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uvnitř najdete...
 Kompletní kulturní program
 Unikátní most na Vltavě
 Hasiči mají nový vůz
 Kostky mizí z Rošického ul.

Vánoce ve městě oživí dudáci

Desítky kulturních akcí jako
například koncerty, trhy, výstavy,
divadelní představení či tvůrčí dílny připravily město a další kulturní
subjekty na letošní Advent v Českých Budějovicích.
„Přichystali jsme velmi bohatý
a pestrý kulturní program, který
se bude odvíjet ve zhruba stejném scénáři jako v předchozích
letech. Lidé tak o žádné oblíbené
a tradiční kulturní akce, na které
se těší, nepřijdou,“ sdělila vedoucí odboru kultury magistrátu
města Iva Sedláková.
Novinkou je spolupráce s nově
vzniklým Budějickým dudáckým
sdružením. „To nachystá dva koncerty v době vánočních trhů. Bude
se jednat o čistě dudácké podání
koled u vánočního stromu na náměstí,“ vysvětlila Sedláková.
Advent začne 27. listopadu
rozsvícením vánočního stromu.
1. prosince projde městem vánoční zvonkový průvod a lidé se
mohou těšit na tradiční Vránkovy
koledy, Betlémské světlo z katedrály či dva živé Betlémy.
„Také letos přiletí 5. prosince
na náměstí Přemysla Otakara II.
anděl z Černé věže. Připravujeme
malé překvapení, které je však
odvislé od technických možností.
Určitě bych si tuto tradiční akci nenechala ujít,“ uvedla Sedláková.
Město letos nově pořádá
vánoční
gospelový
koncert.
V  klášterním kostele na Piaristickém
náměstí
vystoupí
13. prosince skupina Nate Brown
& One Voice z USA. Od 14. do
18. prosince mohou inspiraci pro

vánoční dárky načerpat lidé při
vánočních řemeslných trzích na
radničním nádvoří, které obohatí
odpolední kulturní program a pohádková představení pro děti –
tzv. Večerníčky na tržišti. Doplní
je i tvůrčí dílny v radniční výstavní
síni, při kterých si mohou děti za
pomoci dospělých vyrobit malé
potěšení pro druhého nebo tra-

diční ozdobičku.
„Jednotlivých akcí je skutečně
mnoho a nemohu zde jmenovat
všechny. Snažili jsme se program
koncipovat tak, aby si z něj vybral
každý, ať už jde o rodiče s dětmi,
svobodné lidi nebo seniory,“ konstatovala Sedláková.
Zdůraznila, že město opět vydává informační skládačku, v níž

Ulice ve městě jsou opět vánočně naladěny.

Řidiči, vyměňte si průkaz!
Tisíce lidí si stále ještě nevyměnily řidičský průkaz. Týká se
to dokladů vydaných v období od
1.1.1994 do 31.12.2000, které budou od 1. ledna 2011 neplatné.
„Už několikrát jsme na tuto
skutečnost upozorňovali, ale
zatím nedošlo k výraznému posunu. Celkový počet platných
řidičských průkazů v 79 obcích
správního obvodu České Budějovice je 103 132 a k výměně jich

zbývá ještě 8 807,“ konstatoval
Václav Suchopár, pověřený funkcí
tajemníka.
Pokud by po stanoveném termínu jel řidič s nevyměněným,
tedy neplatným řidičským průkazem, dopustí se přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., § 22
a mohla by mu být v blokovém řízení uložena pokuta ve výši 2 000
korun.
Oddělení řidičských průkazů

Kapři vylovení v rybnících společnosti Lesy a rybníky města
Českých Budějovic už jsou připraveni na Vánoce.
Foto Petr Zikmund

sídlí v budově magistrátu v Jeronýmově ulici číslo 1, úřední hodiny jsou každý den, v pondělí a ve
středu od 8.00 do 18.00 hodin,
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do
14.00 hodin a v pátek od 8.00 do
11.30 hodin.
K  bezplatné výměně průkazu
je třeba předložit vyplněnou žádost, řidičský a občanský průkaz
a jednu fotografii.

