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Ke Kauﬂandu bezpečněji
Ulicemi města: F. A. Gerstnera
Dotace na památky
Hlášení závad mobilem

Viadukt na Rudolfovské se zavírá,
objízdné trasy jsou připravené
Chvíle, která ukáže, jak českobudějovičtí řidiči zvládnou uzavření dvou klíčových viaduktů na
výpadovkách z města v souvislosti
s výstavbou 4. železničního koridoru, ﬁnancovanou státem s přispěním
peněz z Evropské unie, se přiblížila.
V pondělí 2. dubna dojde k uzavření viaduktu na Rudolfovské,
modernizace koridoru se dotkne
i silničního provozu pod železničním
mostem u Budvaru. Hlavní zásadou
všech řidičů, alespoň zpočátku, tak
bude, aby nejezdili po paměti. Tedy
jak jsou dlouhá léta zvyklí.

od 2. dubna do 14. října, v příštím
roce pak od 1. března do 3. června.
„Viadukt bude uzavřen pro všechna vozidla kromě hromadné dopravy, hasičů, zdravotnické záchranné
služby a policie,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Objízdné trasy pro vozidla do
3,5 tun bude tvořit nová část zanádražní komunikace od Rudolfovské k viaduktu na Pekárenské,
ve směru z Ledenické pak silnice
přes Mladé na Novohradskou.
„Součástí dopravních opatření
bude i přenosná světelná signalizace

Vše o objízdných trasách:
www.viadukty.cz
Správa dopravní železniční cesty jako investor stavby a ﬁrma Eurovia coby její zhotovitel připravily
pod tlakem vedení města objízdné
trasy tak, aby dopad na plynulost
dopravy byl co nejmenší.
„Železnice vede skrz město
a jakékoliv práce se neobejdou bez
omezení. Chtěl bych proto požádat obyvatele našeho města, aby
všechna nutná opatření přijali s pochopením. Samozřejmě, kritických
bývá tradičně prvních čtrnáct dní,
než si řidiči na objízdné trasy zvyknou, ale věřme, že není důvod obávat se komplikací v provozu. Předpokládá to pochopitelně, aby v této
části města zejména místní řidiči
nehodlali jet podle svých návyků
a věnovali zavčas pozornost navigaci, která je na objízdné trasy přivede,“ říká primátor Juraj Thoma.
Viadukt na Rudolfovské bude
v letošním roce uzavřen v období

na Novohradské pro zlepšení výjezdu
a vjezdu na most u hřbitova v Mladém a současně úprava světelných
plánů křižovatek na všech objízdných
trasách,“ doplnila Ivana Popelová.
Na viaduktu u Budvaru na Pražské třídě začaly přípravné práce již
na přelomu února a března opravou
vnějších mostních opěr. Silničního
provozu se v tomto místě modernizace koridoru dotkne až 9. dubna,
omezen bude ale pouze průjezd automobilů nad šest tun, kromě vozů
městské hromadné dopravy, meziměstských autobusů, policie, hasičů, zdravotnické záchranné služby
a vozidel stavby. K úplnému omezení dopravy v této části Pražské třídy
pak dojde o víkendu 14. a 15. dubna.
S dalšími informacemi včetně tras
objížděk, úprav dopravního značení
a podrobného harmonogramu prací
se můžete seznámit na webových
stránkách www.viadukty.cz.

Od 1. dubna dojde
k změnám v MHD

Od neděle 1. dubna dojde ke změnám linkového vedení a jízdních řádů
českobudějovické městské hromadné dopravy. Některé jsou vyvolány
převodem linky 1 na trolejbusový
provoz, další pak reagují na opatření,
která jsou spojená s modernizací železničního koridoru, tedy uzavřením
viaduktu na Rudolfovské třídě.
Nejvíce se změny dotknou linky
číslo 1, ze které se stanou rovnou
linky tři. Je to způsobeno tím, že v

TAKÉ STŘEDOŠKOLÁCI BUDOU ROZHODOVAT O DĚNÍ
VE MĚSTĚ. V polovině čtvrtého březnového týdne se ke
svému druhému jednání sešel
Studentský parlament České
Budějovice, který tvoří dvacet
členů výhradně z řad středoškoláků. „Tuto zcela unikátní
možnost spolupráce pochopitelně vítáme. Doufám, že
studentský parlament bude
opravdu ku prospěchu města
a dokáže obhájit svou opodstatněnost,“ uvedl předseda
poradního orgánu rady města Martin Pikous z gymnázia
v Jírovcově ulici (na snímku
s primátorem Jurajem Thomou).

