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 Program Mezinárodního
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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI NOVOU PSÍ VYHLÁŠKU, Zvyšování cen?
Jen nezbytně!
NA JEJÍM VZNIKU SE PODÍLELI SAMI OBČANÉ
Novou vyhlášku o pravidlech pohybu
psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích schválili na svém březnovém jednání zastupitelé města. Návrh
nového předpisu před tím projednala
rada města, k jeho znění se vyjádřilo
také ministerstvo vnitra.
„Dosavadní vyhláška z roku 2005
obsahovala celou řadu ustanovení, která
už nebyla v souladu s platnými zákony
nebo rozhodnutími ústavního soudu.
Proto jsme přistoupili k její nové tvorbě
a rozhodli se zapojit do její přípravy
také samotné obyvatele města. Tuto
možnost využily desítky občanů a já děkuji všem, kteří nám své připomínky
přišli říct osobně nebo je zaslali v dopisech, elektronickou poštou či prostřednictvím radničního facebooku,“
říká primátor Juraj Thoma.
Z nové vyhlášky mimo jiné vyplývá,
že majitelé psů s čipem nebudou muset
platit každoroční poplatek. Mění se také
délka platnosti evidenční známky. Nově
budou známky jen roční, každý rok se
tedy budou muset vyměňovat. Držitel
psa obdrží vždy novou známku oproti
zaplacení poplatku za daný rok.
„Výjimku budou mít psi osvobození
od poplatku, kde bude jedna známka

platná po celou dobu tohoto osvobození,
a rovněž psi trvale označení, čipovaní či
tetovaní, kteří nebudou muset nosit
známku vůbec. Město chce tímto opatřením podporovat označování psů,“ vysvětluje dále primátor s tím, že nový
systém úhrady poplatků začne na rozdíl
od samotné vyhlášky platit až od 1. ledna 2014.
Vyhláška také upravuje například
pobíhání psů na veřejných prostran-

stvích. Nově tak vzniká povinnost mít
psa na vodítku na Lannově třídě,
Sokolském ostrově, v parku Háječek a
na společných stezkách pro chodce a
cyklisty. Při pohybu na smíšené cyklostezce nesmí být délka vodítka, tedy
vzdálenost mezi psem a doprovázející
osobou, větší než jeden metr. Výslovně
je ve vyhlášce zakotvena povinnost
sbírat psí exkrementy.
„Na území našeho města je oficiálně

přihlášeno zhruba sedm tisíc psů, ale
odhadujeme, že jich může být kolem
deseti tisíc. Není v našem zájmu omezovat slušné pejskaře a už vůbec nechceme, aby se proti nim stavěla veřejnost
jen kvůli bezohlednosti těch neukázněných. Nová vyhláška má za cíl nastavit taková pravidla, která umožní
bezkonfliktní soužití majitelů psů s ostatními obyvateli našeho města,“ dodává Juraj Thoma.

V Suchém Vrbném
a Mladém přibude
letos nový přechod
V ulicích města letos vzniknou dva
nové přechody pro chodce. První z nich
bude v Mladém nedaleko Základní
a Mateřské školy Vl. Rady.
„Projekt počítá se středovým ostrůvkem i s opravou povrchu částí přilehlých
chodníků, kde budou položeny signální
pásy pro nevidomé a nové vodorovné
a svislé dopravní značení. Řidiči zde
budou mít permanentní zelenou, červená
naskočí jen na vyžádání chodce,“ informuje náměstek primátora pro investice
Kamil Calta.
Další přechod by měl vzniknout Pod
Lékárnou v Suchém Vrbném.
„Aby byla dosažena maximální povolená délka přechodu přes Dobrovodskou
ulici, což je sedm metrů, bude chodník
v místech přecházení rozšířen a na
přechod bude upozorňovat i výstražné
signalizační zařízení,“ popisuje chystanou investici náměstek Calta s tím, že
celkové náklady na vybudování přechodů
se odhadují do výše dvou milionů korun..

MILION NA PŘEDŠKOLÁKY. Město v rámci programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do šesti let podpořilo finanční
částkou jeden milion korun čtrnáct miniškolek. „O podporu žádalo celkem dvacet subjektů, šest z nich však nesplnilo hodnotící
kritéria. Mezi úspěšnými žadateli bylo například Dětské centrum Barborka, Salesiánské středisko mládeže, Baby centrum
Šikulka nebo také Lesní školka Doma v lese, do které se děti dopravují vlakem a jejím hlavním cílem je kontakt dětí s přírodou,“
říká náměstek primátora Petr Podhola. Přehled všech podpořených subjektů se nachází na www.c-budejovice.cz. Foto: Petr Zikmund.

Děti půjdou po Velikonocích
k zápisu do mateřských škol
Ve dnech 2. až 4. dubna se uskuteční
zápisy do mateřských škol pro školní rok
2013/2014. Město České Budějovice zřizuje celkem 21 školek.