Město má nové
bankovní spojení

Mluvčí magistrátu Jitka Welzlová v souvislosti s termíny rozesílání složenek na zaplacení odvozu
odpadů upozornila, že město má
nové bankovní spojení. „V  případě platby bezhotovostním způsobem je nutné zasílat peníze na
účet číslo 4210312/0800 vedený
u České spořitelny a.s. pod stávajícím konstantním symbolem 0379
a variabilním symbolem uvedeným
na složence,“ uvedla mluvčí.
Původní účet města u UniCredit
Bank byl ke dni 31. října úplně zrušen, případné platby na tento účet
se tak budou pravděpodobně vracet jako neproveditelné.
Poplatek za odpad v celkové
výši 500 korun platí každá fyzická
osoba s trvalým pobytem na území města. Druhá pololetní splátka
končí 30. listopadu 2010. Kromě
úhrady složenkou mají občané
možnost zaplatit hotově v pokladně magistrátu. Možné jsou i platby
prostřednictvím soustředěného inkasa SIPO nebo platební kartou.

budou uvedeny všechny akce,
které se ve městě budou konat.
K  dispozici bude zdarma v turistickém informačním centru na
radnici nebo také na internetových stránkách města www.cbudejovice.cz.
Na straně 2 najdete kompletní program Adventu ve
městě.

Foto Petr Zikmund

Adventus znamená
latinsky příchod
Advent je
období
radostného
očekávání
a má kající
c h a r a k t e r.
Věřící se těší
na
příchod
Ježíše Krista.
Je to doba ztišení, modlitby,
pokání, přípravy na slavení vánočních svátků a rorátů. Tyto
staré písně nás spojují s vírou
našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem.
Nápěvy i slova písní překlenují
celé generace.
Adventní doba má především svůj duchovní obsah,
který se ale občas vytrácí
a rozmělňuje v horečných nákupech, nesmyslných půjčkách
na dárky a dalších, veskrze
konzumních záležitostech. Bráním se svodům této adventní
devalvace a věřím, že stejný
postoj má většina lidí.
Prožít plně adventní dobu
znamená třeba i smíření se
s těmi, kdo jsou kolem nás.
Mějte to na paměti a připomínejte si tuto šanci každou
adventní neděli, třeba při zapalování svíčky na věnci, nebo
při pohledu na děti otevírající
každý den čokoládové okénko
svého kalendáře.
Adventus znamená latinsky
příchod, a tak se na něj těšme!
Miroslav Tetter

Vánoční strom je z Borovan
Dominantu Vánoc v Českých
Budějovicích tvoří 15 metrů vysoký smrk pichlavý. V rohu náměstí
Přemysla Otakara II. stojí od pondělí 22. listopadu. Je asi pětatřicet let starý a městu jej darovala
rodina z Borovan. K slavnostnímu
rozsvícení došlo tradičně v sobotu před první adventní nedělí.

Město se také v polovině listopadu obléklo do vánočního
kabátu. Vánoční osvětlení zdobí náměstí Přemysla Otakara II.
a přilehlé ulice - Krajinskou, Biskupskou a Karla IV. Rozsvíceny
jsou také prostory kolem katedrály svatého Mikuláše a částečně
i Lannova třída.

Komunitní centrum si lidé
mohou prohlédnout na radnici

Celkem patnáct soutěžních
návrhů českobudějovického Komunitního centra na sídlišti Máj
je k vidění v prvním poschodí historické budovy radnice až do 31.
prosince.
Ve veřejné soutěži, kterou vyhlásilo město, zvítězil návrh bratislavského ateliéru SLA, s.r.o.
Centrum, jehož stavba bude
z části hrazena z dotace Regio-

nálního operačního programu Jihozápad (35 milionů korun), bude
sloužit občanům od první poloviny
roku 2012.
V  objektu bude umístěno mateřské centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální
poradenství, středisko primární
prevence a pečovatelské a ošetřovatelské služby pro seniory
a zdravotně postižené osoby.

