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uvnitř najdete...
 Radní zvolili komise
 Obnova Rajské zahrady

finišuje
 Dny slovenské kultury
 Portréty osobností

IV. železniční koridor dostal zelenou
Tolik očekávaná stavba IV. železničního koridoru, která omezí dopravu na důležitých tazích
v krajském městě, dostala v úseku Nemanice – České Budějovice
od ministerstva dopravy pro letošní rok zelenou.
„Ministr dopravy Vít Bárta podepsal realizaci této stavby koncem prosince. Pro nás to znamená
intenzivní přípravu, protože stavby
kolem železničního koridoru budou mít vliv na celkovou dopravu
po městě. Začali jsme jednat také
s investorem a všemi zainteresovanými stranami, abychom zátěž
zvládli,“ řekl náměstek primátora
Kamil Calta.
Než započne samotná modernizace železniční tratě, bude potřeba zajistit objízdné trasy, hlavně
pro viadukt na Rudolfovské ulici,
který bude postupně uzavírán.
„Už v březnu nebo dubnu se začne pracovat na rozšíření viaduktu na křižovatce ulic Pekárenská –
Nádražní o dva pruhy a viaduktu
na křižovatce ulic Skuherského
– Nádražní, aby tato místa zvládla
nápor automobilů,“ vysvětlil Calta.
Zdůraznil, že podmínkou pro
samotnou realizaci koridoru bude
i dokončení budované Zanádražní
komunikace, která ulehčí Rudolfovské ulici. Bez ní město nevydá
pro koridor stavební povolení.
Zlepšit očekávané dopravní
komplikace může i nedávno dokončené propojení okruhů, které
odvádí dopravu z Pražské třídy

směrem na Jindřichův Hradec.
Na Pražské se totiž bude rekonstruovat most u Budvaru. „Zde
však neočekáváme takové problémy s automobily jako u viaduktu na Rudolfovské,“ doplnil Calta.

run za každého dalšího.
Do konce května pak musí
lidé uhradit poplatek za odpad,
který se platí dvakrát ročně.
Jeho celková výše je 500 korun
na osobu, to znamená 250 korun
na pololetí. „Zatímco o poplatku
za odpad jsou lidé vyrozuměni
většinou poštou, kdy jim přijde
složenka domů, pokud nevyužívají jiných služeb spojených
s hrazením poplatku, u psů musí
platit lidé bez vyzvání,“ dodal
Suchopár.
Podotkl ještě, že drtivá většina obyvatel Českých Budějovic platí řádně a včas. „Jsou ale
jednotlivci, kteří mají s platbami
problémy. Neuhrazené částky
striktně vymáháme, a to včetně
exekucí,“ uzavřel Suchopár.

Smlouvy budou
k dispozici na internetu

Město zveřejní smlouvy, které uzavře v letošním roce, tedy
od 1. 1. 2011. První krok učinil
v lednu primátor Juraj Thoma,
který zadal pověřenému tajemníkovi magistrátu Václavu Suchopárovi pokyn pro vypracování metodiky, jak dokumenty
zpřístupnit.
„Jen pro představu – v loňském roce město uzavřelo
2800 smluv. Technicky bude
tedy zveřejňování náročné, ale
všechny smlouvy budou dostupné na internetu,“ prohlásil
Thoma.

železnice v souvislosti se IV. železničním koridorem zastavila dopravu u tzv. Černých mostů, které
představují stejný problém jako
českobudějovický viadukt. Město
kolaps dopravy ustálo.

Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar – obcházeli počátkem ledna ulicemi ve městě
a v rámci dobročinné akce vybírali finanční dary. Tříkrálová sbírka patří k nejúspěšnějším
charitativním akcím.
Foto Petr Zikmund

Čas na placení poplatků

S novým rokem 2011 vznikla
obyvatelům Českých Budějovic
povinnost uhradit městu poplatky. Dobrá zpráva je, že ty, které
se týkají občanů, tedy ne podnikatelů, zůstávají ve stejné výši
jako v loňském roce.
„Do konce března letošního
roku musí být zaplaceny poplatky ze psů, které platí jejich majitelé. Pokud bydlí v rodinném
domě, tak zaplatí tisíc korun
a za každé další zvíře rovněž tisíc korun. Pokud držitel psa bydlí jinde než v rodinném domě,
tak zaplatí za psa tisíc korun a
za každého dalšího 1500 korun.
Poplatek je na rok,“ sdělil pověřený tajemník magistrátu Václav
Suchopár. Snížená výše poplatku je 200 korun za psa a 300 ko-

Město se na rekonstrukci koridoru chystá již několik let. V této
souvislosti je například už hotový
most u hřbitova v Mladém.
Zkušenosti může město čerpat
také v Táboře, kde modernizace

Město tak chce vyhovět lidem, kteří mají zájem nahlédnout do smluv a dostat se
k informacím.
„Nechtěli jsme, aby lidé museli vážit cestu na úřad, kde
budou žádat o tyto informace.
Budou tak moci učinit pohodlně a k potřebným údajům se
dostanou rychle a bezproblémově. Věřím, že každý, kdo
bude mít o tuto službu zájem, ji
ocení. Zpřístupnění také určitě
vyvolá veřejnou diskuzi, která
se povede s reálnými fakty,“
uzavřel Thoma.