Viadukt se na několik týdnů
znovu zavře pro dopravu
Modernizace železničního koridoru na
území Českých Budějovic jde do finále. Po
dvoudenním omezení
dopravy pod mostem
na Pražské třídě u Budvaru na začátku března se práce na železnici dotknou také viaduktu v Rudolfovské třídě.
Prvního dubna zde
stavební firma začne
pracovat na dokončení
protikorozní ochrany
ocelové konstrukce
mostu, rekonstrukci
závěrných zídek, ošetření ložisek, odvodnění mostu a trolejovém vedení. Od velikonočního pondělí tak pod viaduktem
projedou pouze vozidla integrovaného záchranného systému a hromadné dopravy.
Řidiči ostatních automobilů budou využívat objízdné trasy, které jsou totožné

„Celková kapacita našich mateřinek je
v současné době 3034 míst. Podle našich
odhadů se ve školkách nachází přibližně
tisíc dětí, které by měly přestoupit na základní školy a uvolnit tak místo nově příchozím dětem. Toto číslo ovšem bude
ještě poníženo o odklady nástupu do základních škol, kterých předpokládáme
asi dvě stě,“ říká náměstek primátora Petr Podhola a dodává, že podle předběžného předpokladu by do mateřských škol
mělo být přijato kolem osmi set padesáti
dětí předškolního věku.
Rodiče přihlásí dítě podáním vyplněné žádosti k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole dle vlastního výběru. Žádost lze vyzvednout přímo ve školce nebo
je možné ji stáhnout z jejích webových
stránek. Pro zápisy jsou znovu použita
Hlavní bodová kritéria pro zápisy
do MŠ (celé znění je zveřejněno na
www.c-budejovice.cz):

jako při loňské uzavírce. Připomenout si
je můžete uvnitř tohoto vydání Novin
českobudějovické radnice.
V případě příznivých klimatických
podmínek se provoz pod viadukt vrátí již
v polovině května.

Trvalý pobyt dítěte na území
města České Budějovice
Věk dítěte – čím je starší, tím
více získává bodů
Zaměstnání zákonných zástupců
Sourozenec ve školce, ale pouze
v případě, že bude toto zařízení navštěvovat i v následujícím roce (od
září 2013)

bodová kritéria stanovená mateřskými
školami a projednaná se zřizovatelem.
„Hlavním kritériem je opět trvalý pobyt dítěte na území města České Budějovice a mezi další patří například věk dítěte,“ připomíná náměstek Petr Podhola.
Předškolní vzdělání se poskytuje za
úplatu.
„Školné zůstává stejné jako doposud,
tedy 420 korun měsíčně za dítě docházející do školky celodenně. To neplatí
pro děti, které jsou v posledním roce
před nástupem do základní školy, podle
novely školského zákona pouze po dobu
dvanácti měsíců. To znamená, že za děti s odkladem školní docházky se školné hradí,“ upřesňuje náměstek Petr
Podhola.
Stravné se řídí vyhláškou o školním
stravování a může se v jednotlivých
zařízeních drobně lišit.

Z ministerstva
práce a sociálních věcí přicházejí špatné
zprávy, zatímco
se propad ekonomiky zastavil, podíl nezaměstnaných
stále roste a Česká republika dosáhla na smutnou „nejvyšší“ metu v počtu lidí bez
práce. Stejnou situaci jsme naposledy zažili před dlouhými dvaceti
lety. Podíl nezaměstnaných, podle
nové metodiky ministerstva, činí
8,1%. Podle starého výpočtu pak
nezaměstnanost dokonce přesáhla
hranici 10%. Neradostně je tomu
i v Jihočeském kraji, který evidoval
na konci roku 2012 6,38% nezaměstnaných. Nyní nemá práce ještě
o procento výše lidí, přesněji 7,29%.
České Budějovice si sice vedou
v rámci kraje tradičně dobře, ale
i tak se u nás zvedl podíl nezaměstnaných z 5,15% na konci loňského roku na současných 5,79%.
A chmurné myšlenky se už zdaleka
netýkají „jen“ pracovníků oborů
škrcených krizí, jako je stavebnictví
či průmysl, ale nově i například
bankovního sektoru…
Za sebe mohu říci, že vedení
města si horšící se sociální situaci
řady domácností uvědomuje, a proto
se snažíme na občany nepřenášet
plnou míru nákladů, které město má
se zajištěním služeb. Nelze ale slibovat nemožné a populisticky zadlužovat obecní pokladnu. A tak se
město například v oblasti odpadového hospodářství podělilo s občany
napůl o reálné náklady. Mírné navýšení jsme připustili i v případě
nájmů v městských bytech, s výjimkou domů s pečovatelskou službou, kde bych to považoval za sociálně neúnosné až nemravné. Nájem
v nebytových prostorech jsme naopak nenavyšovali vůbec, protože
všechny provozovny jsou zároveň také zaměstnavateli budějovických
občanů. Každoročně domácnosti
trápí nekončící nárůst cen, proto
usilujeme, aby výsledkem jednání,
které nyní vedeme se společností
ČEVAK, nebylo navýšení ceny vodného a stočného. Nutno přiznat, že
jsme zatím kompromisu nedosáhli...
Dobrou zprávou je, že se ceny
jízdného v městské hromadné dopravě zvyšovat nebudou. Do našeho
výčtu opatření mohu zahrnout
i snahu, aby občané včas hradili své
pohledávky vůči městu a nevystavovali se tak riziku jejich vymáhání. Proto podmiňujeme pronájem
městského majetku doložením bezdlužnosti vůči městu.
Snažíme se lidem neztrpčovat život, ale pohybujeme se jen v mantinelech omezených možností, které
město má. Nechceme pouze alibisticky čekat se založenýma rukama,
až se bouře ekonomické krize přes
Budějovice přežene…
Miroslav Joch
1. náměstek primátora
pro ekonomiku a majetek města

Město jedná o vodném a stočném,

zvyšovat ceny nechce
Představitelé města v současné době
intenzívně vyjednávají se společností
ČEVAK o stanovení výše ceny vodného
a stočného.
„Rozhodně jsem proti zvyšování ceny
vodného a stočného pro rok 2013/2014,“
deklaruje své stanovisko, se kterým jde
do jednání, 1. náměstek primátora pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch.