Autorem soutěžního návrhu číslo 1 je SLA, s. r. o., Bratislava.
Foto Magistrát

N o v i n y č e s k o bu d ě j o v i c k é r a d n i c e

Vánoční svátky ve městě 2010
27.11. 16.30  Náměstí Přemysla Otakara II. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
28.11. 15.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Kocourova zahrada
Husův sbor, Palackého náměstí – Adventní koncert
28.11. 15.30
Galerie Pod kamennou žábou – XVI. Adventní zpívání – Zlatý klíček – první
28.11. 17.30
adventní koncert
30.11. 19.00 DK Metropol, divadelní sál – SPIRITUÁL KVINTET – vánoční koncert známé kapely
30.11. 20.00 k. c. Bazilika – Asonance – vánoční koncert irských a keltských balad
1.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Pečeme a zdobíme vánočně, Ateliér
Tvor: Vyrábíme a společně tvoříme vánoční dekorace a dárky
Piaristické náměstí – 11. Vánoční zvonkový průvod a otevření Ježíškovy poš1.12. 15.30
tovny v Č. Budějovicích
Náměstí Pře1.12. 17.00
mysla Otakara II. – Vránkovy koledy
1.12. 19.00 Koncertní síň O.
Jeremiáše – Jihočeská komorní filharmonie
2.12. 18.00 Malé divadlo,
Loutkohra Jihočeského divadla – Andělíček Toníček
2.12. 19.00 DK Metropol, divadelní sál – William Shakespeare: Večer tříkrálový
2.12. 20.00 k. c. Bazilika –
Dan Bárta a Robert Balzar trio
2.12. 20.00 Restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – Roman Dragoun
3.12. 20.00 KD Slavie – Večerní čaje v „Armáďáku“
Živý Betlém vždy zpestří program.
Foto archiv
3.12. 17.00 Malé divadlo,
Loutkohra Jihočeského divadla – Andělíček Toníček
4.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Pletení vánoček – Iva Wolková
4.12. 10.00 a 15.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Andělíček Toníček
4.12. 17.00 KD Slavie – Slavnostní společenský večer
4.12. 17.00 Jihočeské divadlo – Vánoční koncert – skupina Javory, H. a P. Ulrychovi
4.12. 17.00 DK Metropol, divadelní sál – Čert a Káča
5.12. 10.00 a 15.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Kocourova zahrada
Mikulášská jízda historickým trolejbusem
5.12. 14.00 – 17.00
Galerie Pod kamennou žábou – XVI. Adventní zpívání – Cantus Firmus
5.12. 17.30
Náměstí Přemysla Otakara II. – PŘÍLET ANDĚLA
5.12. 17.45
6.12. 15.00 Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 26–27, dětské oddělení (1. patro) – Mikulášská besídka v knihovně
7.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Zdobíme, aranžujeme vánočně – Keramika – Ateliér Tvor: Vyrábíme a společně tvoříme vánoční dekorace a dárky
7.12. 19.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert – Jihočeská komorní filharmonie&Nezmaři
8.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Fanfrnochy: M. Stecher, Drobné dáry:
J. Pulcová, Vosk: H. Salvová
8.12. 19.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert – Jihočeská komorní filharmonie&Nezmaři
8.12. 19.30 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Jidáš Iškariotský. Zrádce.
9.12. 19.30 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert – Jihočeská komorní filharmonie&Nezmaři
9.12. 20.00 Restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – Swing Trio Avalon & P. Ernyeiová
9.12. 20.00 c. k. Solnice – Václav Koubek a kapela – s novou deskou Avé
10.12. 19.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert – Jihočeská komorní filharmonie&Nezmaři – dirigent: J. Talich
10.12. 20.00 Restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – DJ Filda – (Praha – Rádio 1)
11.12. 9.00 – 16.00 DDM, U Zimního stadionu 1, Č.B. – Vánoční kapr – otevřená soutěž plastikových modelářů
11.12. 10.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Andělíček Toníček
11.12. 18.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Adventní zpívání a tancování – Malý Furiant s Pavlínou Jíšovou a přáteli
12.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Pečení: I. Stará, Podmalby: M. Flašková
12.12. 17.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert ZUŠ B. Jeremiáše
12.12. 17.00 Jihočeské divadlo – Pošťácká pohádka
Galerie Pod kamennou žábou – XVI. Adventní zpívání – Sbor se „Z“ – adventní
12.12. 17.30
koncert
13.12. – 19.12. 9.00 – 18.00 Náměstí Přemysla Otakara II. – Vánoční trhy – prezentace a prodej
zboží s vánoční tématikou
13.12. 16.45 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Vánoční zamyšlení – z programu Historického klubu
13.12. 18.30 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční radovánky s Inkou Rybářovou a jejími
hosty – Cyklus pro děti a rodiče

V klášterním kostele na Piaristickém vystoupí 13. prosince skupina Nate Brown
& One Voice z USA.
Foto www.fjsphotography.phanfare.com
13.12. 19.30 Klášterní kostel Obětování panny Marie, Piaristické nám. – Gospelové vánoce – Nate
Brown & One Voice (USA)
Nádvoří radnice – Vánoční řemeslné trhy – kulturní program od
14.12. – 18.12. 9.00 – 17.30
15.00 hod., od 16.30 hod. Večerníčky – divadelní představení pro děti
Radniční výstavní síň – Vánoční tvůrčí dílny pro děti
14.12. – 18.12. 10.00 – 17.00
14.12. 16.30 – 17.30 DDM, U Zimního stadionu 1, Č.B. – Vánoční koncert hudebního oddělení