Vracíme děti
do školních
lavic

ulicích M. Horákové a E. Rošického, které tato linka obsluhuje, byla
dokončena trolejbusová trať, takže
se provoz v této lokalitě zásadně
změní. Linka číslo 1 bude provozována ekologickými trolejbusy
a zůstane pouze v centrální části,
v okrajových částech ji nahradí autobusové linky číslo 18 a 21. Kdo
tedy bude chtít jet například na
Rudolfov, u nádraží bude přestupovat.
(pokračování na str. 2)

V září loňského roku jsme
vyhlásili nekompromisní boj proti záškolákům
z povolání. Náš
cíl byl jasný, snížit alarmující číslo přesahující hranici 8600 neomluvených hodin za školní rok 2010/2011.
Stanovili jsme jasná pravidla hry,
která jsou stejná pro všechny naše
základní školy, a to formou metodického pokynu, který striktně říká, že
do 10 neomluvených hodin je řešení
na škole formou výchovných opatření a od 10 do 25 již nastupuje úzká
spolupráce s odborem sociálních
věcí, kdy je svolána komise za účasti rodiče, zástupce sociálně-právní
ochrany dětí a uskuteční se místní
šetření přímo v rodině. Situaci nad
25 hodin řeší pouze odbor sociálních
věcí formou správního řízení a nastupují ﬁnanční sankce a odebírání
dávek v hmotné nouzi na tři měsíce,
pokud je rodič pobírá.

DĚTI Z MÁJE SE UŽ ZASE UČÍ VE SVÝCH ŠKOLÁCH. Po téměř
čtyřech měsících, kdy museli žáci a učitelé ze základních škol na
sídlišti Máj dojíždět do náhradních prostor po celém městě, se vrátil
v pondělí 19. března do těchto škol provoz naplno. Učebny a další místnosti jsou po sanaci naprosto čisté a zbavené azbestových
vláken. Do budov se vrátila rovněž waldorfská škola, která zde sídlí.
Kvůli nadlimitním hodnotám magistrát zavřel školy koncem loňského listopadu. Vyčištěné budovy město převzalo 7. března,
tedy dříve, než se původně předpokládalo. Odborníci z ﬁrmy
SITA CZ vyčistili školu od azbestu za 43 dní.
„Náklady za vyčištění škol budou nejvýše 20 milionů korun,“ říká
náměstek primátora Kamil Calta s tím, že v souvislosti s výskytem azbestových vláken rada města na svém posledním březnovém zasedání schválila podání podnětu k zahájení trestního
stíhání na neznámého pachatele. Foto: Petr Zikmund

Vodné vzroste jen minimálně,
stočné pak vůbec
Dobrá zpráva pro českobudějovické domácnosti i podniky.
Na základě jednání mezi vedením města a společností ČEVAK
stoupne od 1. dubna cena vodného (úplata za pitnou vodu a za
službu spojenou s jejím dodáním)
v hospodářském roce 2012-2013
jen minimálně, stočné (úplata
za službu spojenou s odváděním
a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod) pak nevzroste vůbec.
„Snažili jsme se držet ceny na
úrovni loňského roku, což považujeme v současné tíživé ekonomické situaci za zvlášť důležité.
Výsledek jednání domácnosti,
podnikatelé i ﬁrmy určitě přivítají,“
naznačuje první náměstek primátora Miroslav Joch.
„Vzhledem k tomu, že se již od
nového roku zvedlo DPH o čtyři
procenta, dohodli jsme se s ﬁrmou ČEVAK, že se zvýší pouze
vodné, a to jen pohyblivá složka,

a ještě jen o 3,82 % bez DPH. A to
i přesto, že ﬁrmě ČEVAK vzrostly
náklady, protože z cen vstupů podražila nejen elektřina, ale i cena
vody odebíraná od vodárenského
svazu o čtyři procenta,” přibližuje
podrobně výsledky jednání předsedkyně ﬁnančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková.
Celkově vodné a stočné vzroste
o 1,85 %. To je dokonce méně, než
činí inﬂace. Metr krychlový bude
stát 62,21 Kč bez DPH.
„Podle informací od společnosti
ČEVAK tento nárůst zatíží spotřebitele s průměrnou denní spotřebou částkou 13 haléřů za den bez
DPH,“ dodává Miroslav Joch.
„Dalším pozitivem je, že České
Budějovice se ve srovnání s ostatními krajskými městy drží s cenami
opravdu ‚při zdi‘,“ zdůrazňuje Petra
Šebestíková.

