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uvnitř najdete...
 Plavební sezóna začala
 Další omezení heren
 Kontejnerové školky
 Léto ve městě - červenec

Poděkování

Mateřské
školy o
prázdninách

Od 9. 7. do 28. 8. budou mateřské školy zřizované městem
uzavřeny. Prázdninový
provoz budou zajišťovat vybrané školky
v těchto termínech:

11. 7. - 22. 7.

MŠ Čéčova, MŠ Papírenská, MŠ K. Štěcha

15. 8. - 26. 8.

MŠ E. Pittera, MŠ Jizerská, MŠ Kubatova

Ulice města opět zdobí zajímavé sochy. Výstava Umění ve městě, za níž stojí převážně skupina 4sculptors,
byla zahájena 7. června a potrvá celé léto. Sochy zdobí nejen hlavní, Senovážné a Piaristické náměstí,
Sokolský ostrov a nábřeží slepého ramene, ale tentokrát i Černou věž, po které „leze“ obří zlatá moucha –
práce Michala Trpáka s názvem Co je štěstí? (ve výřezu). 				
Foto Petr Zikmund

Regenerace Máje pokračuje

Obnova veřejných prostranství
na sídlišti Máj vstoupila do další fáze.
Od začátku června začali stavbaři
pracovat na úseku 04, který zahrnuje 11,5 hektaru v oblasti ulic V. Volfa
a M. Chlajna. Hotovo by mělo být
do konce září.
„Této lokalitě dominuje velká zahuštěnost obytných domů, úzké
jednosměrné komunikace vedené
v trasách, na kterých je mnoho ohybů a nedostatek parkovacích míst,“
popsal současný neutěšený stav
náměstek primátora pro investice
Kamil Calta.
Úpravou tudíž projdou především komunikace, parkovací místa
a chodníky, souběžně s tím se renovují i inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení. Samozřejmostí je
obnova a zahuštění zeleně, neboť
cílem regenerace sídliště Máj je učinit tuto čtvrť přívětivější pro život.
Kromě úpravy zelených ploch a nové
výsadby se předělají i dětská hřiště,
sportoviště, obnoví se i mobiliář jako
lavičky, kolostavy a odpadkové koše.
Náklady na revitalizaci veřejných
prostranství v oblasti ulic V. Volfa

a M. Chlajna činí 42,5 milionu korun.
„85% ze způsobilých výdajů pokryje
Evropský fond pro regionální rozvoj, zbývajících 15% bude uhrazeno
z městského rozpočtu,“ doplnil k fi-

nancování náměstek Kamil Calta.
Podrobný harmonogram prací,
koordinační nákres úseku 04, který
zobrazuje budoucí podobu této části sídliště, a další informace najdete

Na obnovených prostranstvích na sídlišti Máj si už hrají děti,
zatímco nedaleko stavební práce plynule pokračují v dalších
úsecích.
Foto Petr Zikmund

ANKETA

Kde byste chtěli dětské hřiště?
Ve městě se v současnosti nachází 35 dětských hřišť. Jejich
kapacita je ale nedostatečná. Řada z nich totiž nevyhovuje přísné
legislativě a musela být proto zrušena.
V  současné době se buduje na přání občanů nové dětské
hřiště v Nemanicích (ulice U Tří dubů).
„Protože finanční prostředky jsou omezené, Rada města
České Budějovice se rozhodla dát možnost občanům, aby sami
vybrali, kde by si přáli výstavbu dalšího nového hřiště,“ tlumočí
rozhodnutí rady náměstek primátora Kamil Calta.
Občané Českých Budějovic mohou své návrhy posílat do 15.
srpna e-mailem na detskehriste@c-budejovice.cz.
Návrhy je možné posílat také písemně poštou na adresu
Bayerová Monika, sekretariát náměstka primátora Ing. Kamila
Calty, Magistrát města České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice (také do 15. srpna).

na webu www.c-budejovice.cz v zelené sekci Bydlení, Doprava, Životní
prostředí v záložce Regenerace sídliště Máj. Najdete zde také podrobnosti
i o dalších úsecích regenerace sídliště Máj, včetně map, nákresů, stavu
přípravy nebo harmonogramu prací,
pokud byl již ten který úsek zahájen.
Jako první se na Máji začal dělat úsek 03, neboli oblast okolo ulice J. Bendy ohraničená ulicemi M.
Horákové, Ant. Barcala, Dubenská
a U Lesa. Zde se stavební úpravy již
chýlí ke konci. Kromě již zmíněného
úseku 04 má nejblíže k realizaci také
úsek 05 (severní část sídliště Máj
mezi ulicemi N. Frýda, Dr. Bureše
a K. Štěcha), kde probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby – a poté
se bude moci začít stavět.
Úsek 01 ve střední část sídliště
(tzv. Centrální park) má na severní část vydané stavební povolení
a na jižní územní rozhodnutí. Úsek
02 (okolí pošty a správy sociálního
zabezpečení) má územní rozhodnutí, stejně tak úsek 06 (východně
od M. Horákové, zhruba ulice Prachatická, Lhenická, Netolická).