– flétny, kytary – MgA. E. Gadzhyyeva
14.12. 17.00 Náměstí Přemysla Otakara II. – Dudácké koledování u vánočního stromu
14.12. 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Vánoční posezení
14.12. 19.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert – CIMBAL CLASSIC
15.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Šperky Tiffany: V. Crhová, Malba na
hedvábí: M. Tomková, Zpracování volny, batika na hedvábí, předení na kolovratu: J. Scheinpflugová, Frivolitky: E. Drančáková
15.12. 20.00 c. k. Solnice – Zdeněk Bína (ex 123 min) a Jan Urbanec – accoustic project
16.12. 18.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční benefiční koncert pro dárce a přátele
charity
16.12. 20.00 Restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – Veleben(d)
17.12. 10.00 – 15.00 Dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Zdobení vánočního
stromu ve dvoře domu u Beránka, 16.30 hod. – Zpívání pro Ježíška a v 17.00 hod. – Rozsvícení
vánočního stromu a pavlačí
17.12. 17.00 Náměstí Přemysla Otakara II. – Dudácké koledování u vánočního stromu
17.12. 18.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert DPS Carmina
18.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Dřevořezba: J. Erhard, Keramika:
manželé Reindlovi
18.12. 9.00 – 18.00 Dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Řemeslný Trh – 10.00
hod. – Jak se zpracovává vlna, 17.00 hod. – Vánoční módní přehlídka butiku Miss Rose
18.12. 10.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Příroda Sardinie – přednáška RNDr. J. Boháče, DrSc.
18.12. 19.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční galakoncert – Jihočeská komorní filharmonie
18.12. 20.00 c. k. Solnice – Husa na provázku: Růžový panter
19.12. 9.00 – 18.000 Dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Rybí trh, 10.00 hod. –
16.00 hod. – Výroba rybích šperků

Vánoční trh je inspirací pro dárky pod stromeček.

Foto archiv

Piaristické náměstí, Panská ulice – Vánoce na starém městě a staro19.12. 10.00 – 17.00
česká vánoční ulička v Panské ul.
19.12. 15.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Kocourova zahrada
Galerie Pod kamennou žábou – XVI. Adventní zpívání – Furiant
19.12. 17.30
KD Slavie – Živý Betlém
19.12. 17.30
19.12. 18.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert českobudějovického DPS Canzonetta
19.12. 19.00 DK Metropol, divadelní sál – Ray Cooney: Prachy!!! – komedie
20.12. 9.00 – 8.00 Dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Dobročinný bazar
20.12. 19.00 Restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – Dudlajda – vánoční koledy
21.12. 9.00 – 17.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Drobná keramika: J. Půlpytlová, Drobnosti, keramika: J. Pulcová, Zpracování vlny, předení na kolovratu: D. Vařilová
21.12. 9.00 – 18.00 Dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Pečení vánoček
a cukroví
21.12. 16.30 Katedrála sv. Mikuláše – Betlémské světlo – účinkuje Pěvecký sbor jihočeských
učitelek
Náměstí Přemysla Otakara II. – Živý Betlém – Borovanští betlémáři v Českých
21.12. 17.00
Budějovicích
21.12. 18.00 Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Koledování s Úsvitem – vánoční písně a koledy v podání JFPS Úsvit
21.12. 19.00 DK Metropol, společenský sál – Fešáci aneb Fešáci mají talent
22.12. 17.00 Dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Zpívání, tanec a vibrace –
s Martinou Štecherovou
22.12. 17.00 a 20.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – DPS Canzonetta – J. J. Ryba – Česká mše
vánoční – spoluúčinkuje Jihočeská komorní filharmonie
23.12. 18.00 Jihočeské divadlo – Vánoční koncert – J. J. Ryba – Česká mše Vánoční
25.12. 17.00 DK Metropol, divadelní sál – Tradiční vánoční koncert DPS Jitřenky a přípravných sborů
26.12. 15.30 Husův sbor, Palackého náměstí – Vánoční koncert – J. J. Ryba: Česká mše vánoční
26.12. 18.00 Jihočeské divadlo – Vánoční koncert – J. J. Ryba – Česká mše Vánoční
27.12. 10.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Červená Karkulka
28.12. 10.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Kašpárek v rohlíku 1
28.12. 19.30 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Jidáš Iškariotský. Zrádce
29.12. 10.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
30.12. 10.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Ronja, dcera loupežníka
31.12. 10.00 Malé divadlo, Loutkohra Jihočeského divadla – Kašpárek v rohlíku 2 / Kašpárek
navždy
31.12. 12.00 Náměstí Přemysla Otakara II. – 9. Silvestrovské poledne aneb po čtyřech věžích
kolem Samsonovy kašny – hra pro děti s odměnami
31.12. 17.00 DK Metropol, divadelní sál – Silvestrovské hudební gala – operetní a muzikálové
melodie
31.12. 18.00 Jihočeské divadlo – Perfect days – komedie – silvestrovské představení
31.12. 20.00 KD Slavie – Beatový Silvestr v „Armáďáku“
1.1. 17.00 Koncertní síň O. Jeremiáše – Novoroční koncert – Jihočeská komorní filharmonie
4.1. 14.30 Náměstí Přemysla Otakara II – Slavnostní požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
5.1. 19.30 DK Metropol, společenský sál – Glenn Miller Orchestra – The World Famous
7.1. 19.00 DK Metropol, divadelní sál – Tříkrálový koncert – účinkuje Filharmonie Brno
Pravidelné akce
11.12, 18.12. a 27.12. (od 17.00, 18.00 a 19.00hod.) Pozvání do secese, aneb advent u Hardtmuthů
s finanční podporou statutárního města České Budějovice
změna programu vyhrazena
aktualizace na www.c–budejovice.cz, www.cb–info.cz, htpp://kultura.c–budejovice.cz
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Unikátní most vzniká v Českém Vrbném