„Cestou jak dosáhnout dohody je zejména úspora nákladů na straně společnosti ČEVAK,“ doplňuje předsedkyně
finančního výboru zastupitelstva Petra
Šebestíková.
Dohoda by měla být uzavřena do
konce března.
„Stále jednáme, ale dosud jsme nenašli kompromis,“ uzavírá Miroslav Joch.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Radnice spustila internetové interpelace
S dalším opatřením, jež má posílit
komunikaci mezi vedením města a jeho
obyvateli, přišla českobudějovická radnice. Historicky poprvé spustila online
interpelace. Zájem veřejnosti předčil
očekávání, prvním zpovídaným zástupcem města byl primátor Juraj Thoma.
„Ve středu 6. března jsme na radničním webu zahájili projekt internetových interpelací, jehož podstata je jednoduchá. V určitém časovém úseku je
občanům dána možnost položit konkrétnímu politikovi otázku, na níž podle
svého nejlepšího vědomí odpoví,“ přibližuje novinku primátor Juraj Thoma.
„Rádi bychom občanům interpelace
nabídli alespoň jednou měsíčně s tím,
že by se jednotliví členové rady v pozici
zpovídaného střídali, projeví-li zájem.
Vycházíme tak vstříc všem, kteří se
svým dotazem či podnětem nemohou
vystoupit na veřejném jednání zastupitelstva nebo se například kvůli zaměstnání jen těžko objednávají na
osobní schůzku na radnici,“ dodává primátor Thoma, jehož odpovědi na všech
třiapadesát položených dotazů najdete
na internetových stránkách magistrátu
v sekci Město.
Druhá interpelace se pravděpodobně
uskuteční 16. dubna, na otázky občanů
bude tentokrát odpovídat náměstkyně

primátora Ivana Popelová.

Objevilo se mezi interpelacemi:
V jaké fázi je příprava kanalizace
Nové Roudné?
Na ZTV Nové Roudné je zpracovaná
projektová dokumentace rozdělená do
pěti etap. V roce 2010 byla zahájena
1. etapa stavby vybudováním výtlačného řadu včetně čerpací jímky. Pokračování 1. etapy v rozsahu cca za 20 mil. Kč
zahrnuje rekonstrukci ul. Plavské s napojením do přilehlých ulic. Z této etapy
je možné realizovat část ul. Plavská
s napojením na ul. Stropnická a ul. Ot.
Březiny, předpokládaný finanční náklad
této části je cca 20 mil. Kč. V letošním
roce není tato akce zahrnuta v rozpočtu,
realizace v dalších letech závisí na

Jihočeská Pedagogická
fakulta slaví 65. výročí
Možnost zastavení se. Poslední roky
V dubnu si Pedagogická fakulta Jijsou ve znamení stále se zrychlujícího
hočeské univerzity v Českých Budějotempa naší činnosti. Ta pětašedesátka
vicích připomíná 65. výročí od svého zajsou narozeniny, které nás vybízejí k toložení. Nejen pro své studenty a absolmu, abychom se zastavili a sešli se s přáventy, ale také pro širokou veřejnost fateli, se kterými rádi diskutujeme, tvoříme
kulta připravila oslavy, v jejichž rámci se
a vzájemně se inspirujeme. Samozřejmě
uskuteční zajímavé akce. Ty začnou
nám Týden Pedagogické fakulty dává
v pondělí 15. dubna a potrvají celý týden
příležitost i k tomu, abychom seznámili
až do pátku 19. dubna. Více nám k oslaveřejnost s tím, co se děje uvnitř fakulty,
vám a jejich programu řekl děkan fakulty
a případně oslovili i nové studenty.
Michal Vančura.
Pane děkane, prozraďte, co v rámci
Budeme rádi, když s námi přijde slavit
oslav chystáte?
co nejvíce lidí, a tímto bych rád všechny
srdečně pozval. Podrobný program oslav
Rádi bychom naše výročí oslavili tím,
je uveden na stránkách www.pf.jcu.cz.
co je nám vlastní. V rámci Týdne Pedagogické fakulty chceme ukázat, co umíme,
čím se můžeme pochlubit a čím můžeme oslovit veřejnost a studenty středních škol. Jednotlivé dny celého Týdne
jsme tematicky naladili
a pojmenovali. V pondělí to bude Fakulta pro
všechny. Měla by probíhat běžná výuka s tím,
že ten den bude fakulta
fungovat zároveň v režimu Dne otevřených dveří. Všichni, kteří přijdou, budou moci vstoupit do samotné výuky
a zúčastnit se přednášek, aby si dovedli představit, jak vypadá běžná
výuka na fakultě. Program bude pokračovat
v úterý Fakultou diskutující, ve středu Fakultou tvořivou a ve čtvrtek
Fakultou plnou nápadů,
což budou dny nabité
přednáškami, workshopy, diskusními stoly
a dalšími tvůrčími aktivitami nejen pro studenty fakulty, ale opět i pro
širší veřejnost. Týden
oslav pak ukončí v pátek
Fakulta v pohybu.
A co pro vás toto
významné výročí znamená?
Děkan Pedagogické fakulty Michal Vančura.