Všem, kterých se přímo
týkají majetkové
dispozice při výkupech pozemků
a
nemovitostí
(hlavně garáží)
pro přeložku silnic II/156 a II/157
– 4. etapa zanádražní komunikace
(úsek Hodějovice - Pětidomí), chci tímto velmi poděkovat za jejich vesměs
pozitivní přístup v jednáních s městem.
Při jednáních jsem si vědom, že nemovitosti, které vlastní naši spoluobčané a o nichž město jedná pouze v intenci
cen dle znaleckého posudku, mají pro
dotčené spoluobčany mnohdy větší
cenu a nemusí se vždy jednat o cenu
pouze ekonomickou, ale i o cenu morální, vlastnickou atd. Proto chci tímto
všem zúčastněným velmi, opakuji, velmi
poděkovat, že mnohdy ustupují od svých
představ a přistupují na podmínky stanovené městem v zájmu nás všech,
v zájmu zlepšení dopravy ve městě.
Moje poděkování patří i členům
SBD (stavebního bytového družstva),
kteří se sešli na velkém projednání
v budově krajského úřadu, aby většinově rozhodli o zřízení věcného břemene na jejich pozemcích, které jsou
přímo dotčené výstavbou zmíněné komunikace. Z tohoto jednání jsem odcházel s obzvlášť radostným pocitem,
když z přibližně 90 přítomných zástupců úplně všichni hlasovali pro uzavření
společné smlouvy.
Samozřejmě děkuji i mým kolegyním z majetkového odboru, které
musely vést desítky jednání s dotčenými vlastníky. V současné době jsme
dospěli do fáze, kdy chybí vykoupit
poslední jedna jediná stavba, která
kdysi sloužila jako výměníková stanice a nyní je v soukromém vlastnictví.
I zde doufám, že se v nejbližším čase
podaří uzavřít dohodu, která nezmaří
práci a pozitivní přístup všech vyjmenovaných a město nebude nuceno
přistoupit k poslednímu možnému,
velice nepříjemnému kroku, a tím je
vyvlastnění z důvodu stavby ve veřejném zájmu. Věřím, že se tomuto kroku
vyhneme a na posledním předprázdninovém zastupitelstvu, které bude 30.
června, budu moci konstatovat, že 4.
etapa „Zanádražní komunikace“ je
majetkově připravena a Jihočeský kraj
bude moci zažádat na tuto investiční
akci o evropskou dotaci a začátkem
roku 2012 se bude moci začít stavět.
Miroslav Joch,
první náměstek primátora

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

Školáci už nebudou
potkávat gemblery

„Jsem ředitelkou školy a před
hlavním vchodem máme hernu bar s nonstop provozem. Návštěvníci tohoto zařízení nejsou beránci, jejich slovní výjevy, pozůstatky
na chodnících po nočním veselí
nemusí pozorovat děti ve školním
věku,“ stěžuje si ředitelka školy
ZŠ Matice školské Jana Rychlíková a dodává: „S  hernami, restauracemi a bary s nonstop provozem a jinými ‚domy‘ v blízkosti
škol a zařízeních pro děti zásadně
nesouhlasím, a to z bezpečnostních důvodů.“
Rada města a následně i zastupitelstvo vyšlo podobným stížnostem vstříc a upravilo vyhlášku,
která provoz těchto zařízení upravuje. „Novelizací této vyhlášky
a snížením počtu těchto míst ze
106 na 63 plní současná radniční
koalice Občanů pro Budějovice,
ČSSD a TOP 09 další ze svých
programových priorit,“ vysvětlil
primátor Juraj Thoma.
„Z  celkem 43 vyškrtnutých
míst se jedná o 26 heren, které
se nacházejí ve vzdálenosti kratší

než 100 metrů od mateřských, základních či středních škol na území města,“ doplnil první náměstek
primátora Miroslav Joch.
Problém však zůstává s regulací videoloterijních terminálů, k jejichž provozování vydává
povolení ministerstvo financí.
I tady se ale blýská na lepší časy.
„Nedávné rozhodnutí Ústavního
soudu České republiky, kterým
dává za pravdu obci Chrastava
a umožňuje jí regulovat i tento
druh hazardu, je absolutním a pozitivním průlomem a významným
posílením pravomoci obcí,“ uzavírá primátor Juraj Thoma.
Až doposud schvalovali provoz
videoloterijních terminálů úředníci
ministerstva financí, kteří v mnoha případech nerespektovali seznam míst, ve kterých lze podle
městské vyhlášky automaty provozovat. „O  schválené vyhlášce
jsem proto informoval ministra
Kalouska a věřím, že vůli českobudějovických zastupitelů zaměstnanci jeho úřadu zohlední,“
dodává Juraj Thoma.