Ceny ve srovnatelných
lokalitách v ČR
Město

Vodné
stočné

+

(v Kč bez DPH)

Foto: Petr Zikmund

Plzeň

73,20

Liberec

73,07

Ústí nad Labem

73,07

Zlín

73,05

Hradec Králové

68,86

Pardubice

67,63

Jihlava

66,71

Olomouc

66,39

Musím říci, že se tento razantní postup v praxi velmi osvědčil. Jednotlivé
školy a odbory školství a sociálních
věcí dnes postupují jako týmový hráč.
V prvním pololetí loňského roku se
jednalo o přibližně 4150 neomluvených
hodin a celkový postih, pokud vůbec
můžeme o postihu hovořit, činil pouhých 3500 korun (viz graf na str. 2).
V prvním pololetí letošního roku jsme
na čísle cca 2190 neomluvených hodin, což je takřka dvojnásobný pokles.
Vydáno bylo celkem patnáct ﬁnančních sankcí za celkovou částku 43 tisíc
korun, což je takřka dvanáctkrát více
a zároveň u deseti rodičů bylo zastaveno vyplácení dávek v hmotné nouzi po
dobu tří měsíců.
Výsledky za první pololetí vypadají
tedy velmi optimisticky, a musím poděkovat jak ředitelům základních škol,
tak kolegům z odboru školství a sociálních věcí.
Stále jsme ale na začátku. Plně
chápu, že naše řešení nemusí být pro
každého populární, může vzbuzovat
emoce, ale jak se ukazuje, tak v reálném čase funguje a my v něm rozhodně budeme pokračovat, tedy vracet
děti tam, kam patří – do školních lavic.
Petr Podhola,
náměstek primátora

Nenechte si ujít:
10.4. až 26.4.
výstava fotograﬁí Martiny
Balzarové Podmořská setkávání (radniční výstavní síň)

Mladá Boleslav

65,95

30.4.

České Budějovice

62,21

v 17 hodin Slet čarodějnic
(letní scéna u spolkového
a kulturního domu Slavie)

Karlovy Vary

53,30
zdroj: ČEVAK, a.s.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

T-Mobile chystá stavbu,
chcete se připojit?
Společnost T-Mobile Czech
Republic připravuje prostřednictvím ﬁrmy VYDIS realizaci stavby podzemního vedení elektronických komunikací „Propojení
zájmových bodů T-Mobile CZ
v Českých Budějovicích-OK“, jejíž trasa je plánována v rozsahu
přibližně 13 kilometrů převážně
po pozemcích v majetku města
České Budějovice.
Vzhledem k tomu, že po realizaci výše uvedené stavby nebude možné po dobu asi pěti let
stavebně zasahovat do pozem-

ků v trase stavby, vyzýváme tímto všechny vlastníky a správce
technické a dopravní infrastruktury, případně jiné subjekty, které
mají zájem se k této akci připojit,
k účasti na koordinačním jednání, které se bude konat 10. dubna
v 9.00 hodin na magistrátu města
(nám. Přemysla Otakara II.) v zasedací místnosti č. 203 v 2. patře.
Bližší informace na tel. 386
802 409 nebo 386 802 408. Mapu
s vytyčenou trasou podzemního vedení najdete na www.c-budejovice.cz v sekci Plánování.

Vymáhat poplatky
za komunální odpad se daří
Za
likvidaci
komunálních
odpadů dlužili loni obyvatelé
sedmi okresních měst Jihočeského kraje zhruba 14,3 milionu korun. Města ale poměrně
úspěšně dluhy vymáhají. Platí to
i o Českých Budějovicích, které
si v úspěšnosti správy a vymáhání poplatku za komunální odpad vedou velmi dobře. Za rok
2011 dluží obyvatelé města na
poplatcích za komunální odpady
zhruba 2,9 milionu korun.
„Průměrná úspěšnost vymáhání pohledávek činí podle zkušeností z předcházejících let
zhruba 96 procent. Systém vymáhání pohledávek se stále snažíme vylepšovat a výběr dluhů
zefektivňovat,“ vyzdvihuje ná-

městek primátora Miroslav Joch.
I přes nejvyšší počet obyvatel, což samozřejmě obnáší i složitější a náročnější agendu zpracování dat, tvoří nedoplatky roku
2011 v krajském městě pouze
šest procent ročního předpisu
poplatku, který činil 47 377 000
Kč. Nedoplatek se v průběhu
jeho správy v rámci daňových řízení a vymáháním ještě sníží.
Sazba poplatku pro kalendářní rok 2012 činí 500,- Kč a platí jej fyzická osoba, která má na
území města trvalý pobyt, nebo
která má na území města ve
vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba. Za

rok 2011 doplácelo město za své
obyvatele za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu částku 30,04 mil. Kč.
Při vymáhání dlužných částek
na poplatku za komunální odpad
postupuje oddělení poplatků ﬁnančního odboru magistrátu města, jako správce poplatku, v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů. Pokud občan neuhradí poplatek včas nebo ve správné
výši, je mu vyměřen platebním výměrem. V případě, že dlužník neuhradí poplatek na základě vydaného platebního výměru, ani po následné upomínce či výzvě k úhradě, přistupuje správce poplatku k
provedení daňové exekuce.