Město nabízí finanční pomoc
při obnově fasád a střech
Až do 19. dubna mohou zájemci
podávat žádosti o dotace v rámci dotačního programu na podporu památkové
péče, který rada města vyhlásila v únoru.
„Příspěvky budou poskytovány opět
především na obnovu fasád v uličních
frontách s ohledem na zlepšení kulturně
historického prostředí. Na toto opatření
je určeno 1,3 milionu korun. Vlastníci
objektů v městské památkové rezervaci

a kulturních památek mimo území městské památkové rezervace mohou dále
žádat i o dotaci na opravu střechy, kde je
pro ně připraveno celkem 200 000 korun,“ upozorňuje náměstkyně primátora
Ivana Popelová.
Všechny potřebné formuláře jsou
k dispozici na webových stránkách města www.c-budejovice.cz v sekci Dotace
a granty a rubrice Památková péče.

projednání a schválení rozpočtu v radě
města a zastupitelstvu.

Chtěla bych se zeptat na nevyhovující stav komunikace A. Trägera
v Kněžských Dvorech. Nejsou zde přechody, kličkujeme mezi kolonami aut
a s kočárkem se těžko dostáváme na
Nemanickou, protože musíme po silnici. Bude se s tím konečně něco dělat?
Přechody by měly být vyřešeny po
projednání v tzv. dopravní poradě, na
kterou chodí správci komunikací a policie. V letošním roce se mimo jiné
připravuje zfrézování této silnice v úseku od ulice H. Kvapilové po Nemanickou.
Chystá se město v dohledné době řešit katastrofální technický stav povrchu
dopravní komunikace v ulici O. Nedbala?
Je zpracováno technické posouzení
konstrukce vozovky a jejího stavu. Podle odhadů z toho vycházejících je
jedinou možností řešení celková rekonstrukce komunikace včetně její „spodní“ stavby, což odhadem představuje cca
60 - 70 mil. Kč. V letošním roce bude
objednána (a měla by být i odevzdána)
projektová dokumentace celkové rekonstrukce.

ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ. Kategorii kolektivů ovládly Zuzana (vlevo) a Kateřina Vokálovy,
nejlepším jednotlivcem byl Jan Kolář.
Foto: Petr Zikmund

Soutěž o živlech v architektuře
a umění zná vítěze

Brožurka provede
sociálními službami
Aktualizovaného
Průvodce sociální
oblastí města České
Budějovice 2013 je
možné zdarma získat přímo ve vestibulu radnice, na odboru sociálních věcí,
ale také u všech poskytovatelů těchto
služeb. Díky této jednoduché dostupnosti se průvodce dostává do rukou nejpotřebnějších, kterým napomáhá k jejich
lepší orientaci v systému.
„Průvodce vychází již pojedenácté
díky velmi dobré spolupráci s poskytovateli jednotlivých služeb. Obsahuje
ucelené aktualizované kontakty. Praxe
totiž ukazuje, že lidé přesně nevědí, co
všechno se skrývá pod pojmem sociální
služby. Chtěli bychom jim proto připomenout, že se jedná o široké spektrum
rozmanitých služeb, které zahrnují pomoc a podporu pro seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, děti a mládež
ohrožené nežádoucími jevy a negativním
sociálním prostředím, osoby ohrožené
nebo závislé na návykových látkách,
osoby ocitající se v krizových a obtížně
řešitelných situacích a také občany, kteří
potřebují radu odborníka v oblasti dluhové či pracovně právní problematiky,
nebo například v oblasti bydlení,“
vysvětluje náměstek primátora Petr Podhola a upozorňuje, že brožurku si zájemci
mohou také stáhnout z webových stránek
města rpss.c-budejovice.cz.
Od letošního roku platí nový Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice na období let 2013 – 2018,
na jehož zpracování město získalo finanční podporu z dotací Evropské unie –
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Plán je živým dokumentem
a i po jeho schválení se na něm bude stále
pracovat.

Ocenění pro nejlepšího jednotlivce
v poznávací soutěži pro děti a mládež
Čtyři živly v architektuře a umění převzal 5. března v obřadní síni českobudějovické radnice od náměstkyně primátora
Ivany Popelové a ředitele Územní památkové správy v Českých Budějovicích
Petra Pavelce žák 4. třídy ZŠ O. Nedbala
Jan Kolář.
„Díky soutěži jsem se toho hodně
dozvěděl o památkách na náměstí, věžičkách nebo bývalých letištích. Asi nejobtížnější pro mě bylo spočítat píšťaly na
varhanách,“ vzpomíná nadaný čtvrťák,
který by se jednou chtěl stát lékařem.
V kategorii kolektivů zvítězily sestry
Kateřina a Zuzana Vokálovy. Mladší Zuzana, žačka 6. třídy, navštěvuje také ZŠ
O. Nedbala, starší Kateřina je studentkou
SPŠ stavební v Českých Budějovicích.
Svoji zálibu o historii propojily sestry i s
výtvarným talentem při vytvoření loga
soutěže nebo kreslení schématu sluneční
soustavy. Oříškem pro sestry Vokálovy
byly stejně jako Jana Koláře varhanní
píšťaly.
„Dlouho se nám je nedařilo spočítat
a jednoduché pro nás nebylo ani najít
v Budějovicích dům, který zdobí andělé,“
přiznává Kateřina Vokálová, kterou by