Maminkám ulehčí
kontejnerová školka

Problém s nedostatečnou kapacitou mateřských škol se Rada
města České Budějovice rozhodla řešit co
nejrychlejším vypsáním
veřejné zakázky na dodávku a montáž dvoupodlažní kontejnerové
přístavby.
„Tato kontejnerová
školka zvýší kapacitu
MŠ Karla Štěcha o 50
dětí,“ uvedl náměstek primátora
Kamil Calta, který předpokládá,
že stavba město přijde na 7 až 8
miliónů korun.

„Jde o první projekt modulové školky na území Jihočeského
kraje,“ vyzdvihl náměstek primátora Petr Podhola.

Plavební sezona začala

Akce Vltava Open 2011, která se konala 11. června v areálu přístavu v Suchém Vrbném,
oficiálně otevřela splavněný
úsek mezi Českými Budějovice a Hlubokou nad Vltavou.
Tím se znovu postupně otevírá vltavská vodní cesta, která
se provozovala od pradávna
a měla pro celou zemi velký
význam.
Celý tok Vltavy byl již od středověku upravován a využíván
pro voroplavbu, od roku 1547
v úseku pod Českými Budějovicemi také pro plavbu lodí střední velikosti. Splavňovací práce
probíhaly v několika vlnách téměř po celých 400 let a spočívaly především v odstraňování
překážejících balvanů, těžbě
nánosů v plavební dráze a později též v regulačních pracích.
V  posledních letech Vltava
opět zažívá renesanci zájmu
o plavbu, především tu rekreační. Proto bylo rozhodnuto
o znovuvybudování středovltavské vodní cesty (původně
úsek mezi Č. Budějovicemi
a Prahou, dnes je jako hranice mezi dolní a střední Vltavou
chápána spíše hráz přehrady
Slapy, kde dnes končí průběžná
plavba ve směru od Mělníka).
Splavňovací práce byly zahájeny v říjnu 2008 rekonstrukcí jezu České Vrbné nedaleko
Českých Budějovic a probíhají
dodnes. Plánovaný termín dokončení 1. etapy – dosažení
průběžného splavnění z Českých Budějovic do Týna nad
Vltavou – je rok 2013.
Hlavním investorem celé této
akce je Ředitelství vodních cest
ČR, které s výrazným přispěním Evropské unie letos splavnilo první úsek plánované trasy,
a to z Č. Budějovic do Hluboké
nad Vltavou. Za tři roky bylo
postaveno nové obratiště lodí

pod Jiráskovým jezem, přístaviště Lannova loděnice, přístaviště,
ochranný přístav a plavební komora v Českém Vrbném a prohloubena plavební dráha v celém
zmiňovaném úseku.

Po dokončení celé 1. etapy
v roce 2013 se počítá i s vybudováním lodních zdvihadel
na Slapech a Orlíku, které propojí jihočeskou metropoli s evropskou sítí vodních cest.

Při zahájení plavební sezony, nazvaném Vltava Open 2011, které se konalo 11. června, se mohli návštěvníci v areálu v Českém Vrbném seznámit s plavební komorou, ochranným přístavem a sklopným mostem. Na svou první plavbu mezi Českými
Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou vyrazil parník pojmenovaný po známém českobudějovické podnikateli a loďaři Vojtěchu Lannovi. Více informací o plavebním řádu a ceníku plaveb najdete na portálu města v sekci Rozvoj města a podsekci
Foto Petr Zikmund
Město a voda. 		

Stručně z rady města

Evropské peníze už zase tečou
„Ledy začínají tát a peníze už
přicházejí,“ pochvaluje si výsledky
intenzivních jednání mezi městem
České Budějovice a úřadem Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad první náměstek primátora Miroslav Joch. Do městské
pokladny se tak díky přiznané evropské dotaci vrátilo třicet milionů
korun, které město muselo použít
na předfinancování rekonstrukce
Lannovy třídy.

me se zástupci klubu dále jednat,“
konstatuje první náměstek primátora Miroslav Joch. Zároveň však
upozorňuje, že by se v každém případě jednalo o pomoc jednorázovou, kterou by samozřejmě museli
schválit budějovičtí zastupitelé.

V pravidelných sportovních hrách vybojovali českobudějovičtí úředníci celkové první místo, a to v těžké konkurenci týmů
z Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Písku, Strakonic a Tábora. „Sportovní hry pořádají jihočeská okresní města od roku
2004 a naši úředníci si vždy vedou velmi dobře,“ pochválil naše
reprezentanty primátor Juraj Thoma na místě, kde se tradičně
gratuluje mistrům — na střeše radnice.
Foto Michal Bosák

HC Mountfield žádá peníze
Aby sanovalo finanční problémy
loňské sezóny, obrátilo se vedení klubu HC Mountfield na radu
města České Budějovice s žádostí
o pomoc ve výši 10 miliónů korun.
Součástí žádosti byla i nabídka
převodu dvaceti procent akcií hokejového klubu na město.
„Podle našeho názoru město
touto formou akciovou společnost podpořit nemůže. O způsobu
a výši případné pomoci ale bude-