Rok 2011 bude ve

znamení sčítání

Hned několik novinek přinese povinné březnové sčítání
lidu, domů a bytů, jehož garantem je Český statistický úřad
ČR.
„Vůbec poprvé v historii,
tedy od roku 1869, bude možné vyplnit sčítací formuláře
elektronicky. Obec je povinna
podle svých možností zajistit počítače i volně přístupné
místo, kde bude možné úkon
provést. Odhaduji, že většina

občanů tak učiní ze svých domovů, ale i my takovou možnost samozřejmě nabídneme.
Sčítacími komisaři a zároveň
distributory tiskopisů budou
pracovníci České pošty. Veškeré údaje o sčítání budou vyvěšeny na úřední desce magistrátu,“ řekl pověřený tajemník
magistrátu Václav Suchopár.
Rozhodným okamžikem pro
sčítání bude půlnoc z pátku
25. na sobotu 26. března 2011.

Úhel pohledu
V
poslední době
od svých kamarádů, známých a přátel
slýchávám
poměrně
často otázku:
„Tak co na té
radnici?“
Musím říci, že na ni není lehká
odpověď. Kdyby se mě zeptali
před půl rokem, tehdy jsem byl
v pozici opozičního zastupitele,
asi bych jim odpověděl, že nic
moc, že rada to vede od desíti
k pěti a s vedením města to také
není slavné.
Nyní sedám v čele města,
vedle primátora, v radě města. Změnil se proto logicky můj
úhel pohledu?
Ano i ne. Chtěl bych si zachovat odstup a přitom si být
vědom odpovědnosti, před kterou neuhnu!
Abych to vysvětlil…
Uchovat ten zdravý odstup
z opozice, co jsem měl, ale
na druhou stranu beru odpovědnost, která vyplývá z výsledků voleb a koaliční smlouvy.
Je to stejné jako se starým
a novým rokem.
Zkušenosti z minulých let
vám nikdo nevezme, ale nový
rok – to jsou výzvy a naděje….
Miroslav Joch,
první náměstek primátora

Budoucí prvňáčci
byli u zápisu

Budoucí prvňáčci byli koncem
ledna u zápisu v základních školách, které zřizují České Budějovice. Těch je celkem 14. Zápisy ředitelé vyhlásili na čtvrtek 27. a pátek
28. ledna.
„Povinná školní docházka začíná pro děti narozené do 31. srpna
2005. Výjimečně mohly být zapsány i děti narozené do 30. června
2006. Případný odklad povinné
školní docházky povoluje ředitel
školy na základě doporučujícího
posouzení příslušného školského
poradenského zařízení nebo odborného lékaře, ale k zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče
budou žádat o odklad,“ upozornil
náměstek primátora Petr Podhola.

Na volby
získalo město
pět miliónů
Na loňské volby do zastupitelstva obdržely České Budějovice od státu dotaci ve výši
pěti miliónů korun.
Loni dostalo město přes
1,8 miliónů jako zálohu, letos
zapojilo do rozpočtu zbytek.
„Dalším rozpočtovým opatřením, které rada města v lednu
projednala, je částka 59 tisíc
korun, kterou jsme dostali
od okolních obcí za zajišťování přestupkových řízení našimi
úředníky,“ dodal první náměstek primátora Miroslav Joch.

Petr Ivaniš, pracovník firmy .A.S.A odnáší právě vyhozený vánoční stromeček. Tato firma nepotřebné stromky z ulic města
svážela. Byly jich opět tisíce.
Foto Petr Zikmund

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

Lidé se možná letos projdou rajskou zahradou

Bývalý dominikánský klášter
s kostelem Obětování Panny Marie
na Piaristickém náměstí ukáže lidem opět některé své krásy v plné
parádě.
Památka byla založena spolu
s městem roku 1265 Přemyslem
Otakarem II. Období celkové dostavby kláštera s ambitem spadá
do let 1340-1370, kdy se na jeho
stavbě podílel Petr Parléř. Poslední gotickou fází stavebního vývoje byly úpravy z konce 15. století
a dále byl barokně upravován ve
2. polovině 17. století.
„Novodobou rekonstrukcí prochází tato významná památka
od roku 1995. O deset let později
byla zahájena obnova ambitu zařazená v Programu regenerace
městské památkové rezervace
a z městského rozpočtu na ni byla
už celkově poskytnuta částka přes
osm milionů korun. Restaurátorské
práce v ambitu by měly být dokončeny v letošním roce, stejně jako
úpravy rajské zahrady a sociálního
zařízení, ovšem za předpokladu,
že bude dostatek finančních pro-

středků z dotací. Sadové úpravy
rajské zahrady budou pravděpodobně prováděny až následně
a v budoucnosti se uvažuje také
o opravách fasád areálu. Interiéry
klášterního kostela a přilehlé křížové chodby slouží nejen k církevním
potřebám, ale také jako prohlídkový a galerijní prostor,“ uvedla
k aktuálnímu stavu náměstkyně
primátora Ivana Popelová s tím, že
investorem projektu je Biskupství
českobudějovické.
Na financování se každoročně v
podstatné míře podílejí statutární
město České Budějovice a Ministerstvo kultury ČR. V roce 2010
činil podíl města v Programu regenerace 2.677.000 korun, podíl
státu byl pouze 187.000 korun.
„Vloni pokračovalo restaurování
jižního křídla křížové chodby, kde
byly dokončeny malířské restaurátorské práce akademickým malířem Jiřím Čechem a restaurování
kamenných prvků pod vedením
Lukáše Hosnedla a Jana Koreckého. Poté se práce přesunuly do západního křídla křížové chodby, kde