v budoucnu zajímala záchrana historických staveb.
Poznávací soutěž pravidelně vyhlašuje Odbor památkové péče magistrátu
města ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným
pracovištěm v Českých Budějovicích.
Tentokrát byla zaměřena na vše, co ve
městě a jeho blízkém okolí souvisí se
vzduchem.
„Principem bylo najít správné odpovědi k tématům, které souvisely se zdejšími památkami. A mnohé z úkolů nebyly
vůbec jednoduché. Přesto nás těší, že se
do soutěže pravidelně hlásí jednotlivci
a žákovské kolektivy a jejich odpovědi
jsou na velmi vysoké úrovni. Také mě těší, že, i když jsme již vyčerpali všechny
živly, odbor s památkovým ústavem připravují soutěže na další roky,“ chválí náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Vítězové soutěže získali celoroční rodinnou vstupenku na památkové objekty
ve správě Národního památkového ústavu a skupinovou vstupenku do jednoho vybraného památkového objektu ve správě
Národního památkového ústavu. Seznam
vítězů i klíč ke všem soutěžním otázkám
naleznete na radničních stránkách v sekci odboru památkové péče.

Město chce předcházet
vymáhání pohledávek
„Máme za sebou měsíc spolupráce
s Celním úřadem pro Jihočeský kraj na
vymáhání pohledávek, které magistrátu
města vznikají v rámci přenesené působnosti státní správy. Dohodu jsme
podepsali na základě novely zákona č.
99/1963 Sb., občanského soudního
řádu, která znamenala pro magistrát
města změny ve způsobu provádění
exekucí. Právě využití celní správy se
pro město, ale i jeho dlužníky stalo výhodnější, než je tomu v případě soudního exekutora. Při využití exekutora
bývají náklady na vymáhání ve značném nepoměru k vymáhané částce,“
přibližuje změnu předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková.
A jedná se o nemalé prostředky.

Město eviduje v přenesené i samostatné působnosti na 22 540 dlužníků, kteří dohromady dluží více než sedmdesát
tři milióny korun. Největší pohledávky
představují poplatky z komunálního
odpadu a dopravní přestupky, v obou
případech přesahují 16 miliónů korun.
Městu by však nemělo jít jen o vymáhání pohledávek, ale i o předcházení
jejich vzniku.
„Prevence je nezbytná. Navrhli jsme
proto, aby každý, kdo se uchází o pronájem městského majetku, musel prokázat, že městu nic nedluží. A nese to
své ovoce. Konkrétně zájemce o pronájem zahrádky zjistil, že dluží za poplatky za komunálníí odpad, a zaplatil
je,“ dodává Petra Šebestíková.

Připravované změny územního plánu
Lokalita,
katastrální území

Termín pro
připomínky

Hardtmuthova II,
České Budějovice 7

5. 4. 2013

nezastavitelné území vodní plochy

zastavitelné území s charakterem
smíšeným kolektivního bydlení
ve vnitřním městě

Třebotovice II,
Třebotovice

10. 4. 2013

nezastavitelné území krajinné zeleně všeobecné

zastavitelné území s převažujícím
charakterem obytným venkovským
na venkově

Čtyři Dvory – domky,
České Budějovice 2

11. 4. 2013

zastavitelné území dopravní vybavenosti pro
dopravu v pohybu na pozemních komunikacích
– území pro městské třídy, hlavní a podstatné
obslužné komunikace

zastavitelné území s charakterem
smíšeným kolektivního bydlení
v předměstí

Za Otýlií II,
České Budějovice 3

25. 4. 2013

zastavitelné území s charakterem smíšeným
kolektivního bydlení v příměstí

zastavitelné území veřejné
vybavenosti pro školství

Stávající
využití území

Nově navrhované
využití území

Přehled všech řízení, která se týkají změn územního nebo regulačního plánu, najdete na radničním webu www.c-budejovice.cz
v sekci Rozvoj města, Plánování > Termíny veřejných projednání.
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Ryby jsou naprosto skvělým zdrojem kvalitních a dobře stravitelných bílkovin, které hrají přímo klíčovou roli při redukci hmotnosti
nebo udržování zdravého životního
stylu. Naše prodejna ryb a zvěřiny
celoročně nabízí například pstruha
duhového, který má jemné maso
a malé množství menších kostí. Žeberní kosti se po tepelné úpravě
dobře oddělují od masa společně s páteří. Pstruh je vhodný ke všem
kuchařským úpravám včetně grilování a uzení. Naše prodejna ryb
a zvěřiny jej nabízí celoročně v živém i chlazeném stavu v ulici Jaroslava Haška 4.