Od 1. dubna dojde k změnám v MHD

Šest set metrů dlouhá cyklostezka bude od léta sloužit cyklistům, kteří se vydají z Českých Budějovic směrem na Borek,
Úsilné a Hrdějovice. Na začátku března podepsali starostové
zmíněných obcí v kanceláři českobudějovického primátora společnou smlouvu, která zavazuje obce se na výstavbě podílet.
Cyklostezka vyjde na 4,6 milionu korun, Borek zaplatí 990 tisíc,
Hrdějovice 400 tisíc a Úsilné 60 tisíc korun. Foto: Petr Zikmund

Dvě stě předškoláků
dostalo odklad,
zůstanou ve školkách
Do českobudějovických 45 prvních tříd by mělo od 1. září nastoupit asi 1070 dětí. K zápisům do
čtrnácti základních škol zřizovaných městem přitom přišlo 1263
dětí, odklad školní docházky se
tak aktuálně týká asi 194 předškoláků.
„V porovnání s loňským rokem,
kdy šlo o 220 odkladů, je i toto číslo dost vysoké. A to i v čase, kdy
vstoupila v platnost novela školského zákona, která nařizuje rodičům, že musejí doložit jak potvrzení lékaře, tak psychologa.
Náš předpoklad v podobě nižšího počtu odkladů se tedy nenaplnil. Očekávali jsme, že to bude asi
170 dětí, které místo v prvních třídách zůstanou v mateřských školách. Reálné číslo 194 automaticky
snížilo volné kapacity pro přijímací
řízení do mateřských škol, kde zápisy byly v termínu 26. až 29. března,“ popisuje situaci náměstek primátora Petr Podhola.
Jen pro srovnání, vloni nastou-

pilo 887 prvňáčků. Letos se podařilo překročit pomyslnou hranici
1000 dětí, která je dána demograﬁckou křivkou.
„V této souvislosti je nutné zmínit, že některé školy nemohly kvůli své kapacitě přijmout všechny
uchazeče a celkem bylo odmítnuto 109 dětí, které budou umístěny
v jiných základních školách, kde
jsou volná místa. Jednalo se například o ZŠ Dukelská a ZŠ O. Nedbala, o které byl enormní zájem,
dále o ZŠ Novohradská a ZŠ Matice školské,“ upřesňuje náměstek
Petr Podhola.
Podle něj dochází na území celého města k postupnému naplňování škol v souladu s demograﬁckou křivkou. Potvrzuje se tak, že
postupně nastupují silnější ročníky.
„Podstatné a naprosto klíčové
je to, že všechny školy jsou schopny zajistit dětem ze svých spádových školských obvodů přijetí do
prvních tříd,“ dodává náměstek.

Město navýší kapacitu
mateřinek o dalších
padesát míst
Nejpozději do konce června by
měla být hotova přístavba nové
dvoupodlažní mateřské školy v ulici Karla Štěcha na sídlišti Máj. Práce začaly 5. března a stavba vyjde
na asi 8,3 milionu korun. Mohlo by
do ní chodit padesát dětí a město by tak mohlo rozšířit současnou
kapacitu mateřských škol na více
než tři tisíce míst.
„Nová dvoupodlažní školka bude
s nynější mateřskou školou propo-

jena spojovacím krčkem,“ říká náměstek primátora Petr Podhola.
V současné době město zřizuje 25 mateřských škol s kapacitou
2974 dětí. S novými místy ve zmíněné přístavbě mohou rodiče počítat již pro nadcházející školní rok,
tedy od letošního září. Do budoucí
modulové přístavby tak město děti
nabírá už v rámci zápisů do mateřských škol, které se konaly od 26.
do 29. března.

(pokračování ze str. 1)
Jak to bude vypadat v praxi?
Trolejbusová linka 1 bude jezdit
v trase Nádraží – Máj-Milady Horákové, která bude využívat novou
trolejbusovou trať v ulici E. Rošického. Od zastávky U Parku pojede
polovina spojů do zastávky MájMilady Horákové ulicí E. Rošického
a zpět ulicí Oskara Nedbala, druhá
polovina pak ulicí Oskara Nedbala
do zastávky Máj-Milady Horákové
a zpět ulicí E. Rošického. Všechny
spoje budou ze zastávky Máj-Milady Horákové plynule pokračovat
zpět na nádraží. Autobusová linka 18 bude jezdit v trase Nádraží –
Vráto – Rudolfov – Hlincová Hora,

autobusová linka 21 v trase Haklovy Dvory – Zavadilka – Máj-Milady Horákové – Výstaviště. Trvale
přitom bude zrušena zastávka
Větrná, která je nahrazena stejnojmennou obousměrnou zastávkou
v ulici E. Rošického, kde se nachází rovněž nově zřízená zastávka
Čtyři Dvory.
Další změny v MHD vyplývají
z opatření, která doprovázejí uzavření viaduktu v Rudolfovské. Ten
bude v období od 2. 4. do 14. 10.
průjezdný pro autobusy MHD, nikoliv však pro trolejbusy. Trolejbusy, jezdící na lince 9, proto budou
končit u nádraží a dál je nahradí
dočasná autobusová linka 39,