Děti učí už dvě plavecké školy
Město České Budějovice se rozhodlo vypovědět exkluzivní smlouvu s TJ KOH-I-NOOR a změnit tak
systém pronájmu plaveckého bazénu plaveckým školám. Stávající
možnosti rozšíří nabídka občanského sdružení Plavání České Budějovice.
„Vznikem konkurenčního prostředí by mělo zcela přirozeně dojít
ke zlepšení a rozšíření nabízených
služeb, zajištění efektivnějšího
způsobu provozování a velmi pravděpodobně i ke zlevnění výuky plavání,“ vysvětluje důvody rozhodnutí náměstek primátora Kamil Calta
s tím, že nejdříve budou uspokojeny požadavky mateřských a zá-

S  blížícím se
létem, kterým
vpadne do Českých Budějovic
bohatý kulturní
program a rozproudí
ospalá
odpoledne
a
podvečery,
věnujeme tento díl našeho seriálu
o komisích rady města kulturní
komisi, která je iniciativním a poradním orgánem rady města v oblasti kultury a jejíž předsedkyní je
Barbora Lišková (HOPB):
„Kulturní komise byla jmenovaná na konci ledna letošního roku,

lečných grantových témat pro komise (například spolupráce kulturní
komise a komise pro cestovní ruch),
spuštění programu pro elektronické
zadávání a posílání žádostí a další.
Domnívám se, že pro kvalifikované rozhodování o cílení dotačních peněz na kulturu je nezbytně
nutná existence kulturní koncepce
města. Posledním úkolem naší komise před prázdninami tak bude
vyjádřit se k projektu ‚Budějovice
kulturní’, jehož cílem je připravit
podklady pro budoucí výběrové
řízení na kulturní koncepci města
České Budějovice.
Mezi další koncepční změny pa-

tří i příprava nového kulturního portálu, zatím jsme definovali požadavky, které má splňovat, a předali
je komisi pro cestovní ruch, která
se projektem intenzívně zabývá.
A letní kulturní pozvánka na závěr… Kulturní komise vyčlenila
v dotačním programu jeden milión
korun pro kulturní akce v historickém centru města v letním období a tím i zvýšení atraktivity města
nejen pro naše občany, ale i pro
turisty v prázdninovém období.
V  Českých Budějovicích se tak
představí řada tuzemských i zahraničních interpretů, kteří jsou
špičkou ve svém žánru. Financo-

kladních škol z Českých Budějovic. Celkem se bude učit plavat
na 2027 dětí.

Úspěch veřejné služby
„Již třetí měsíc pokračuje nárůst
zájemců o veřejně prospěšnou
službu i počet hodin, které odpracovali,“ je spokojen s novým systémem náměstek primátora Kamil
Calta. Zatímco v březnu se přihlásilo 24 zájemců, kteří odpracovali
520 hodin, v květnu už to bylo 67
občanů a 1870 odpracovaných
hodin.
Územní komise již pracují
Již první zasedání územních
komisí přineslo první podněty. Podle radní Evy Hajerové šlo např.
o hluk, na který si stěžovali obyvatelé v blízkosti Piaristického náměstí během majálesu. „Podněty,
které z komisí přijdou, zpracuji
do zprávy, kterou předložím radě
města, která se pokusí hledat řešení,“ slibuje Eva Hajerová.

Komise rady města se představují: kulturní
absolutní prioritou tedy bylo okamžitě poslat do světa granty dotačního programu na podporu kultury. Město v tomto roce alokovalo
částku čtyři milióny korun, kterou
jsme se snažili rozdělit účelně a
spravedlivě – a to i přes zoufalý
nedostatek finančních prostředků (žádostí se sešlo za více než
12 miliónů korun). O  tom, jak jsou
jednotlivé projekty naplňovány, se
budeme sami přesvědčovat.
Pro příští rok jsme v oblasti poskytování dotací připravili několik
změn. Rádi bychom, aby směrnice
umožňovala vyhlášení víceletých
grantů a příspěvků, vyhlášení spo-

vání propagace ‚Léta ve městě’
zajistila komise pro cestovní ruch.
Nenechte si ujít bohatou hudební nabídku na náměstí Přemysla
Otakara II., zejména Bohemia Jazz
fest, Rumba latina Budweis open
air nebo Reagge festival pozitivních vibrací. Na dalších místech
pak taneční festival Město v pohybu, Kašpárka v rohlíku nebo Múzy
na vodě. A  v neposlední řadě pak
To nejlepší z pouličního divadla,
které představí špičkový britský
soubor Bash street company, nebo
objekty, které prezentovaly český
pavilon na světové výstavě EXPO
2010 v Číně.“