ZANIKLÉ HOSPODY
– U ŽELEZNÉ PANNY
Na rohu ulic Biskupské a Široké
byla v roce 1967 otevřena stylová rybářská restaurace U železné panny.
V té době se nové restaurace příliš
nezařizovaly, leda v panelákách nebo
přilehlých objektech (Perla, Experiment, Sparta, Regina, Pavilon atd.).
V domě byla v období první republiky vyhlášená restaurace a kavárna
Corso, takže to s přestávkou navazovalo, jen se politicky nehodil název

chodila právě na to černé pivo. Úředníci na normální (nerybový) oběd a černé pivo. Klientelu tvořili také vojáci
záklaďáci a diváci, kteří se vraceli Biskupskou z hokeje.
Po roce 1995, kdy už restaurace
neexistovala, zastavovali se na rohu
před domem zájemci, kteří už jednou
ve městě meškali (například na vojně,
často na letišti), vzpomněli si, chtěli
zajít, vešli i do obchodu, který tam

jaly jakési paže opatřené bodly, pacholek paže utahoval a bodla propíchávala mučedníka. Ne však úplně skrz
naskrz, protože bylo třeba, aby se provinilec přiznal a písař to mohl zapsat.
Původně na nároží si ve starším
domě otevřel v roce 1911 kavárnu
Corso Rudolf Špička. Předem upozorňoval na velkoměstské zařízení a dva
Seifertovy kulečníky. Kavárna ale byla
známa nechvalně. Podle názoru okres-

Corso, proto někdo navrhl pojmenování U železné panny v souvislosti
s hradební věží Železná panna na nábřeží. Vhodné bylo také uplatnit interiér a jídelníček v rybářském stylu.
Rybníky a rybáři jsou v jižních Čechách fenomén, město leží ve středu
rybníkářských rajonů.
Uvnitř byly masivní dřevěné stoly
a židle, nad nimi různé rybářské sítě,
na stěnách rybářské nářadí. Atrakcí
byla velká akvária se živými rybami,
která byla vidět také z ulice ve výlohách. Ryby v akváriích byly v tržní
velikosti, přičemž host si mohl rybu
vybrat, personál rybu vytáhl a kuchaři
dle přání zákazníka rybu připravili.
Vyskytli se kverulanti, kteří pochybovali o tom, že host jí stejnou rybu,
která byla před chvílí v akváriu, ale to
nebylo podstatné, obliba restaurace
rychle rostla. Točilo se také černé pivo,
zřejmě dobré, poněvadž řada hostů

zrovna sídlil (foto, sport), ale marně.
Může se připomenout, že restaurace to
nebyla přepychová a hosté si nepočínali jako v Puppu ve Varech, což vyplývalo i z menu na jídelním lístku.
Ryby mají kosti a ty se musely z masa
nebo i ze sousta z úst prostě vytáhnout. Právě proto byla asi restaurace
oblíbená a ve městě taková chybí. Traduje se, že k zániku restaurace přispělo to, že v posledních letech její
existence byla snaha udělat z ní prvotřídní podnik navazující snad na
Corso. Spíše však zánik souvisel
s úbytkem hostů na začátku 90. let.
Našinec ví proč U železné panny,
ale cizincům se to muselo v restauraci vysvětlit. Není doloženo, že by
někde jinde měli železnou pannu,
vlastně ani budějovická železná panna
není oficiálně známa. Podle pověsti to
byl mučící vertikální nástroj, do kterého se vsadil nešťastník, kterého ob-

ního hejtmanství bylo místností v domě používáno k hazardním hrám.
Proto nebyla zprvu udělena licence
novému kavárníkovi Karlu Bornsteinovi. Dalším kavárníkem byl Ludvík
Haim, od kterého koupil v roce 1919
původní dům s kavárnou Jan Vaněček. Poté nastal strmý vzestup kavárny CORSO. V roce 1922 nechal Jan
Vaněček dům zcela přestavět. Vznikl
objekt kubistického exteriéru (štukatury, skosená okna v prvním patře,
krystalické tvary balkónového zábradlí atd.). V patrech byl zařízen tabarin
bar, klubovny, šachová herna, zavedl
kabaretní program, dámskou obsluhu
(to nebylo tehdy běžné) a vybavil v roce 1925 kavárnu sluchátky k poslechu radiového vysílání. František Valeš ze Široké ulice připomínal, že do
Corsa chodili Češi i Němci. Ke Corsu
ještě patřil hudební pavilon a bufet
v Háječku.

Připravují Odbor územního plánování, Útvar hlavního architekta, Milan Binder a Jan Schinko.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
Vodárenská věž se otevře zájemcům v rámci
M e z i n á rodního dne památek 20. dubna s názvem
„České Budějovice ve století páry, aneb koněspřežka byla první“.

Dnešní otázka zní:
Biskupská ulice obdržela název podle sídla biskupství.
Kdy bylo biskupství ve městě zřízeno?
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.
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zaniklé hospody Českých Budějovic“ s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z únorového vydání: Herci, kteří účinkovali ve filmu „Drahé tety a já“ - Nataša Gollová, Eva
S v o b o d o v á , I v a J a n ž u r o vá , J i ř í H r z á n , S v a t o p l u k B e n e š , J o s e f H l i n o m a z , J a n F a l t ý n e k , J a n S k o p e č e k a j .
Výhercem se stala Jana Pfafflová z Českých Budějovic. Blahopřejeme!

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Parní čerpací stroj osazený v roce 1882.
Na fotografii pořízené roku 1900 stojí první strojník
p. Alois Schweihofer a syn správce vodárny p. Wolfsbergera.
Foto Martin Volný
ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení
poruch 800 120
112 • zákaznická
linka 844 844 870
Symbolem
nového
adventu
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda Náš život.

se vedle jednotných stánků stal

Pohﬁební ústav
mûsta â. Budûjovice p.o.