Na Vltavě vyrůstá unikátní most.
Nedaleko Českých Budějovic,
v právě budovaném ochranném
přístavu v Českém Vrbném, roste
zcela ojedinělý silniční most, který
bude sloužit jako vstupní brána do
mariny.
Díky němu se ochranný přístav stane dosud jediným místem
v rámci České republiky, vybaveným sklopným mostem. Důvody
takovéhoto technického řešení
jsou zřejmé - kritériem bylo nejen
umožnění běžného provozu na
místní obslužné komunikaci, ale
zároveň i bezproblémové vplutí
vyšších plavidel do přístavu.
Jako optimální varianta byl
zvolen jednostranně sklopný
most s protizávažím, navržená
mostní konstrukce je 10,7 m dlouhá a 5,2 m široká. Při návrhu byl
velký důraz dán na celkové estetické ztvárnění mostu, který by
měl tvořit novou netradiční dominantu celého areálu, určeného
zejména pro sportovní a rekreační
vyžití. Bezpečnost provozu mostu
bude zajišťovat světelná signalizace a závory. Celá oblast bude
navíc osvětlena a monitorována
kamerovým systémem. Přemostění bude sloužit také jako cyklostezka, která zavede cyklisty až do
centra budovaného areálu.
Most je součástí stavby ochranného přístavu České Vrbné, který
bude poskytovat útočiště až 23
sportovním plavidlům a dvěma
návrhovým plavidlům (max. 44 x
5,4 m) před nepříznivými podmín-

Foto Petr Zikmund
kami na řece, například v případě
povodní či zámrazy. V  běžném
provozu bude přístav sloužit pro
stání sportovních plavidel, kde jim
také budou poskytovány potřebné
servisní služby, jako je tankování
pohonnými hmotami, doplňování
vody či odběr odpadů a další.
Výstavba mostu je součástí investiční akce „Dokončení vltavské
vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou“,
jejímž investorem je Ředitelství
vodních cest ČR a je financována
Evropskou Unií prostřednictvím
Operačního programu Doprava
a z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Stavba, která řeší dopravní
obslužnost celého areálu, je pak
záležitostí města České Budějovice. Hlavním kritériem hledaného technického řešení bylo co
nejmenší zatížení území Českého
Vrbného. Znamená to, že stávající stezka pro cyklisty změní svou
trasu a povede podél levého břehu Vltavy po sklápěcím mostě
a poté přes vnitřní část vodáckého areálu. Automobilová doprava
tak bude od cyklostezky zcela
odkloněna. Jediné místo, kde se
cyklostezka překříží s vozovkou,
je u loděnice ještě uvnitř areálu
s minimálním provozem.
Na financování stavby bude
město žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
výši nákladů nelze zatím přesně
stanovit.

Letišti slouží nový hasičský vůz

Ulicemi města

Ulice U Tří lvů

Ulice U Tří lvů, která spojuje
Žižkovu třídu a Dukelskou ulici,
vznikla na začátku 20. století. První činžovní domy se začaly stavět
od Žižkovy v roce 1901. Roku
1906 se ulice oficiálně nazvala ulicí U Tří lvů. V němčině Dreilöwenhofgasse. To by šlo doslovně přeložit jako Třílvodvorská. Někdy
budějovicky Třílvovka. Německý
název vystihoval podle čeho bylo
jméno U Tří lvů vytvořeno. Na rohu
Žižkovy a ulice U Tří lvů, kde byla
v roce 1986 postavena jídelna pro
Střední odborné učiliště dopravní
a mechanizační a Střední odbornou školu automobilní, stával totiž
renesanční dvůr, na jehož bráně
byl zobrazen biblický výjev, kdy
Daniel se nachází v jámě lvové.
Zřejmě v té jámě byli lvi tři, poněvadž dvůr se podle toho nazýval
U Tří lvů.