která bude jezdit do Suchého Vrbného a zpět k nádraží, odkud bude
zase odjíždět linka 9. Počty spojů
zůstanou zachovány. Dojde však ke
změně časů v jízdním řádu a protože doprava v železničním podjezdu
bude řízena kyvadlově, může u autobusových linek docházet k drobnému zpoždění. V období od 15.
10. 2012 do 28. 2. 2013 bude provoz MHD bez jakéhokoli omezení
ve standardních trasách.
Jelikož se další drobné změny
týkají i některých dalších linek,
vydal dopravní podnik dodatky
ke kapesním jízdním řádům, které
budou při předložení stávajícícho
jízdního řádu k dispozici zdarma.

Ke Kauﬂandu povede nový chodník,
cesta za nákupy bude bezpečnější
Cesta za nákupy do hypermarketu Kauﬂand bude pro ty, kdo
chodí pěšky od Husovy třídy, bezpečnější. Stane se tak díky nově
vybudovanému chodníku, který
má být hotový do konce dubna.
Celkové úpravy budou stát téměř
jeden milion korun.
V místě, kde dosud chodník
chybí, se v minulosti stalo několik
vážných dopravních nehod, a tak
magistrát na základě požadavku
odboru dopravy a silničního hospodářství řešil na konci loňského
roku dopravní situaci v ulici Na
Sádkách v úseku od Kauﬂandu
k zastávce MHD na Husově třídě.
Náměstek primátora Miroslav Joch jednal se zástupci ﬁrmy

Kauﬂand Česká republika v.o.s, na
kterém město požádalo ﬁrmu o ﬁnanční spoluúčast. Ta přislíbila ﬁnanční dar ve výši 300 tisíc korun
na vybudování zmíněného chodníku a dalších 700 tisíc korun pro potřeby školství.
„Přijetí daru schválili radní koncem prosince, následovalo uzavření darovací smlouvy a vypsání veřejné zakázky,“ říká Miroslav
Joch.
Zhotovitelem stavby je ﬁrma Pradast, která práce zahájila 13. března.
„Technické řešení spočívá v oddělení prostoru pro chodce od vozovky pomocí stěn se zábradlím.
V místě nezpevněného povrchu
bude na vrstvu štěrkodrtě polo-

žen asfaltový beton. Novým vymezením chodníků vzniknou v řešeném prostoru dvě místa, kde bude
nutné převést chodce přes vozovku, proto tady vzniknou dvě nová
místa pro přecházení,“ dodává náměstek primátora.
Bezpečnější cestu za nákupy
vítá samozřejmě i ﬁrma Kauﬂand.
„Jsme rádi, že jsme městu mohli ﬁnančně pomoci. Cítíme odpovědnost podílet se na bezpečnosti
chodců, našich zákazníků, v okolí
našeho hypermarketu. Věříme, že
toto stavební opatření přispěje nejen k bezpečnosti, ale také vhodně
zapadne do zdejší architektonické podoby města,“ uvádí za ﬁrmu
Kauﬂand Michael Šperl.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Veřejnost může podávat návrhy na
udělení Ceny města za rok 2011
Už počtrnácté mohou letos lidé
podávat návrhy na udělení Ceny
statutárního města České Budějovice. Ocenění za výrazný a mimořádný počin, nebo dílo, které vzniklo v roce 2011, je spojeno mimo jiné
s ﬁnanční odměnou ve výši 25 tisíc
korun a získat je může jednotlivec
i kolektiv.
Návrhy, které je třeba doručit do
kanceláře primátora města do 31.
května, musí kromě celého jména
a adresy kandidáta obsahovat také

zdůvodnění předkládaného návrhu
i jméno, adresu a podpis navrhovatele.
O nositeli Ceny města rozhodnou na svém červnovém zasedání
českobudějovičtí zastupitelé na základě doporučení městské rady.
V minulosti získali ocenění například historik Karel Pletzer, houslista Pavel Šporcl, fotograf Otta Sepp,
sólista baletu Jihočeského divadla
Zdeněk Mládek či Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.