bylo cihelné žebroví jednotlivých polí čištěno a došlo
i k odstranění nepůvodní
příčky. Stěžejním úkolem
byla záchrana jednotlivých
historických
kamenných
a cihelných článků a plastických prvků,“ připomněla
náměstkyně Popelová.
Kulturní památka dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny
Marie je již několik let zařazena v Programu záchrany
architektonického dědictví,
který dotuje Ministerstvo
kultury České republiky.
Peníze byly použity na celkovou opravu střechy. Velmi významnou součástí
komplexu je křížově klenutý
ambit kolem rajského dvora se zachovanou studniční
kaplí a středověkými ná- Návštěvníci už dnes obdivují krásu dominikánského kláštera.
Foto Petr Zikmund
stěnnými malbami. Během
šího
královského
města
Českých
mátkou
a
jednou
z dominant městrestaurování křížové chodby došlo
Budějovic.
ské památkové rezervace. Myslím,
k objevům, které zásadním způso„Areál kláštera je mimořádně
že patří k vůbec nejpůvabnějším
bem rozšiřují poznání historie této
významnou církevní stavební pakoutům města,“ dodala Popelová.
skvostné památky i dějin někdej-

Radní zvolili poradní komise pro nové volební období

Devět odborných komisí, z toho
dvě zcela nové - dopravní a pro
cestovní ruch zřídili v lednu radní města. Komise jsou poradními
a iniciativními orgány rady.
„Jsou jedenáctičlenné a každá z koaličních stran nominovala
tři předsedy. Koalice má v komisích vždy většinu. Velmi mne těší,
že zájem o práci projevily i politické subjekty, občanská sdružení
či vysoké školy, které nejsou zastoupeny zastupitelským mandátem. Jsem rád, že rada města
jejich nominačnímu návrhu vyhověla,“ sdělil primátor Juraj Thoma.
Zdůraznil, že komise se začaly
scházet okamžitě, protože musí
připravit podklady pro vyhlášení
grantových řízení. Jejich hlavní
náplň činnosti stanovuje rada,
která ukládá úkoly a poté také
projednává stanoviska a náměty. Komise mohou ale projednat
i jiné, neurčené otázky, vždy ale
ve vymezené působnosti.
Komise dávají doporučující stanoviska k vybraným projednávaným bodům, projednávají koncepční materiály v
dané vymezené oblasti, podílejí
se na hodnotících procesech
v grantových řízeních města.
„Proto jsme se snažili vyhovět
nominacím subjektů, které nejsou

v zastupitelstvu. Domnívám se, že
komise budou dlouhodobě a věcně
projednávat problémy. Očekávám
od nich rovněž dobré podněty,“ dodal Thoma.

SOCIÁLNÍ KOMISE

Předseda:
Helena Sýkorová (ČSSD)
Členové:
František Konrád (ČSSD)
Marie Simotová (ČSSD)
Miroslav Bína (ODS)
Tomáš Chovanec (HOPB)
Petra Zimmelová (HOPB)
Ivan Mánek (HOPB)
Pavel Pokorný (TOP 09)
Jan Dunda (TOP 09)
Tomáš Řezníček (TOP 09)
Lea Klokočková (KSČM)

KULTURNÍ KOMISE

Předseda:
Barbora Lišková (HOPB)
Členové:
Jan Bernard Vaněček (HOPB)
Jana Mráčková (ČSSD)
Martin Peschík (ČSSD)
Jaroslava Šporclová (HOPB)
Daniel Turek (ODS)
Lucie Počtová (KSČM)
Lada Klímová (TOP 09)
Radim Beránek (TOP 09)
Zdeněk Bezecný (TOP 09)
Lubomír Pána (VŠERS)

Autolékárničky pomohou
nemocným v Africe

V rámci projektu s názvem
Adra sbírá autolékárničky pro Itibo
v Keni vytvořil také českobudějovický Domov pro seniory Máj
záchytné místo pro sběr prošlých
autolékárniček.
V nemocnici v Itibo z nich využijí konkrétně chirurgické rukavice
a neotevřený obvazový materiál jako obinadla, fáče, gázové
čtverce, náplasti a trojcípé šátky.
Ostatní věci, například nůžky, léky,
desinfekce, zaškrcovadla a roušky

bohužel nemohou být dále použity.
Prošlé autolékárničky mohli
lidé přinést do recepce Domova pro seniory Máj do 30. ledna.
„Tato humanitární akce měla hned
dva dopady. Pomůže nemocným
lidem na druhém konci světa,
pro něž mají třeba i prošlé gázy
a obvazy nevyčíslitelnou hodnotu,
a také zamezí plýtvání zdravotnickým materiálem,“ poznamenal
k akci náměstek primátora Petr
Podhola.

Skateboardové hřiště se přestěhuje

Skateboardové hřiště, které se
nachází na parkovišti u Sportovní
haly, změní své místo. Přestěhuje se do lesoparku Stromovka.
Informoval o tom náměstek primátora Petr Podhola.
„Části pozemků, kde se hřiště
nachází, patří státu a spravuje je
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podepsali
jsme s ním dodatek ke smlouvě
o výpůjčce pouze do 31. května.
Nelze déle, protože s pozemky
má úřad jiné plány,“ vysvětlil Podhola.

