŮ

světa. Energie a tepla dodávaly jen málo.
Dnešní moderní zařízení energii i teplo
dodávají – a v nemalé míře.
Druhým důvodem, proč jsem se vyhnul slovu spalovna, je fakt, že energetické využití odpadu není jen spalování,
ale také anaerobní digesce, čili mikrobiologický rozklad odpadu za vzniku dále využitelného bioplynu a tuhého digestátu.
Ivo Moravec (ODS), zastupitel
a předseda komise rady města
pro životní prostředí

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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100 let městské dopravy
v Českých Budějovicích

1. JVS, a.s.
Statutární město České Budějovice
Ateliér U Beránka

…to je název nové knihy, která byla
vydána u příležitosti tohoto významného výročí. Je to plnobarevná obrazová kniha mapující nejen stoletou
historii městské dopravy, ale čtenáři se
dozvědí i další zajímavé historické
střípky z naší jihočeské metropole. Navíc obsahuje fotky, které veřejnost dosud nespatřila. Velkým bonusem této
knihy je i půlhodinový film na DVD,
jehož komentář namluvil známý herec
Pavel Soukup. Kniha stojí 490 Kč
a můžete si ji zakoupit na všech předprodejích DP či v informační kanceláři
v Mercury centru.

R o z j e d‘t e t o s n á m i . . .

vyhlašují

amatérskou fotografickou soutěž
Královské město na vodě
Soutěží se ve dvou kategoriích:

1) Památky a voda
Historické objekty a jejich obrazotvornost v sepětí
s vodou, zajímavé pohledy na ně v jakékoliv spojitosti
s vodou. Kapky na římsách, odrazy v řekách, mlha
na střechách. Hodnotit se budou především:
originalita, neobvyklé záběry a výtvarné zpracování.

DPmČB, 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

2) Město na soutoku
Život ve městě, jímž protékají dvě řeky a k jehož
životu voda od pradávna neodmyslitelně patří, Vltava
a Malše jako přirozená a živoucí součást města.
Reportážně pojaté snímky lidí, kteří u vody odpočívají,
studují, hloubají nebo jen tak řeky tisíckrát za rok míjejí.

Fotografie ve formátu 13 x 18 cm nebo 20 x 30 cm pošlete nebo
osobně zaneste do 31. července 2009 do Ateliéru U Beránka
(Krajinská 35, 370 01 České Budějovice). Počet soutěžních
fotografií od jednoho autora je omezen na 5 kusů.
Soutěž je anonymní, takže k fotografiím přiložte zalepenou
obálku se samostatným listem, na němž budou uvedeny
identifikační a kontaktní údaje autora: jméno a příjmení,
adresa, datum narození, telefon, příp. e-mail.

Chcete si prohlédnout čistírnu odpadních vod? Prohlídku si můžete domluvit prostřednictvím e-mailové adresy 1.jvs@1jvs.cz, podmínkou je skupina minimálně 8 zájemců.

Na úspěšné fotografy v obou kategoriích čekají hodnotné ceny:
1. místo – poukaz na fotografické vybavení v hodnotě 20 000 Kč
2. místo – poukaz na fotografický kurz v hodnotě 6 000 Kč
3. místo – věcné dary v hodnotě 1 000 Kč
Kromě toho obdrží všichni ocenění reprezentativní publikace o Českých Budějovicích.
Vítězné fotografie budou otištěny v Novinách českobudějovické radnice.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. srpna v 17 hodin v Ateliéru U Beránka, kdy bude
zároveň zahájena výstava nejzdařilejších fotografií z každé kategorie.
Organizátoři si vyhrazují právo bezplatně použít soutěžní fotografie k dalším prezentacím.

Charita dostane
policejní auta
Městská charita dostane na svou terénní pečovatelskou a zdravotní činnost pět
bývalých policejních aut. O automobily
město z podnětu charity požádalo Krajské
ředitelství Jihočeského kraje Policie ČR,
které příslušné vozy vyřadilo ze služby
a bezúplatně je na město převede. Město
následně tato auta daruje Městské charitě
České Budějovice.

Schránka
na stížnosti
Obyvatelé sídlišť Máj a Šumava
mohou své stížnosti nebo podněty
nově předávat strážníkům i písemně
prostřednictvím schránky, která je
umístěna u vchodu do služebny městské policie v ulici Antonína Barcala
(naproti multikinu).
Pro osobní kontakt jsou strážníci
na služebně občanům k dispozici
v pevně stanovených hodinách. V pondělí a v pátek od 8 do 9 a od 16 do 17
hodin, ve středu od 8 do 9 a od 20 do
21 hodin.
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