Stálá sluÏba – tel.: 607 928 724
www.krematoriumcb.cz

SENIOŘI, SEZNAMTE SE...
Tísňová péče Života 90 chrání zdraví, život i bezpečí
Nevolnost, náhlý pád, okradení i jiné
situace, kdy je potřeba rychlá pomoc.
V tu chvíli stačí jen zmáčknout tlačítko,
které na ruce nebo krku uživatel nosí. Je
hned propojen s dispečinkem tísňové
péče. Tam operátorky zjistí, co se stalo,
a zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.
Služba tísňového tlačítka existuje
v různých variantách – je možné ji mít
nainstalovanou doma, chytré zařízení
tísňové péče pak obsahuje čidlo pohybu.
Služba tak dokáže zachránit život a nestane se, že uživatel leží na zemi svého
bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.
Čidlo ale může mít i opačnou funkci
- v době své nepřítomnosti v bytě ho
uživatelé používají i jako zabezpečovací
systém. Operátorkám nahlásí, že byt
opouští a čidlo pohybu se přepíná na
hlídací režim. Pokud do „zakódovaného“
bytu někdo vstoupí, operátorky vidí, kde
a v čím bytě k tomu došlo.
Naopak pro ty, kteří jsou aktivní a
chtějí být v bezpečí hlavně mimo svůj
domov – na pochůzkách a procházkách nabízí Život 90 variantu mobilní. Tlačítko

je součástí mobilního telefonu, který je lokalizován pomocí GSM telefonní sítě.
Podrobnější informace o tísňové péči
a záchranném tlačítku najdete na webových

stránkách www.tisnovapece.cz. Volat
můžete i na telefonní číslo 222 333 540–3.
Připraveno ve spolupráci se Seniorským senátem České Budějovice.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Během dubnového dne památek si
Budějovice připomenou století páry
Již tradičně se v rámci Mezinárodního dne památek otevřou brány pamětihodností a historických sídel, které
bývají pro veřejnost běžně uzavřeny.
Na sobotu 20. dubna připravilo město
a Agentura Kultur-Kontakt netradiční
podívanou.
„Pro letošní rok jsme jako jednotící
téma zvolili 19. století a rozhodli jsme
se je návštěvníkům představit v mnoha
rovinách a oblastech. Chybět nebude
ani koněspřežka coby budějovický fenomén a první železnice na evropském
kontinentě, kterou ve své přednášce přiblíží Ivo Hajn,“ přibližuje program náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Mezi desátou a sedmnáctou hodinou
bude zpřístupněno celkem šestnáct
objektů, jejichž historie je spjata s devatenáctým stoletím. Akce zájemcům
nabídne také celou řadu komentovaných prohlídek a zajímavých odborných
přednášek.
„Pochopitelně jsme nezapomněli ani

na nejmenší návštěvníky a rodiny s
dětmi. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí magistrátu města jsme přichystali interaktivní prohlídku města nazvanou S očima navrch hlavy a dvě pohádková představení,“ doplňuje autor námětu a realizátor akce Miroslav Mareš.
Do programu jsou zařazeny i tradiční a divácky oblíbené prohlídky
českobudějovické radnice a vodárenské
věže. Kostýmovaní průvodci na radnici
představí novou prohlídkovou trasu
zaměřenou na osobnosti devatenáctého
století a doplněnou o promítání snímků
z archeologického výzkumu radnice.
Společnost ČEVAK připravila k prohlídce vodárenské věže nové panely s dobovými snímky přestavby věže a snímky parního stroje, který byl nedílnou
součástí objektu.
Státní okresní archiv chystá týdenní
výstavu písemností a dokumentů, poklady z depozitářů a archivů představí
i Jihočeské muzeum a Národní památ-

Mezinárodní den památek 20. 4. 2013

České Budějovice ve století páry,
aneb koněspřežka byla první.
Volně přístupné objekty 10.00 – 17.00 hod.

Zveme Vás
do naší expozice
na výstavě MOBIL SALON,
která se uskuteční
19. – 21. 4. 2013 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…
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

1. Beseda českobudějovická – (Na Sadech 18)
2. Dvůr domu U Beránka – (Krajinská 35)
3. Gymnázium Česká – (Česká 64)
4. Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka – (Fráni Šrámka 23)
5. Hardtmuthova vila - DDM – (U Zimního stadionu 1)
6. Hotel Zátkův dům – (Krajinská 41)
7. Kostel svaté Rodiny – (Karla IV. 22)
8. Kostel svatého Václava – (Kostelní 5)
9. Lannova loděnice – (Vltavské nábřeží 5)
10. Muzeum koněspřežky – (Mánesova 10)
11. Nisslův dům - Dětské centrum Barborka – (Piaristická 8)
12. Rodný dům Adalberta Lanny – (Vltavské nábřeží 6)
13. Státní okresní archiv České Budějovice – (Rudolfovská 40)
14. Špeditérství Ferus (sídlo NPÚ – Senovážné náměstí 6)
15. Wortnerův dům - Alšova jihočeská galerie – (U Černé věže 22)
16. ZŠ Matice školské – (Matice školské 3)