Nově by zde mělo být obslužné
dopravní napojení k výstavbě City
Bank. „Nebylo by pak ideální, aby
vedle stálo skateboardové hřiště,“
vysvětlil ještě náměstek, podle
kterého by hřiště mělo letos projít
již na novém místě obnovou. Město totiž požádalo Jihočeský kraj
o dotaci z programu pro opravy
sportovišť ve výši 150 tisíc korun
a se spoluúčastí 50 tisíc.
Ve Stromovce má v budoucnu vyrůst i outdoorový Freetime
park, jehož podoba je stále ještě
v jednání. Stát by měl do roku 2015.

BYTOVÁ KOMISE

Předseda:
Slavoj Dolejš (TOP 09)
Členové:
Pavel Dostál (TOP 09)
Jiří Šlechta (ČSSD)
Veronika Šestáková (ČSSD)
Jaroslava Hrabětová (ČSSD)
Miroslav Komárek (ODS)
Martin Maršík (HOPB)
Jan Průša (HOPB)
Veronika Přibylová (HOPB)
Václav Aubrecht (KSČM)
Milan Syrovátka (Zel./OS)

SPORTOVNÍ KOMISE

Předseda:
Ladislav Hovorka (ČSSD)
Členové:
Jiří Filip (ČSSD)
Michal Šebek (ODS)
Miroslav Leština (VPM)
Vladimír Cahák (ČSTV)
Jan Hrdý (KSČM)
Josef Burda (HOPB)
Petr Požárek (HOPB)
Kryštof Kratochvíl (TOP 09)
Oldřich Souček (TOP 09)
Ivan Dolejš (TOP 09)

ŠKOLSKÁ KOMISE

Předseda:
Jindřiška Kačenová (HOPB)
Členové:
Lucie Betáková (HOPB)
Jiří Kabele (ČSSD)

Radek Cvach (ČSSD)
Dana Walterová (ČSSD)
Břetislav Kábele (ODS)
František Hřídel (TOP 09)
Alena Vejdovcová (TOP 09)
Ivana Šamalíková (TOP 09)
Jarmila Mandžuková (KSČM)
Jindřich Čítek (Zel./OS)

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Předseda:
Michal Kolář (TOP 09)
Členové:
Adam Truzyk (TOP 09)
Irena Horažďovská (HOPB)
Jan Tůma (HOPB)
Jiří Kaňa (HOPB)
Karel Meruňka (ČSSD)
Václav Slepička (ČSSD)
Václav Pálka (ČSSD)
Jan Ptáčník (ODS)
Karel Roháček (KSČM)
Monika Machová Wittingerová
(Zel./OS)

PAMÁTKOVÁ KOMISE

Předseda:
Karel Beneš (HOPB)
Členové:
Jaroslava Sýkorová (ČSSD)
Pavel Šimánek (ČSSD)
Radim Kándl (ČSSD)
Petr Pavelec (NPÚ)
Petr Lamač (ODS)
Ladislav Vonášek (TOP 09)

Stanislav Kovář (TOP 09)
Vítězslav Velát (KSČM)
Vladimír Musil (Zel./OS)
Jaroslav Šádek (HOPB)

DOPRAVNÍ KOMISE

Předseda:
Jiří Peltan (ČSSD)
Členové:
David Lataj (ČSSD)
Stanislav Rataj (HOPB)
Karel Bouda (HOPB)
Milan Brabec (HOPB)
Michal Türk (ODS)
Jan Leština (TOP 09)
Bedřich Volf (TOP 09)
Ivan Tekel (KSČM)
František Stráský (Zel./OS)
Pavel Pech (ČSSD)

KOMISE PRO
CESTOVNÍ RUCH

Předseda:
Jiří Nevečeřal (TOP 09)
Členové:
Jiří Dušek (TOP 09)
Petr Šalda (TOP 09)
Ivan Rubáš (ČSSD)
Miloslav Procházka (ČSSD)
Libuše Oulehlová (ČSSD)
Vilém Čekajle (HOPB)
Martin Volný (HOPB)
Lenka Housková (HOPB)
Irena Hosenseidlová (ODS)
Miroslav Velát (KSČM)
n á z o r y , k o m e n tá ř e

Zlepšení vnitřní komunikace

Po příchodu na radnici na pozici náměstka primátora pro
ekonomiku a majetek, po prvních dnech, respektive týdnech
ve funkci, jsem se musel vnitřně
vyrovnat sám se sebou. Musel
jsem utlumit vnitřní emoce, které jsem cítil jako člověk, který
po celou dobu od ukončení studií působil v privátním sektoru,
a to nejprve jako zaměstnanec,
posléze i jako spolumajitel výrobní firmy. Práce ve státní správě, v mém případě samosprávě,
je úplně o něčem jiném-fungují
zde oproti privátní sféře trochu
odlišné pracovní mechanismy.
Po prvních dnech svého vnitřního boje s emocemi jsem sdílel
spíše negativní pocity z toho, jak
funguje úřední šiml.
Ale čas mi postupně otevírá
oči. Lidé na jednotlivých odborech magistrátu dělají svou práci
tak, jak jim ukládají různé zákony,
vyhlášky, předpisy a směrnice.
A aby to neměli tak jednoduché,
tak ty zákony, vyhlášky a předpisy se pro jistotu neustále mění
– možná častěji než je zdrávo.
A nyní se dostávám k jádru věci –