MUDr. Jindřicha Říhy, vpravo rok
na to dnešní budova radia Faktor.
Za kubistickým mostem přes Mlýnskou stoku se ulice vedoucí na Dukelskou jmenovala od roku 1921
Boženy Němcové.
V roce 1955 se obě části ulice
rozpůlené Mlýnskou stokou sjednotily pod jeden název U Tří lvů.
Jméno Boženy Němcové se pak
použilo na bývalou Štefanikovu
ulici vedoucí od Hardtmuthky k nemocnici. U mostu přes Mlýnskou
stoku končila rázovitá Rybní ulice,
kde kdysi bydleli rybáři, kteří měli
v Mlýnské stoce (plné ryb) haltýře.
V  těch místech stojí blok divadla
z roku 1970 navazující na komplex někdejšího DK ROH, dnes
Metropol.
Pozoruhodná je budova Říhova
sanatoria, pro kterou se ustálil hovorový název „Říhárna“. Není to li-

ústavu MUDr. Říha.
Součástí byl ústav pro rodičky.
Prováděly se diatermie a elektrické žárové koupele. Po znárodnění v roce 1945 sídlilo v domě do
roku 1952 dětské oddělení. Mezitím v roce 1947 chtěla radnice
z Říhárny a přistavěním dalších
pavilonů zřídit Dům zdraví. Byl
na to dokonce založen „Spolek
pro postavení sociálního domu“
vedený starostou města. Dům
zdraví se navrhl do dvouletky. Ale
ani se nezačalo stavět. V Říhárně
potom vnikla poliklinika Krajského ústavu národního zdraví.
V ulici U Tří lvů nevznikly žádné obchody. Asi proto, že to byla
ulice příčná. Lidé chodili buď Žižkovou k nádraží, nebo Dukelskou
do Havlindy. Za to v ulici sídlili
stavební podnikatelé. Od roku
1911 Josef Pfeffermann a spo-

Dvůr U Tří lvů byl zlikvidován
na začátku 20. století. Jako poslední stý renesanční špýchar.
To bylo přibližně v roce 1906,
kdy vznikla nutnost novou ulici pojmenovat. Hodil se název
U Tří lvů. V ulici U Tří lvů jsou sice
na secesním domě č. 8 reliéfy
tří lvů, ale ulice neobdržela jméno U Tří lvů podle tohoto domu,
nýbrž podle starého dvora.
Na konci ulice před Mlýnskou
stokou ve směru od Žižkovy
byly postaveny výrazné budovy.
Vlevo v roce 1913 sanatorium

chotivé pojmenování, ale je to silný
termín, každý ve městě ví, kde to je.
MUDr. Jindřich Říha, než si postavil
sanatorium, ordinoval na náměstí
v domě č. 16 a v domě U Tří Kohoutů. Předtím působil v Brně mimo
jiné jako emeritovaný I. sekundární
lékař gynekologického a porodnického oddělení zemské porodnice.
V  proskleném válcovém nárožním
arkýři s věží byly dva operační sály
pro operace všeho druhu. Říhárna
zaručovala volnou volbu operátora
i ošetřujícího lékaře. Na přání převzal operace a ošetřování i majitel

lečníci Antonín Kubíček a Augustin Teverný (Antonín Kubíček
přesídlil v roce 1927 do vlastního
domu „Na Špici“ na Vrchlického nábřeží), dále podnikatelství
staveb bratři Kovaříkové (Josef
a Václav) a jeden čas inženýrská
a geometrická kancelář firmy Matyáš & Moučka, než se přestěhovala do Lanovky.
V  části U Tří lvů u Dukelské
byla postavena secesní budova
s kubistickými prvky a hodinovou
věží německého dívčího lycea,
známá ve městě jako „Rozhlas“.

Dnešní otázka zní:

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

Kdy byla postavena budova německého dívčího lycea, ve které léta sídlil „Rozhlas“, dnes Pedagogická fakulta?

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku ze záříjového vydání je:

Česká reálka ve Šrámkově ulici byla postavena v letech 1892 – 1893.
Výhercem je: Ant. Steinbauer, dr. Ed. Beneše 1, 370 06 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz.
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