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

Spolupráce s podnikateli
Vedení města České Budějovice si
stanovilo za cíl maximální otevřenost
města vůči všem jeho obyvatelům. Že
toto rozhodnutí míní vedení radnice
vážně i ve vztahu k podnikatelům, se
mohli přesvědčit účastníci pracovní
skupiny pro rozvoj podnikání Jihočeské hospodářské komory, kterým
v pátek 17. června zástupci radnice
prezentovali svou vizi spolupráce
města s podnikateli.
„Chceme, aby podnikatelé vnímali město jako seriózního partnera,
od kterého je možno očekávat transparentní a objektivní rozhodnutí, nikoliv rozhodování na základě lobbyistických tlaků. Připravili jsme proto sérii
opatření, která dle našeho názoru fungování města pro podnikatele zprůhlední. V  rámci reorganizace webových stránek města, která již probíhá,
například vznikne samostatná stránka
pro podnikatele ve městě, kde budou
koncentrovány veškeré vyhlášky, dokumenty a údaje, které podnikatele
zajímají,“ řekl k setkání českobudějovický primátor Juraj Thoma (HOPB),
který se jednání zúčastnil spolu se
svými náměstky Miroslavem Jochem
(ČSSD) a Kamilem Caltou (TOP 09).

„Zajímá nás, co se podnikatelům
na fungování města nelíbí, případně jaké informace a údaje by rádi
od města dostávali, aby se jim zde
lépe podnikalo. Oslovili jsme proto
Jihočeskou hospodářskou komoru
s žádostí o spolupráci při vytváření
této koncepce,“ doplnil Miroslav Joch.
Jako velmi pozitivní vnímají krok
radnice i samotní podnikatelé. „Je pro
nás velmi důležité vědět, co se ve městě bude dít, v jakém termínu a zda je
možné se do připravovaných rozvojových záměrů města nějak zapojit. Jako
pozitivní vnímáme také nabídku města
konzultovat veškeré rozvojové záměry
a důležitá rozhodnutí města,“ dodal
zástupce oblastní rady Jihočeské hospodářské komory Miloslav Kamiš.
Každý podnikatel by se tak například měl mít možnost vyjádřit k aktuálně testovanému novému systému
MHD, kde město předpokládá aktivní
debatu zejména s velkými zaměstnavateli, se kterými by kromě MHD rádo
prodiskutovalo i možnost podpory
cyklistiky a pěší dopravy ve městě,
zejména pro cesty do zaměstnání, ale
také například otázku spolupráce při
zvyšování kapacity mateřských škol.

Budějovický Beach areál u Sportovní haly patřil 1. června dětem. Ty si mohly v rámci dětského dne vyzkoušet např. své dovednosti na soutěžní stezce Cesta kolem světa i na otáčivé lezecké stěně z lanového parku Libín.
Foto Barbora Hrušková

Ulicemi města

RIEGROVA

Riegrova ulice začala vznikat
před rokem 1850 v okolí Jírovcovy
ulice. Směrem k Mariánskému náměstí stály v tom čase jen objekty
restaurace Alžír. Směrem východním několik domů a následovala
polní cesta do míst pozdějšího
podniku Sfinx, kde předtím stával
Krausův dvůr. V  roce 1875 dostala ulice název Krausova. Johann
Kraus byl českobudějovický měšťan, na jehož pozemcích kolem
cesty ke dvoru se stavěly domy.
Roku 1921 byla ulice přejmenována na Riegrovu podle českého
politika Františka Ladislava Riegra,
který se zasloužil o postavení Národního divadla a vydal první českou encyklopedii – Riegrův slovník
naučný.

Na Riegrovu ulici a Alžír se zaměřily (mohlo by se říci zasedly) politické orgány města. V roce 1968 oznámil Útvar hlavního architekta (ÚHA)
MěNV, že do 3 až 5 let budou domy
v Riegrově ulici demolovány. Ve vyjádření ÚHA ze dne 20. ledna 1969 se
zase sděluje: „Bývalá restaurace Alžír
nachází se dle podrobného územního plánu v trase budoucí komunikace
Vnitřní okruh a bude zahrnuta do demoličního záměru po roce 1974.“
(Město mělo ve 20. století několikrát
štěstí, že se nestačilo z časových a finančních důvodů realizovat několik
podrobných územních plánů.)
Riegrova ulice patří podobně
jako Baarova k úzkým ulicím, které
vznikaly na starých polních cestách.
Riegrova, která od roku 1885 vedla

Budějovicích vydal 8. října 1948
výměr, kterým nařizuje pánům V.
Požárkovi a jeho synům, majitelům
továrny na klobouky v Riegrově ulici, aby vyklidili provozní místnosti
a tyto předali n. p. Motor - Union.
Uvolněná budova byla zvýšena
o jedno patro a v roce 1950 se
do areálu nastěhoval závod Motor
- Unionu s názvem „Matouš“, který v té době v sobě zahrnoval další
bývalý podnik ve městě „Elektrokeram“. Oficiálně měl podnik Motor
– Union továrnu od Požárkových
pronajatou. Do roku 1954 platil
Požárkům nájem (ale na vázaný
účet u Státní spořitelny). Požárků
nechtěli továrnu prodat, tak jim jí
Jednotný národní výbor výměrem
ze dne 23. dubna 1954 vyvlastnil