práce státní správy a samosprávy,
kterou velkou měrou náš magistrát zajišťuje, může začínat a končit u toho, že každý úředník bude
vykonávat svou práci v intencích
striktního dodržování povinností,
které jsou nám uložené zákony
a vyhláškami nebo se můžeme
pokusit o to, aby byla tato práce
vykonávána efektivně.
A to je to, o co se chci v nejbližší době pokusit. V rámci svého
resortu, kterým jsou finance, musím komunikovat se všemi odbory
magistrátu. Peníze jdou prostě napříč vším. A zde cítím velkou výzvu
ke zlepšování. Jsem přesvědčen
o tom, že úředníci na jednotlivých
odborech ve valné většině vykonávají svou práci dobře a zodpovědně. Ale!!! Každý si vykonává
zodpovědně tu svou oblast, ale
osobně zaznamenávám slabou
stránku v komunikaci mezi jednotlivými odbory. Abych to konkretizoval…. Magistrát má rozpracovaných více než sto větších či
menších investičních a jiných akcí.
Na některé žádáme dotační podpory, jiné zase hradíme v plném
rozsahu z vlastních zdrojů. Nee-

xistuje zde zatím žádný funkční
systém řízení a sledování těchto
projektů a akcí. Jednotlivé odbory si udělají svou práci, např. jeden odbor vyčlení peníze, druhý
umí efektivně zažádat o dotaci
a další zase organizuje výběrové řízení. Neexistuje zde však
komunikace mezi jednotlivými
odbory, respektive existuje, ale
je to komunikace subjektivní bez
jakéhokoliv fungujícího systému.
A to je tedy nyní můj prioritní úkol - zefektivnění činnosti
úředního šimla - nastavení systému pro možnost okamžitého
nahlédnutí jednotlivými odbory
do jakéhokoliv projektu, jak se
v čase vyvíjí a v jakém se nachází stádiu rozpracovanosti. Proč
se o toto pokouší náměstek pro
ekonomiku? Protože efektivita,
přehled o rozpracovanosti konkrétních akcí, znalost potřeby
finančních prostředků v konkrétním čase, znalost času příchodu
finančních dotačních prostředků
– jsou věci, které by měly být samozřejmostí.
Miroslav Joch
první náměstek primátora
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Lidé budou více
pomáhat městu

Lidé, kteří pobírají sociální dávky a občané, kteří byli odsouzeni
k obecně prospěšným pracím, se
zapojí ještě více do údržby a úklidu města.
Pomůže tomu i souhlas rady,
kterým budou České Budějovice zapsány do soudního katalogu
poskytovatelů
služeb
v rámci obecně prospěšných prací. „V této věci spolupracujeme
s Mediační a probační službou.
Obecně prospěšných prací jsme
doposud využívali při údržbě hřbitovů, a to zejména proto, že soud
lidem stanoví termín, do kdy musí
obecně prospěšné práce vykonat,
není ale upřesněno, ve kterých

dnech a kolik hodin denně. To je
trochu problém,“ vysvětlil Thoma.
Do tzv. veřejně prospěšných
prací se pak zapojí občané pobírající sociální dávky. Občané by
například mohli uklízet sníh při
sněhových kalamitách a podobně.
„Domnívám se, že je potřeba
využít lidi, kteří pobírají sociální
dávky, aby odvedli práci ve prospěch města. Je to naprosto
správné. Bude to zcela určitě náročná věc, ale nic tím nezkazíme,
když tuto praxi zavedeme. Alespoň se o to pokusíme a uvidíme,
jak to bude fungovat,“ poznamenal Thoma.

Ulicemi města

Současná Žižkova třída má
nezvykle několikrát lomený půdorys. První část ze Senovážného náměstí k Pozemním stavbám
směřuje k jihovýchodu, druhá část
od Pozemních staveb na bývalé
Radeckého náměstí míří na východ, třetí část směřuje na severovýchod a čtvrtá část kolem
kasáren směrem mezi severovýchodem a východem. Je to nejklikatější ulice ve městě. Lom u Pozemních staveb způsobilo rameno
Malše, které meandrovalo k Novohradské a teklo obrazně řečeno
přes dvůr Pozemních staveb.
Pro přirozené rameno Malše se
časem ustálil název Mlýnská stoka.
Část ze Senovážného náměstí
k Novohradské byla částečně zastavěna již v 16. století. Stál tam
např. renesanční dvorec U tří lvů.

přejmenována na Žižkovu.
Kolem roku 1890 byly postaveny
stranou Schmerlingovy a Jeronýmovy ulice kasárny, které vytvořily
linii nové ulice Radeckého podle
českého šlechtice a polního maršála Jana Josefa Václava Radeckého
z Radče. Prostor mezi Schmerlingovou, Novohradskou, Jeronýmovou a Radeckého se označil jako
Radeckého náměstí. Na Radeckého náměstí stojí dnes Žižka. V roce
1919 byla Radeckého třída přejmenována na Sokolskou. Radeckého
náměstí mezitím jako název zaniklo
a hovorově se říkalo Sokolské nebo
Schwarzenbergské podle Schwarzenbergského paláce.
Sokolská ulice odolávala přejmenování až do roku 1955. Toho roku
územní a politické orgány vytvořily
jednu dlouhou a klikatou Žižkovu třídu z tehdejšího Stalinova náměstí až