O nové brožury je
mezi lidmi zájem

Hasiči ukázali zájemcům nový hasičský vůz v plné parádě.
Foto Petr Zikmund
Technické vybavení HasičskéHasičský speciál bude slouho záchranného sboru Letiště
žit zejména při aktivním rychlém
České Budějovice posílil nový
zásahu u nehod a požárů letahasičský speciál, který významdel. Automobil je tvořen kabinou
ně přispěje ke zvýšení bezpečpro tříčlennou osádku, speciální
nosti leteckého provozu. Vozidlo
cisternovou nástavbou s vysoce
v hodnotě téměř 22 miliónů korun
výkonným čerpadlem, zásobami
odpovídá moderním standardům
hasiv a nutným specializovaným
a nejpřísnějším požadavkům pro
příslušenstvím. Automobil je pospecializovaná hasičská vozidla.
staven na třínápravovém pod„Speciál se nám podařilo povozku.
Peníze z evropských struktuřídit díky podpoře z Regionálního
rálních fondů by měly výrazně přioperačního programu Jihozápad.
spět i k financování druhé etapy
Jsou to první peníze, jejichž zdrorekonstrukce letiště, která počítá
jem jsou evropské strukturální
s výstavbou terminálu na zelené
fondy, které podpoří projekt molouce, rozšířením stojánky pro ledernizace letiště, “ vysvětlil ředitel
tadla, úpravou vzletové a přistávaJihočeského letiště České Buděcí dráhy a technickým zázemím.
jovice a.s. Ladislav Ondřich.

O brožury o bezdomovectví, určené pro širokou veřejnost a lidi bez
domova, je velký zájem. Obě tiskoviny byly vydány v rámci projektu
nazvaného Bez střechy, ale mezi lidmi, který připravilo Statutární město České Budějovice ve spolupráci
s Městskou charitou České Budějovice v rámci Evropského roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
„Brožuru pro širokou veřejnost
využívají už i odborníci, což je důkazem toho, jak je potřebná. Lidem bez
domova pomáhá při životě, protože
obsahuje pro ně praktické informace,“ sdělila projektová manažerka
Městské charity České Budějovice
Michaela Andrlíková.
Celý projekt, jehož součástí bylo
vydání zmíněných brožur, má za cíl
zvýšit informovanost o problemati-

ce bezdomovectví, odbourat negativní předsudky veřejnosti a zvýšit
solidaritu vůči lidem bez domova.
Také proto proběhla v ulicích
města anketní kampaň. Uskutečnily se i přednášky pro studenty vysokých škol. „Celou problematiku
bezdomovectví chceme dostat do
podvědomí co nejširší veřejnosti,“
uvedla Šárka Kovárnová z odboru
sociálních věcí.
Od 6. do 19. prosince se bude
konat výstava na různých místech
ve městě. Půjde o fotografie umístěné na panelech například v hale
odboru sociálních věcí, na vlakovém
nádraží i kině Kotva.
„Cílem je seznámit veřejnost
s problémy bezdomovectví jako je
alkoholismus, nezaměstnanost či
vysoká zadluženost lidí,“ dodala Andrlíková.

Bezpečnější přechody

Přechody pro chodce u českobudějovického DK Metropol by
měly doznat zásadních změn. Jedná se o jedno z nejfrekventovanějších míst, kde je prokazatelně největší výskyt dopravních nehod.
Jak v tomto úseku zlepšit podmínky pro chodce řeší v současné
době projektová dokumentace,
která má být hotová do konce tohoto roku. To je podmínkou pro
získání přislíbené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 374 tisíc korun.
Na základě analýz nehodovosti
byly k úpravám původně vybrány hned čtyři křižovatky. Žádosti
o dotaci na přípravu projektové
dokumentace však Státní fond dopravní infrastruktury vyhověl jen
z jedné třetiny.
Projekt tedy bude obsahovat
prostor před DK Metropol. Počítá
se s novým přechodem před Metropolem i s úpravami sousedních přechodů, zejména v Dukelské ulici.
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Kostky mizí z Rošického ulice

Řidiči si už začínají zvykat na
uzavřenou část Rošického ulice,
ze které mizí pověstné kostky, které nahradí klasický asfaltový povrch komunikace.
V současné době probíhá první
etapa rekonstrukce, a to od křižovatky Rošického a Nedbalovy
ulice ke křižovatce s Větrnou ulicí.
Druhá etapa bude následovat už
na jaře příštího roku. Půjde o úsek
od křižovatky s Větrnou ulicí až ke
křižovatce s ulicí Milady Horákové.
Souběžně s ním začne i oprava silnice na Zavadilce.
Kompletní oprava bude hotova za 14 měsíců a investice vyjde
na více než 150 milionů korun. Na
jejím financování se podílí kromě
Českých Budějovic i Jihočeský
kraj a Evropská unie, a to přes
Regionální operační program Jihozápad.

Rekonstrukce Rošického ulice.

Rybník Návesný prošel revitalizací

Jak koupit SMS jízdenku na MHD?
Pošli SMS ve tvaru BUD na:

902 06 20
902 06 60

pro jízdenku na 30min.
pro jízdenku na 24 hod.

cena 20,- Kč
cena 60,- Kč

Jak koupit Datovou jízdenku na MHD?