Ulicemi města

F. A. GERSTNERA

Gerstnerova ulice od železného mostu u Háječku probíhala
směrem k jihu kolem Hardtmuthky až na náměstí Jiřího z Poděbrad v linii bývalé koněspřežní železnice. Koňka, kromě nádražního domku, byla zcela odstraněna před rokem 1870. Vedla od Hardtmuthky k Malši na
dlouhém dřevěném mostě nad
dnem bývalého Krumlovského
rybníku. Město mělo s prolákli-

stala ulice jméno Gerstnerova
podle tvůrce koňky. V roce 1945
byla Gerstnerova přejmenována
na ulici generála Svobody, v roce
1991 zase na Gerstnerovu. Úsek
od Mánesovy, spíše od Zátiší, na
náměstí Jiřího z Poděbrad zůstal
pod názvem ulice gen. Svobody.
Proláklina bývalého rybníku
se zaplnila kromě louky, na které byl po roce 1925 založen Háječek. Postupně bylo v Háječku

ograf a již v roce 1950 se ve starém „letňáku“ uskutečnil I. ﬁlmový festival pracujících. V jižní části se na bývalých německých kurtech postavil zimní stadion s umělým ledem a značnou část Háječku ukrojily mrazírny v roce 1952. Letní kino sice
ukončilo snahy o obnovení malé
ZOO, pro město to však byl přínos. Nejprve se hrály hlavně politické a ruské ﬁlmy, ale časem,

nou po velkém rybníku zajímavé
moderní návrhy. Na plánu města
z roku 1847 je prostor mezi Malší a Hardtmuthovou ulicí (později Mánesova) rozparcelován na
domovní bloky, uprostřed náměstí, z každého rohu náměstí
dvě ulice v pravém úhlu. Mělo
to být Nové město v klasicistním
pojetí. Byla na to i vypsána soutěž. Ale nic z toho se neuskutečnilo.
Dlouho potom se v okolí budoucí Gerstnerovy ulice nic nedělo. V jižní časti se postavila Hardtmuthka a v letech 1885
až 1888 uprostřed židovská synagoga. Zase se dlouho nic nedělo, až vzniklo v místech dnešního zimního stadionu německé cvičiště, v roce 1898 továrna ﬁrmy Stegmann, roku 1900
vila Lischoli, v roce 1902 Okresní dům a roku 1903 justiční palác. Dne 7. června 1906 pak do-

postaveno loutkové divadlo, romantické jezírko se sousoším dětí
a kozlíka a hlavně malá zoologická
zahrada včetně pavilonu opiček.
O divadélku informovaly Jihočeské listy dne 24. října 1931: „V novém
loutkovém divadle v Kopeckého
chatě v Háječku hraje se a bude
se hráti po celou zimu za každého
počasí vždy ve středu o 5. hodině,
v sobotu a v neděli od 4 hodin
odpoledne. Vstupné děti 50 hal.,
dospělí 1 K. Sál v chatě je náležitě vytopen.“ Na Krumlovských
alejích, které leží poněkud výše,
se postavil hudební pavilon a dolů
k promenádním cestám schody
ve stylu pozdního kubismu.
Málokteré město má Háječek.
Po roce 1945 se město pokusilo
o obnovu Háječku. Iniciativní byl
svaz žen, ale v překotných politických událostech té doby to nějak
nešlo. V roce 1949 začala radnice prosazovat v Háječku letní bi-

zejména ve „zlatých šedesátých“ letech, se hrály normální
ﬁlmy české i světové a jen proložené povinným ﬁlmem politickým nebo ruským.
Dominantou Gerstnerovy ulice byla novogotická synagoga
s dvěma štíhlými věžemi. Několik
dní předtím, než byla synagoga v
protižidovské kampani německé
radnice zlikvidována, se podařilo ze synagogy leccos zachránit.
Problém byl, když chtěl rabín
zachránit dvě mramorové desky
s desaterem nad vchodem synagogy, protože se nemohl v okolí
sehnat tak dlouhý žebřík. Někdo
také odstranil část střešní krytiny, což byly kvalitní glazované
tašky. Nezjištěným způsobem se
později tyto lesklé tašky objevily na střeše děkanství u Černé
věže. Ve městě se potom tradovalo, že křesťani mají na svém
domě židovské tašky.

Na prodej jízdenek a kuponů
na radnici si lidé rychle zvykli
Od začátku března mají cestující, využívající českobudějovickou
městskou hromadnou dopravu,
k dispozici další místo, kde si mohou koupit jízdenky i předplatní
kupóny. Je to možné přímo na
radnici v turistickém informačním
centru, což by mělo být výhodné
jak pro obyvatele města, tak pro
turisty a návštěvníky.
Touto novou službou reagovala
radnice na snížení prodejních míst,
které dopravní podnik zrušil kvůli vysokým nákladům. K dostání je
kompletní sortiment jednotlivých
kusových jízdenek a také všechny
druhy předplatních kuponů. Výhodou umístění do infocentra je jeho

otevírací doba od pondělí do soboty, v letní turistické sezóně se
počítá i s nedělí.
„Občané si nové prodejní místo
našli velice rychle. Jen za první týden fungování této služby byla tržba za prodej jízdenek a kuponů na
městskou hromadnou dopravu 43
700 korun,“ těší prvního náměstka
Miroslava Jocha.
Ukazuje se tak, že otevření nového prodejního místa bylo dobrým
a prospěšným krokem. V krajské
metropoli jsou nyní čtyři místa, kde
lze jízdenky a kupony koupit. Kromě radnice je to Mercury centrum,
sídliště Šumava a vozovna dopravního podniku v Novohradské ulici.