Silnice vedla do Trhových Svinů, Nových Hradů a do začátku
19. století se tudy jezdilo do Vídně. Význam této části Žižkovy
třídy výrazně vzrostl postavením starého vlakového nádraží v
roce 1868. Roku 1875 obdržela
tato část název Nádražní. Vedla
pozdější Průmyslovou až na třídu Nákladní u starého nádraží.
V roce 1887 byla přejmenována
na Schmerlingovu, ale jen po Novohradskou. Od Novohradské kolem tabáčky k nádraží to byla stále Nádražní. Roku 1919 se název
Schmerlingova zrušil a třída byla

k nádraží. Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova zatím stála, přesněji
krčila se, na náměstí před radnicí.
V roce 1968 a po 17. listopadu 1989
se zvažovalo udělat něco s názvem
„Žižkova“ třída, např. přejmenovat
na stabilní politicky nezávislý název,
nebo rozdělit třídu na dva samostatné úseky, ale rozhodlo se pro zachování současného stavu.
Namále měl „Žižka“ před
21. 8. 1968. Rakouský politik
Schmerling neměl k městu žádný přímý vztah. Žižka měl k městu vztah vyloženě negativní (jako
šlechtic vyhlásil městu Budějovice

žižkova třída
nepřátelství). Slavný Radecký
zase někde bojoval za c. k. Rakousko. Jen Sokolové vždy stáli
na straně města, ale upadli v nemilost po roce 1948. Z politických
důvodů je tak vývoj názvu Žižkovy
třídy složitý, přičemž jako rébus
působí názvy Nákladní třída, Denisova, Rooseveltova a Nádražní
alias Stará Nádražní, řečená Průmyslová.
Žižkovou třídou jezdily tramvaje, které měly zastávky U černého
koníčka a U tří lvů, kde byla též
výhybna. V bloku domů před areálem Petrínů stával dům s chvalně i nechvalně známou restaurací
Na šlajferně (pamětníci na Šlajfernu stále vzpomínají kvůli jídlu
a dobře ošetřenému pivu). Na místě Pozemních staveb býval honosný Neuhauserův dům, poničený
bombardováním v roce 1945.

Nejvíc se líbil stromek
z Nového Vráta

Soutěž o nejkrásnější stromeček na radničním nádvoří patřila
i vloni dětem z mateřských škol,
které stromky ozdobily podle
svých představ. Lidé pak v anketě
hlasovali, který byl nejhezčí.
Předškolákům z patnácti školek
se podařilo zkrášlit celkem osmnáct smrčků a borovic. Vánoční
krabice, do níž vhazovali svůj hlas,
byla umístěna v radniční výstavní

síni v rámci tvůrčích dílen v době
od 14. do 23. prosince. Nejvíc se
líbil stromeček Mateřské školy
T. G. Masaryka z Nového Vráta.
Jim proto náměstkyně primátora Ivana Popelová přivezla dárkový koš s výtvarnými potřebami.
„Kromě tužek, pastelek a temperových barev byly v koši ještě skicáky a další pomůcky k výtvarné
výchově,“ prozradila náměstkyně.

Vítězný stromek loňských Vánoc. (vlevo, foto archiv). Náměstkyně Ivana Popelová předává dárkový koš dětem. (vpravo, foto
Petr Zikmund).

Regenerace sídliště Máj

Čtvrtou etapou regenerace pokračuje i letos obnova sídliště Máj.
Oproti původním předpokladům
město změnilo výběrové řízení tak,
že se do něj může hlásit neomezený
počet zájemců. Původně bylo výběrové řízené uzavřené.
Sdělil to náměstek primátora
Kamil Calta. „Původně jsme chtěli
změnit výběrové řízení na zcela otevřené, ale z časových důvodů, kdy
by se nestihl termín ukončení, jsme
změnili počet zájemců na neomezený, čímž se z něj prakticky stalo
otevřené výběrové řízení,“ vysvětlil
Calta.
V lednu bude město očekávat

nabídky zájemců, pak proběhne již
zmíněné výběrové řízení na zhotovitele. Čtvrtý úsek přiléhá k ulici
A. Barcala. Zahrnuje ulice M. Chlajna a V. Volfa. Západní část navazuje
na Branišovský les. Plánované úpravy se týkají zeleně, parkovišť a hřišť.
V oblasti vzniknou také nové parkovací plochy.
Projekt Regenerace sídliště Máj
si klade za cíl zlepšit kvalitu bydlení na největším českobudějovickém
sídlišti pomocí celkové proměny
veřejných prostranství. Ta spočívá
především v rozšíření zeleně, doplnění mobiliáře, dále pak v úpravě
komunikací včetně chodníků.

Vedle byla zahradní restaurace
a protivínská pivnice U anděla. Naproti byla a je restaurace
U černého koníčka, podle pivařů
U koně. Cestou ke starému nádraží kolem tabáčky byly další dvě
hospody a na rohu Nádražní a Nákladní restaurace a hotel U města
Budějovic.
Samostatnou kapitolou je prostor Žižkovy třídy, kde dnes stojí
Mercury Centrum. Stávala tam
YMCA a léta hlavní dobytčí trh.
Podle údajů z roku 1906 bylo
v jeden den přihnáno na dobytčí trh
2 600 ks dobytka rohatého, 581 ks
a 400
koní.a Jan Schinko.
Připravuje Odbor územního plánování a vepřového
architektury, Milan
Binder

Dnešní otázka zní:

Ve kterém roce byla postavena provozní budova n.p. Pozemní stavby?