Hlavním cílem revitalizace rybníka Návesný v Branišově bylo
obnovit retenční schopnost krajiny, snížit možnost vzniku a dopady povodňových situací, zlepšit
samočistící schopnost zadržené
vody a zvýšit biodiverzitu lokality.
„Rybník tak vytvoří podmínky
a předpoklady pro rozvoj druhové rozmanitosti fauny a flóry,“
uvedla mluvčí magistrátu Jitka
Welzlová.
Obnova této vodní plochy začala už 31. března a stavební
práce zahrnovaly odstranění sedimentů ze dna, pročištění zanesené a nefunkční stoky, vybudování bezpečnostního přelivu,

trubního propustku pod místní
komunikací a zkulturnění stávajících ostrůvků. Práce si vyžádaly
investici ve výši sedmi milionů
korun.
Nový bezpečnostní přeliv zajistí převedení povodňových vod
a vyloučí přetékání přes hráz a ničení povrchu komunikace. Odbahněním se eliminují kyslíkové
deficity a dojde tak k celkovému
zlepšení kvality biotopu významného krajinného prvku.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí a z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (SFŽP
a ERDF): cca 5,4 mil. Kč

Nahraj si do mobilu aplikaci DZone a nabij svou elektronickou peněženku:

Plnocenná jízdenka na 30 minut
Plnocenná jízdenka na 24 hodin

cena 12,-Kč
cena 40,-Kč

Nebo zajdi do prodejny Knebl mobil (OC Mercury, 2.p.),
zde ti aplikaci zdarma nahrají.

Více na www.cb-mobil.cz nebo www.dpmcb.cz
Samsonova kašna je připravena na zimní sezonu
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a úspěšný vstup
telefon 387 784 111
e-mail: sekret@sdcb.cz
Čéčova 44, 370 22 České Budějovice

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.
Otevírací doba sběrných dvorů od 1.11. 2010 do 31.12.2011
Po až Pá
So
Ne

08:00 - 18:00
08:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Nabízíme možnost odvozu
velkoobjemového a stavebního
odpadu.
Jsme tu pro Vás:
Tel.: 724 976 885, 387 004 601

Service for the Future

www.asa-cz.cz

Foto Petr Zikmund

MŠ U Pramene
otevře další třídu

Do nově otevírané třídy českobudějovické Mateřské školy U Pramene mohli rodiče koncem listopadu zapisovat své děti v předškolním
věku. Kapacita třídy je 24 míst
a děti nastoupí od 1. ledna 2011.
V březnu letošního roku, kdy byl
řádný zápis, bylo přijato 1617 žádostí o umístění dítěte do MŠ.
„Vzhledem k duplicitním žádostem byl převis poptávky v dubnu
2010 celkem 244 míst. Z  tohoto
počtu nebylo umístěno asi 100
dětí zaměstnaných rodičů. Od
doby zápisu a v průběhu září se
uvolnilo, například z důvodu stěhování, přibližně 30 až 40 míst. Právě
toto číslo odpovídá žádostem odmítnutých zaměstnaných rodičů
s nástupem do zaměstnání během
podzimu, kterých je 31,“ konstatovala vedoucí odboru školství a tělovýchovy Dagmar Koubová.

Suché Vrbné
projde obnovou

Celková rekonstrukce ulic čeká
městskou čtvrť Suché Vrbné. Půjde
o konstrukční vrstvy komunikací
a chodníků, jejich povrchů, včetně
přeložek inženýrských sítí, výměny
kanalizačních stok a vodovodních
řadů, veřejných částí domovních
přípojek a veřejného osvětlení.
„Konkrétně se jedná o část ulice
Československých legií, Edvarda
Beneše v úseku Ledenická – Aloise
Kříže, Puchmajerovu ulici v úseku
Vladislava Vančury – Želivského
a o ulici Vladislava Vančury. V ulici
Edvarda Beneše bude současně
provádět Teplárna výměnu teplovodního potrubí,“ uvedla mluvčí
českobudějovického
magistrátu
Jitka Welzlová.
Cena přesahuje 60 milionů korun. Projekt je zařazen v tematickém Integrovaném plánu rozvoje
města.
Budějovice už požádaly o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Předpokládá se, že práce budou ukončeny
v první polovině příštího roku.
Termín úplné uzavírky ulic Puchmajerova a V. Vančury je do 30.
května 2011.

Trocha statistiky

V  letošním říjnu se v českobudějovické porodnici narodilo celkem 214 dětí (v říjnu 2009 - 206),
z toho 114 chlapečků (vloni 103)
a 100 děvčátek (vloni 103). Z  celkového počtu bylo 6 párů dvojčat
(vloni 9), 12 dětí s cizincem (vloni 9)
a 74 dětí narozených mimo manželství (vloni 65).
Sepsáno bylo 48 zápisů o určení otcovství (vloni 59). K nejoblíbenějším jménům patří například
Tomáš, Jakub, Tereza a Adéla.
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