Městské dotace míří
na obnovu fasád objektů
Díky dvěma dotačním programům mohou nyní zájemci získat
ﬁnanční příspěvek na opravu některých svých objektů.
Prvním programem jsou městské dotace na obnovu fasád objektů.
„Ten je zaměřen na pomoc
vlastníkům nemovitých kulturních
památek na území města mimo
městskou památkovou rezervaci a vlastníkům ostatních objektů
v městské památkové rezervaci,
které nejsou kulturními památkami,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.
V první výzvě, která končí
2. dubna, je alokace milion korun.
Druhá výzva poběží od 1. května

do 1. června a k rozdělení bude
částka ve výši 500 tisíc korun.
Druhým
dotačním
programem, ve kterém mohou majitelé
památek usilovat o příspěvky, je
dotační program ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností“, ve kterém
se město podílí na administraci.
Finanční kvóta podpory stanovená
pro České Budějovice na rok 2012
je ve výši 2 487 000 Kč. Uzávěrka
2. kola je 30. dubna, případného
doplňkového kola 31. srpna.
Bližší podrobnosti včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na webových stránkách magistrátu www.c-budejovice.cz.

Vyjádřete se k úrovni
sociálních služeb
Zapojit občany do plánování sociálních služeb je cílem minianket, které město zveřejnilo na internetových
stránkách rpss.c-budejovice.cz. Letošní rok je totiž v této oblasti přelomový, vzniká nový strategický dokument,
který nastaví systém v dalších letech.
Loňské dotazníkové šetření,
které se mezi veřejností uskutečnilo v listopadu, ukázalo, že téměř
25 % občanů pociťuje potřebu obrátit se na sociální službu, a to nejčastěji s problémy v oblastech zaměstnanosti, ﬁnancí, zdravotnictví,
mezilidských vztahů a závislostí.

„Veškeré získané údaje v současné době zpracovávají odborníci
a pracovní skupiny, v nichž jsou zastoupeni poskytovatelé služeb, uživatelé a také zadavatelé, tedy zástupci města. Po zpracování dokumentu bude koncem letošního roku
předložen Rozvojový plán sociálních služeb k veřejnému připomínkování,“ přibližuje záměry radnice
koordinátorka Šárka Kovárnová.
Rozvojový plán sociálních služeb
je spoluﬁnancován z Evropské unie,
Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Připravují Odbor územního plánování, Milan Binder a Jan Schinko. Historické foto: Antonín Šesták.

Dnešní soutěžní otázka zní: Kdy byla zbořena synagoga v Gerstnerově ulici?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho
vlastnoručním podpisem.
Odpovědi zasílejte do 15. dubna 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.
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je: Jan Prokop Schaaffgotsche byl prvním biskupem v
Českých Budějovicích po založení biskupství v roce 1785.
Výhercem se stala paní J. Černohlávková, Otakarova 14, 370 01 České Budějovice. Blahopřejeme!

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU
SE S NÁMI!
ZÚČASTNĚT– E
březen 2012
září 2011
www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz
Zelená linka PIAAC: 800 800 878

mediální partner

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje dovednosti,
s nimiž se setkáváme v každodenním životě
(čtení, vyhledávání informací, využívání počítačů).

Podporuji tento výzkum! Stanislav Bernard, spolumajitel pivovaru
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Dny francouzské kultury ještě do šestého dubna
Již patnáct let trvá partnerství
mezi Českými Budějovicemi a francouzským Lorientem.
„Prapůvodci navázání partnerských vztahů mezi jihočeskou
me-tropolí a francouzským městem Lorient, jejichž počátek spadá do šedesátých let, byli manželé
Břeských a Janina a Michel Saffre.
Od roku 1990 se postupně začaly
rozvíjet samostatné kontakty škol,
konkrétně Jirsíkova gymnázia a
středoškolského lycea v Lorientu,
centra zdravotně postižených dětí

Arpida a obdobného zařízení v Kerpapu, cestovních kanceláří, univerzit, knihoven, kulturních, sportovních
a obchodních organizací,“ přibližuje
počátky pracovních a přátelských
vztahů náměstkyně primátora Ivana
Popelová.
Síla vzájemného partnerství se
projevila v roce 2002, kdy krajskou
metropoli zasáhly ničivé povodně. Sbírka, kterou v Lorientu inicioval Michel Saffre, vynesla téměř 600
tisíc korun a tato částka významně
přispěla na rekonstrukci lávky pro

Zveme vás do naší expozice
na výstavě Mobil Salon,
která se uskuteční
od 13. do 15. dubna 2012
v areálu Výstaviště.
Dozvíte se více nejen o dopravní technice, ale i dalších
našich doplňkových službách, jako je servis a lakování
vozidel, mycí centrum nebo čerpací stanice.
Těšíme se na Vás …

.A.S.A. České Budějovice, spol. s r.o.