Nejstarším objektem v ulici je
jádro někdejší restaurace Alžír.
Vchod do chvalně i nechvalně známého hostince byl sice z Jírovcovy
ulice, ale v Riegrově stály další objekty, kde se např. hrálo v období c.
k. české divadlo. V Alžíru sídlil kovářský mistr František Brabec, než
se přestěhoval do Staroměstské.
Ještě v roce 1948 je v Alžíru kovář
a podkovář František Dvořák. Za 1.
republiky klempířství Svoboda,
lakýrnictví Němec, zelinářka Jarolímková, Hospodářské skladištní
družstvo a bydlela zde rodina Císlerů (tři synové, restauratéři).

z Mariánského náměstí, což jí přinášelo komunikační tok, byla plná
drobných obchodníků a řemeslníků.
Rozmach nastal po roce 1918, kdy
v ulici byla postavena Požárkova Továrna na pláště a klobouky. Známé
byly klobouky značky „Lord“. Druhou továrnou byla firma „Ing. Zmrzlý
a spol., továrna na zpracování dřeva
a výroba dřevěných podpatků“. Roku
1949 převzal tuto lidově „kramflíčkárnu“ národní podnik Svit. Na rohu
Otakarovy ulice stála secesní vila
a areál sochaře a štukatéra Ferdinanda Vydry.
Místní národní výbor v Českých

ve prospěch Motoru. V  následujícím roce 1955 n. p. Motor továrnu
nečekaně prodal.
V Riegrovce bývalo až 6 hostinců (včetně restaurace „Alžír“
na rohu Jírovcovky a hostince
„Na Šumavě“ na rohu Lipenské).
Zcela zmizel z českobudějovického názvosloví pojem „U bílé holubice“, což býval hostinec Františka Maříka. V  paměti je zámečník
František Jeřábek, který prodával
motocykly značky Ogar a firma
Chromý, továrna karoserií, která
prováděla lakování dle amerického
vzoru „Duco“.

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

Dnešní otázka zní: Ve kterých letech žil významný český politik František Ladislav Rieger?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“
s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z květnového vydání je: ThDr. Jan Šrámek (nar. 1870, zemřel 1956) byl
v letech 1940 až 1945 předsedou exilové vlády v Londýně, 1945 až 1948 náměstkem předsedy vlády ČSR, 1945 až 1948 předseda Čsl. strany lidové. V roce 1946 byl jmenován čestným
občanem města České Budějovice.
Výhercem je: Vladimír Vaněk, V. Volfa 1336/35, 370 05 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. července 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.

Záchrana Fokusu
přišla od města
Tři sta tisíc korun od města
pomohlo občanskému sdružení Fokus udržet službu sociální
rehabilitace. Posláním služby
sociální rehabilitace je podporovat lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich životní
situace, při nalézání možných
cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhat jim udržet
a rozvíjet kvalitu života podle
individuálních potřeb a možností. „Finanční pomoc města je, vzhledem ke značnému
podfinancování v letošním roce,
klíčová,“ poznamenala ředitelka
organizace Zdeňka Kuviková.
Od začátku roku využilo
služby Fokusu 76 klientů, uskutečnilo se 746 terénních a ambulantních kontaktů. Občanské
sdružení poskytuje pomoc lidem s duševním onemocněním
čtvrtým rokem.

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Provozní doba sběrných dvorů
Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice
letní období (1.5. - 30.9.)		

zimní období (1.10. - 30.4.)