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

Městské divadlo ve Stejskalově ulici bylo postaveno v roce 1819.
Výhercem je: Anna Boňková, Budovcova 6, 370 01 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.

Dny slovenské kultury v Českých Budějovicích
18. 2. 2011

16.00 ZAHÁJENÍ DNŮ SLOVENSKÉ KULTURY - vernisáž
- Radniční výstavní síň - Recyklus - výstava Jozefa Fuggera,
Jána Čermáka, Gabriela Bartoša
a Erika Gallu
17.00 Jč muzeum a D+Gallery & AD 71 - Čas v súvislosťach
- oleje Kataríny Alexyové-Fígerové
a sochy Milana Lukáče
19. 2. 2011
19.00 Loutkohra - Umri, skap
a zdochni…!!! - pánský duševní
striptýz, nejen pro dámy v podání
Divadla SkRAT Bratislava

21. 2. 2011
19.30	DK Metropol - Peter Nagy
a skupina Indigo
20.00 k.c. Bazilika - Ingmar Bergman - Persona - pohybové moderní
divadlo

22.2. 2011
17.00 Galerie Nahoře - Slovensko fotografie Borise Németha
18.00 Hotel Budweis - Slovenské
dědictví UNESCO - fotografie
20.00 Restaurant modrý dveře - Zuzana Suchánková - slovenská bluesová zpěvačka
23. 2. 2011
8.30, 11.00, 17.30 Kino Kotva

- Nickyho rodina - dokument Matěje Mináče o dosud nezveřejněných
faktech a svědectvích o akci Nicholase Wintona
9.00, 11.00, 13.00 Hotel Budweis
- Expediční kamera a prezentace
Slovenska jako krajiny
17.00 Hotel Budweis - Haluškové
preteky
18.00 k.c. Bazilika - Judita Csádlerová - Fotografie - vernisáž
20.00 k.c. Bazilika - Marián Varga
a Collegium Musicum - koncert slovenské legendy art rocku

24. 2. 2011
8.30, 10.30 Kino Kotva - Nickyho
rodina - dokument Matěje Mináče
o dosud nezveřejněných faktech a

svědectvích o akci Nicholase Wintona
17.00 Life is Dream (restaurace) Setkání spisovatelů - Michal Hvorecký a Jihočeská obec spisovatelů
u tvůrčího stolu
25. 2. 2011
9.00, 10.15 k.k. Horká vana, Česká
7 - Rozprávajme si rozprávku česko-slovenské pohádkové představení pro děti
19.00 k.k. Horká vana - Šarvanci cimbálový večer

26. 2. 2011
20.00 DK Metropol - Radniční
bál Hraje orchestr Josefa Hlavsy,
hlavní hosté – Dominika Stará
a Ben Cristovao, cimbálová mu-

zika Romano Stilo, bubenická
show, Swing Trio Avalon, artistická skupina Revmatic, The
Be(a)st Cheerleaders - živá pyramida, biketrialová show, fotoateliér, diskotéka
27. 2. 2011
19.00 	Malá scéna DK Metropol
- Szidi Tobias - koncertní večer
slovenského a českého šansonu

Dny slovenské kuchyně

21. – 26. 2. Hotel Malý pivovar
21. – 27. 2. Masné krámy: 24. 2.
a 25.2. cimbálová muzika Lipa
23. – 25. 2. Grand Hotel Zvon
23. – 26. 2. Hotel Budweis: 2 3 . 2 .
a 24. 2. lidová muzika Vitali Virtúzi
z Liptova
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Portréty osobností na radnici
Výstava Radovana Janouschka
s názvem Osobnosti v portrétech
byla k vidění v českobudějovické
radniční síni od čtvrtka 6. ledna.
Tento charitativní projekt vznikl
ve spolupráci s nadací Rakovina
věc veřejná.
Lidé si mohli prohlédnout dvacítku fotoobrazů slavných osobností, koupit si autorovu knihu se
stejným tématem, popřípadě si
dílo zakoupit. Výtěžek z prodeje
bude věnován na výzkum a léčbu
rakoviny prostřednictvím zmíněné
nadace.
Do projektu se již zapojili například Jan Tříska, Vlastimil Harapes, Václav Hybš, Rudolf Hrušínský ml., Václav Vydra, Květa
Fialová, Naďa Konvalinková, Naďa
Urbánková a další umělci.

Zákaznické centrum

Severní 8/2264, České Budějovice
Pondělí
7:00 - 17:00
Úterý
7:00 - 15 00
Středa
7:00 - 17:00
Čtvrtek
7:00 - 15:00
Pátek
7:00 - 12:00

Obchodní kancelář

B. Němcové 12/2, České Budějovice
Pondělí - Pátek 8:00 - 16:00

Termín
06.01. - 29.01.

Návštěvnice výstavy si právě prohlíží zajímavý fotoportrét režiséra Jiřího Menzela.
Foto Petr Zikmund
Výstava

Osobnosti v portrétech - R. Janouschek

31.01. - 08.02.