Provozní doba sběrných dvorů
Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice
letní obd. (1.4. – 31.10.)

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

zimní obd. (1.11. - 31.3.)

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

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Studenti Jihočeské univerzity
pijí kohoutkovou

Service for the Future

www.asa-cz.cz

PRO VEŘEJNOST

Teplárna zvýšila
počet zákazníků

Dalších 11 nových zákazníků s ročním odběrem 10 až 12 tisíc GJ tepla
za víc než pět milionů korun se napojilo či napojí na centrální dodávku
tepla a teplé vody, kterou zajišťuje Teplárna České Budějovice.
Firma oslovila významné ateliéry architektů, developery, projektanty
a další investory a ti dali zpravidla přednost centrálnímu zásobování
před budováním vlastních lokálních plynových kotelen. Na centrální
teplo se tak napojí i budovaný rezidenční park Dlouhá louka s téměř
130 bytovými jednotkami.
„Máme ambici nabídnout budoucím obyvatelům nejvyšší standard,
a dodávky tepla formou centrálního zásobování k tomu patří. Nabízí
prokazatelně nižší náklady na zásobování teplem a teplou vodou, ale
i pohotovostní dispečink s garancí rychlého odstranění případných
výpadků v dodávkách,“ říká Ivo Nejdl, partner investiční skupiny
Carpaterra, která za projektem stojí.
Podobně hovoří i budějovický developer Radek Ťoupal. „Při
projektování a realizaci svých projektů ve městě preferujeme připojení
na centrální zásobování Teplárny. Ta vylepšuje služby a je vidět, že jí
na zákaznících záleží,“ uvedl.
Centrální zásobování tepla lze využít pouze tam, kde existuje možnost
připojení k síti parovodů či horkovodů. „Tam, kde to je možné,
budujeme přípojná místa. Zavedení komplexních služeb pak
bezesporu ocení i současní zákazníci. Touto cestou se budeme ubírat i
v budoucnu,“ říká Jaroslav Panoch, člen představenstva Teplárny.
Ta má dnes přes 1140 odběratelů. Zhruba dvě třetiny z nich tvoří
nebytový sektor. Zbytek pak domácnosti. Těch je nyní celkem 27 724.

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657 t DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 t zákaznická linka 844 844 870
e-mail: infocevak.cz t www.cevak.cz

Naše voda Náš život.

pěší v Suchém Vrbném, již velká
voda poničila.
„O vřelých vztazích vypovídá
také letošní již 17. ročník Dnů francouzské kultury, který v našem
městě pravidelně přibližuje francouzskou kulturu, gurmánství i eleganci. Ten byl zahájen 15. března
a potrvá ještě do 6. dubna,“ dodává
náměstkyně Ivana Popelová.
Podrobný program toho, co ve
zbývajících dnech můžete navštívit,
je zveřejněn na http://francouzskaaliance.cz.

Budějovičáci
mohou jako
první v Česku
hlásit závady
přes mobil
V loňském roce zprovoznilo město České Budějovice na svých webových stránkách jako další krok ve zkvalitňování služeb občanům aplikaci Hlášení závad. Ta si u občanů rychle získala oblibu a od
zahájení provozu v květnu 2011
bylo evidováno již téměř 1500
hlášení.
Nyní přichází město s další novinkou. Jedná se o aplikaci Dej Tip, která je určená pro
chytré mobilní telefony a jejímž
prostřednictvím mohou občané
městu snadno a rychle nahlásit
nepořádek či závadu na veřejných prostranstvích, v ulicích či
parcích.
„Naše město je první v České republice, které tuto novou
službu svým obyvatelům i návštěvníkům města nabízí,“ říká
primátor Juraj Thoma.
Aplikace Dej Tip výrazně
usnadní hlášení různých závad
ve městě a především předá
městu mimo jiné i fotografii závady a její geografickou lokalizaci, což významně usnadní
a urychlí její vyřešení.
Program, který je určen pro
chytré telefony typu iPhone či
s operačním systémem Android, nabídla městu firma GEFOS
jako dodavatel geografického
informačního systému společně s partnerem a subdodavatelem společností Intergraph
CS, a to jako prvnímu a jedinému městu v České republice
v rámci pilotního projektu zdarma na dobu neurčitou.
Další informace o projektu
je možné získat na webu www.
dejtip.eu, aplikaci si můžete
stáhnout na App Store, Google
play nebo prostřednictvím následujících QR kódů.
Aplikace Dej Tip pro Android
(ke stažení zdarma):

Aplikace Dej Tip pro iPhone
(ke stažení zdarma):
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