Po - Pá

08:00 - 20:00

08:00 - 18:00

So

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

Ne

13:00 - 19:00

14:30 - 18:00

Jsme tu pro Vás: tel. 724 976 885, 387 004 602

Service for the Future

www.asa-cz.cz
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Léto ve městě 2011 - program na červenec
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Slepé rameno Malše – Múzy na vodě / Cimbal classic – pořádá Statutární město Č. Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. – Stříbrný hlas – Mezinárodní festival pěveckých souborů dětí
a mládeže – pořádá Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
Café Hostel, Panská 13 – DJ Morf – elektronica/breakbeat/jazz
Slepé rameno Malše – Múzy na vodě / Beladona Quartet a Štěpán Švestka – dámské
smyčcové kvarteto a violoncellový virtuóz – pořádá Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. – Slavnostní koncert k 30. výročí založení JKF – Jihočeská
komorní filharmonie, dirigent: J. Talich – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České
Budějovice
Slepé rameno Malše – Múzy na vodě / Remedios – večer plný horkých španělských rytmů
ve stylu flamenco – pořádá Statutární město České Budějovice
Slepé rameno Malše – Múzy na vodě / OHEŇ NA VODĚ II.: Painted Rainbow – Dinner
– Closed Curtain – balet Jihočeského divadla; profilová díla uměleckého šéfa baletu Attily
Egerháziho a světově uznávaného choreografa Mária Radačovského – pořádá Statutární město
České Budějovice a Jihočeské divadlo
Slepé rameno Malše – Múzy na vodě / Orchestr Gustava Broma – swing s legendárním
orchestrem – pořádá Statutární město České Budějovice
Slepé rameno Malše – Múzy na vodě / Věra Špinarová se skupinou A. Pavlíka – pořádá
Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. – Kinematograf bratří Čadíků / Největší z Čechů – pořádá
Statutární město České Budějovice
nádvoří radnice – Radniční léto / Kouzelná píšťalka a Labutí panna – účinkuje Téměř
divadelní společnost
restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – Jamison Young – původem australský folkový písničkář,
kytarista a skladatel – pořádá restaurant modrý dveře
náměstí Přemysla Otakara II. – Kinematograf bratří Čadíků / Zemský ráj to napohled –
pořádá Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. – Kinematograf bratří Čadíků / Tacho – pořádá Statutární město
České Budějovice
Café Hostel, Panská 13 – Disasteradio (Austrálie) – elektronica/new wave/pop
náměstí Přemysla Otakara II. – Kinematograf bratří Čadíků / Kawasakiho růže – pořádá
Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. – Česká pohádka – mezinárodní festival choreografických skupin
dětí a mládeže – Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Rozhlasový swingový quintet Václava Hlaváče – pořádá
Agentura M-ARS
nádvoří radnice – Radniční léto / Alreens – koncert budějovické studentské irské kapely

historické centrum – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města křížem krážem – nová
noční prohlídka města (sraz v Hardtmuthově vile) – pořádá Agentura Kultur-Kontakt
Koncertní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22 – Koncert lektorů Mezinárodních
letních hudebních kurzů 2011 – pořádá ARS IUVENUM, o.p.s.
historické centrum města – Poznávání památek Českých Budějovic za letních úplňků – sraz
účastníků před budovou Jihočeského muzea, Dukelská 1; vstupenky možno zakoupit v Mapovém
a turistickém centru Č. Budějovice či před začátkem prohlídky – pořádá Jihočeské muzeum Č.
Budějovice a Pohádkové království, o.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
nádvoří radnice – Radniční léto / Eliščiny pohádky – loutková pohádka o skřítcích, vílách,
přírodě, lásce a o drakovi pro malé i velké diváky – účinkuje Divadlo Já to jsem (V. Marčík junior)
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
nádvoří radnice – Radniční léto / Kašpárek v rohlíku: Nevíchovný koncert – pořádá loutkohra
Jihočeského divadla a Bejbypank, o.s.
Galerie Na dvorku /Hroznová 8 – Taneční čaje hudba 60. až 80. let – uvádí K. Červený –
pořádá Agentura M-ARS
Piaristické náměstí – 1. koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2011 –
pořádá ARS IUVENUM, o.p.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
nádvoří radnice – Radniční léto / Čaroděj a pyšná princezna – účinkuje Téměř divadelní
společnost
Koncertní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22 – 2. koncert účastníků
Mezinárodních letních hudebních kurzů 2011 – pořádá ARS IUVENUM, o.p.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
náměstí Přemysla Otakara II. – Metamorfózy zámků – Mezinárodní festival orchestrů a baletu
– Nadační Fond Mezinárodní Fórum mládeže
Kostel Českobratrské církve evangelické České Budějovice, 28. října – 3. koncert účastníků
Mezinárodních letních hudebních kurzů 2011 – pořádá ARS IUVENUM, o.p.s.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
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restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – DJ FILDA (Praha Rádio 1) –
pořádá restaurant modrý dveře
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
náměstí Přemysla Otakara II. – Bohemia Jazz Fest – mezinárodní hudební festival – pořádá
Statutární město České Budějovice a Bohemia JazzFest, o.p.s.
Koncertní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22 – Závěrečný koncert účastníků
Mezinárodních letních hudebních kurzů 2011 – pořádá ARS IUVENUM, o.p.s.
Café Hostel, Panská 13 – Jazzová afterparty: DJ Morf – elektronica/breakbeat/jazz
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
náměstí Přemysla Otakara II. – Bohemia Jazz Fest – mezinárodní hudební festival – pořádá
Statutární město České Budějovice a Bohemia JazzFest, o.p.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
nádvoří radnice – Radniční léto / Kašpárek v rohlíku – účinkuje loutkohra Jihočeského divadla
Galerie Pod kamennou žábou – Věra Klásková a Ondřej Pour: Ohlas písní keltských –
od irských balad po skvosty americké folk music – pořádá Kyvadlo, o.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – JEN TAK – hudební a taneční podvečer s hudební skupinou –
pořádá Agentura M-ARS
nádvoří radnice – Radniční léto / Nezmaři – koncert, ve kterém uslyšíte písničky z historie až
po současnost – pořádá Umělecká agentura K.A.P.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.
nádvoří radnice – Radniční léto / O Kačence a nebojácném synkovi – účinkuje Téměř
divadelní společnost
restaurant modrý dveře, Biskupská 1 – OLD FASHION TRIO (Praha) – pražské jazzové trio
zahraje klasické evergreeny, mainstream a skladby s prvky bossanovy – pořádá restaurant modrý
dveře
historické centrum – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města křížem krážem – nová
noční prohlídka města (sraz v Hardtmuthově vile) – pořádá Agentura Kultur-Kontakt
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Tvůrčí dílny a předvádění tradičních lidových řemesel –
pořádá Arsklub, o.s.