Jak se žije v MC

11.02. - 03.03.

Dny slovenské kultury (SK)

08.03. - 28.03.

ZŠ Matice

01.04. - 18.04.

Výstava obrazů a kreseb studentů - J. Platil

22.04. - 12.05.

Vzkříšení

16.05. - 22.05.

Presta (CZ)

25.05. - 13.06.

MŠ Čéčova

16.06. - 29.06.

Zpívali jsme v Banátu

01.07. - 31.08.

Výstava Jč muzea - Rožmberský rok

02.09. - 19.09.

Dny evropské dědictví

22.09. - 10.10.

20. výročí založení SUPŠ sv. Anežky v ČK

14.10. - 27.10.

Neziskové organizace v soc. službách

30.10. - 19.11.

Autorská výstava obrazů - I. Bednářová

22.11. - 11.12.

MŠ Opletala

13.12. - 17.12.

Tvůrčí dílny - vánoce

Konec sporů
s revizory
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SBĚR
SBĚR VÁNOČNÍCH
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
STROMKŮ
Pravidelný svoz vánočních stromků probíhá do konce
Pravidelný svoz vánočních stromků probíhá do konce
února. Stromky je možné zanechat u stanovišť
února. Stromky je možné zanechat u stanovišť
odpadových nádob, nebo zanést do sběrného dvora.
odpadových nádob, nebo zanést do sběrného dvora.
Najdete-li pohozené stromky kdekoliv na veřejném
Najdete-li pohozené stromky kdekoliv na veřejném
prostranství mimo dosah popelnic, prosíme informujte
prostranství mimo dosah popelnic, prosíme informujte
nás na jednom z níže uvedených telefonních čísel.
nás na jednom z níže uvedených telefonních čísel.
Pomůžete nám tím udržovat pořádek v našem městě.
Pomůžete nám tím udržovat pořádek v našem městě.

Oddělení
Oddělení služeb
služeb zákazníkům
zákazníkům
Tel.
602
433
202,
Tel. 602 433 202, 387
387 004
004 601
601
Service for the Future
Service for the Future

www.asa-cz.cz
www.asa-cz.cz

S příchodem nového roku přichází dopravní podnik s novinkou
v oblasti přepravní kontroly. Vzhledem k obtížnému prokazování
stížností cestující veřejnosti na jednání revizorů, mají od nového roku
revizoři možnost pořizovat zvukový záznam, který prokáže jejich
komunikaci. Věříme, že tímto krokem zkvalitníme naše služby.

Řidičáky si
nevyměnily

stále tisíce lidí

Od 1. ledna pozbyly platnost
některé typy řidičských průkazů,
přesto si je na českobudějovickém magistrátu nevyměnily stále
tisíce lidí. Od ledna jim ale hrozí
pokuta, pokud je policie přistihne.
„Řidičský průkaz si do konce
roku nevyměnilo 3648 lidí. V lednu stále ještě někteří přicházeli
a o výměnu žádali. Většina průkazů zůstane již nevyměněna,
protože podle mého názoru jejich majitelé jsou buď starší lidé,
kteří neřídí a řídit nebudou, nebo
si řidičský průkaz sice někdy
dávno udělali, ale nikdy nejezdili
a mají jej jako suvenýr,“ uvedl pověřený tajemník Václav Suchopár.
Připustil, že koncem prosince
byl o výměnu řidičský průkazů
zvýšený zájem, nikdo ale nečekal déle než osm minut. „Nápor,
který jsme očekávali, se nekonal.
Přijali jsme jednu zaměstnankyni,
která prováděla běžnou agendu,
a ostatní pracovníci se plně věnovali výměnám,“ shrnul Suchopár
závěr roku.
V roce 2011 občany žádná
obdobná výměna průkazů jako
v loňském roce nečeká. Na změnu se připravuje oddělení občanských průkazů, které od ledna 2012 bude vydávat občanky
s biometrickými prvky, které už
obsahují například cestovní pasy.

Nové volby
do zastupitelstev
Zastupitele obcí Litvínovice
a Branišov budou občané volit
v nově vyhlášených volbách
9. dubna v čase od 7.00 do 22.00
hodin.
Správní odbor českobudějovického magistrátu přijímal a registroval kandidátní listiny, které
musely být odevzdány nejpozději
do 16.00 hodin dne 2. února 2011.
„Důvodem konání nových voleb
je rezignace na mandát člena zastupitelstva v říjnových komunálních volbách v loňském roce,“
připomenul
pověřený tajemník
Václav Suchopár.
Mluvčí magistrátu Jitka Welzlová
připomněla, že právo volit do zastupitelstva obce má občan České
republiky, který dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu i občan jiného státu, jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva.
Volby do zastupitelstev obcí
se konají pouze ve stálých volebních okrscích, ve kterých jsou voliči
zapsáni do stálého seznamu voličů
a nelze volit na voličské průkazy
ani na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

Noviny českobudějovické radnice. Ročník VII/2010-11. Vycházejí jednou za měsíc. Vydavatel Statutární město České Budějovice, IČ 00244732, www.c-budejovice.cz
Adresa redakce: nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2; 370 92 České Budějovice. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.
Technické zpracování a tisk: Typodesign s.r.o., České Budějovice, www.typodesign.cz
Noviny najdete rovněž na webové stránce: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu:
Kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