Výstavy
28. 6. – 12. 8.
1. 7. – 30. 8.

1. 7. – 30. 7.
do 9. 7.
9. 7. – 30. 7.
do 17. 7.
do 30. 7.
do 28. 8.
do 30. 8.
do 31. 8.
do 31. 8.
do 31. 8.
do 31. 8.
do 31. 12.

Galerie Pod kamennou žábou – Petr Fiala: Malé ráje – obrazy – pořádá Kyvadlo, o.s.
Radniční výstavní síň – Rožmberská růže v heraldických znameních měst a obcí
Českobudějovicka – pořádá Statutární město České Budějovice – 1. 7. 10.00 vernisáž
Jihočeská vědecká knihovna/Lidická 1 – Chorvatsko – fotografie Josefa Hrdličky
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Výstava Chodec – grafické listy Davida Žáka – pořádá Arsklub, o.s.
Galerie Na dvorku/Hroznová 8 – Výstava kreseb absolventů kurzu kreslení pravou mozkovou
hemisférou – pořádá Arsklub,o.s.
Komorní galerie u Schelů/Panská 7 – Tvorba Miroslava Rabocha st. – výstava k významnému
životnímu jubileu sochaře
Galerie Nahoře, DK Metropol – Fotos – českobudějovická fotografická skupina
Dům umění – Philippe Decrauzat /Švýcarsko/ – obrazy, prostorová instalace, film
náměstí Přemysla Otakara II., Piaristické náměstí, Sokolský ostrov a další místa – Umění ve městě
– celoletní výstava současného moderního umění – pořádá Statutární město České Budějovice
Jihočeská vědecká knihovna/Lidická 1 – Rožmberkové v literatuře
Art Galerie Present – Výstava kmenových autorů galerie – A. Krejča, A. Knotek, Š. Radová, A.
Chabera, I. Bednářová, P. Kryml, P. Oriešková, L. M. Wagner, a další
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Ludmila Dominová: Nositel tradice lidové kultury
– autorská výstava přední české lidové tvůrkyně, lektorky lidových řemesel a restaurátorky textilu
včetně doprovodných akcí
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Nejnovější archeologické nálezy z jižních
Čech: Poklady doby bronzové – kovové artefakty z doby bronzové z jihočeského regionu s texty
a fotografiemi z místa nálezu
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Západní Papua: Kmeny Dani & Jali – fotografie D.
Růžičky

  - pořádá Statutární město České Budějovice nebo se koná s finanční podporou Statutárního města České Budějovice

Změna programu vyhrazena, aktualizace programu na www.cb-leto.cz.

NOVÉ TROLEJBUSY V MHD

V průběhu června posílila českobudějovická MHD o 9 nových trolejbusů a to na základě projektu „Nákup 14 trolejbusů“, který byl
realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad, pod reg. číslem projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02135.
Nové vozy budou kromě jiného zajišťovat provoz na nově budované trolejbusové trati č. 1 MHD a současně dojde k výraznému
omlazení stavu vozového parku městské hromadné dopravy.
1. etapa projektu – nákup 9 kusů trolejbusů v roce 2011
2. etapa projektu – nákup 5 kusů trolejbusů v roce 2012

Pítka v krajském městě
slouží k osvěžení obyvatel i návštěvníků
ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda. Náš život.

Krajem projedou
autoveteráni

V  pátek 29. července v 9
hodin odstartuje z českobudějovického náměstí třídenní
444 km dlouhá spanilá jízda
pod názvem TROFEO NIKÉ
BOHEMIA 2011. Zúčastní se
jí dvě desítky historických automobilů v čele s Tatrou šestinásobného vítěze rallye Paříž-Dakar Karla Lopraise.
Součástí projektu jsou kromě spanilé jízdy doprovodné
akce ve významných městech
na trase, jejichž cílem je upozornit návštěvníky na jednotlivá turisticky zajímavá místa,
nacházející se na území kraje.
Během tří dnů projede kolona vozů celý Jihočeský kraj
a svou cestu uzavře v neděli
v 15 hodin v Táboře.
Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách projektu www.trofeonike.cz
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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