Objekty s komentovanou prohlídkou
Vstup pouze s platnou vstupenkou!
Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz
1. Radnice – nové prohlídky s kostýmovaným průvodcem
2. Vodárenská věž – komentované prohlídky se zaměřením na 19. století
3. Dominikánský klášter – komentované prohlídky – Ing. Jiří Míchal
4. Hardtmuthova vila – komentované prohlídky – Mgr. Milan Šilhan
5. DK Slávie – Německý dům – komentované prohlídky – Iva Peštová
6. Solnice (Česká ulice) – přednáška PhDr. Ivo Hajna
„První železnice na evropském kontinentě“
7. Eggertova vila – prohlídky a čtení ze starých novin
– Mgr. Helena Stejskalová
8. Wortnerův dům – AJG – přednáška „Výtvarné umění 19. století“
– Mgr. Hynek Rulíšek
9. Dvůr U Beránka – přednáška o zahradách 19. století – Jan Kec
10. Divadlo žáků ZŠ Matice školské – v budově ZŠ Matice školské č. 3
11. Pohádka divadla Máma a Táta – Nisslův dům, centrum Barborka
Program pro rodiny s dětmi:
Interaktivní prohlídka města s pracovními listy – „S očima navrch hlavy,
aneb zde jsou lvi!“. Pracovní listy si můžete vyzvednout zdarma v Turistickém
informačním centru na nám. Přemysla Otakara II.

Radniční web
a facebook si lidé oblíbili
České Budějovice komunikují se
svými obyvateli od ledna 2011 také
prostřednictvím sociálních sítí, facebooku a twitteru. Facebookový profil na
adrese www.facebook.com/radnice si oblíbilo už více než 4300 příznivců a Budějovice tak počtem uživatelů přeskočily Ostravu, dosavadní jedničku mezi
oficiálními profily statutárních měst.
„Radniční facebook má dvě hlavní
funkce. Slouží k informování obyvatel
a současně je jakýmsi virtuálním hydeparkem, kde lidé hodnotí kroky vedení
města. Je to jednoznačně nejvíce interaktivní médium radnice vůči občanům, pokud tedy pomineme jejich osobní návštěvy přímo v magistrátu,“ přibližuje primátor Juraj Thoma.
Výrazný nárůst návštěvnosti, o více
než 65%, zaznamenal v posledních
třech letech také portál českobudějovické radnice www.c-budejovice.cz. Z 1675
v červnu 2010 na 2764 v červnu 2012.

„Podle dostupných statistik zůstávají lidé na našich stránkách v průměru
kolem pěti minut a nejčastěji navštěvují
internetovou úřední desku, informace
o volných místech nebo využívají elektronickou obsluhu občana, jejímž prostřednictvím se mohou rychle a jednoduše objednat třeba kvůli přihlášení
svého vozidla. Z neúředních stránek se
největšímu zájmu těší budějovické
webkamery,“ dodává k chování internetových uživatelů Juraj Thoma s tím, že
vyhledávání obsahu na některé z více
než tisíce stránek webu lidem ulehčuje
nedávno instalovaný modul společnosti
Google umístěný nad pravým menu.
Radnice provozuje vlastní internetové stránky od roku 2000, jejich současná podoba vznikla v roce 2007. V polovině letošního roku bude spuštěn nový
volnočasový portál, který sloučí současný turistický, kulturní, ubytovací a rezervační přehled do jednoho.

kový ústav sídlící v budově bývalého
Zasilatelství a špediterství U Ferusů.
Pro soutěživé zájemce je přichystána startovní karta, která po zaznamenání návštěv jednotlivých objektů poslouží jako slevová karta třeba při návštěvě vorařské hospody u Tří Sedláků
či Dětského centra Barborka v Nisslově
domě, odkud kdysi každé ráno vyjížděly vozy koněspřežky na svou pouť do
Lince.
Podrobné informace k Mezinárodnímu dni památek podají pracovníci radničního Turistického informačního centra. Zde je též možnost si prostřednictvím rezervačního portálu CBsystem
zajistit bezplatné vstupenky na komentované prohlídky a přednášky. Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých
prohlídek s rezervací příliš neváhejte.
Bez platné vstupenky totiž nebude
možné se prohlídek zúčastnit.

Divadlo
zazářilo
v Praze
V Praze se uskutečnil již 11.
ročník Festivalu hudebního divadla
OPERA 2013. Na scénách Národního
divadla se představilo třináct operních souborů s tím nejlepším, co
v posledních dvou letech vytvořily.
„Každé dva roky festival Opera
nabízí výmluvné srovnání úrovně
a směřování jednotlivých operních
souborů. Znovu a znovu se ukazuje,
že i v nejmenších operních domech mohou vzniknout inscenace na výsostné profesionální úrovni. Jihočeské divadlo je toho jasným důkazem,“ říká
ředitelka festivalu Lenka Šaldová.
Za představení Verdiho Rigoletta, kterému v Národním divadle přihlíželo na sedm set diváků, získali
Budějovičtí hned dvě ze čtyř festivalových cen. Stalo se divácky jednoznačně nejúspěšnějším festivalovým
představením a sopranistka Jana
Šrejma Kačírková byla oceněna porotou emeritních sólistů Národního
divadla za mimořádnou interpretaci
role Gildy.
„Je vidět, že v Jihočeském divadle
v těžkých ekonomických podmínkách nerezignovali a naopak si laťku
postavili výše, když zaangažovali nového šéfdirigenta. A Mario De Rose
činí se souborem zázraky. Pražské
představení Rigoletta bylo i pro mě
takovým příjemně zázračným večerem,“ dodává Šaldová.

O předprodej je zájem
V březnu 2012 začalo radniční infocentrum prodávat jízdenky a kupóny na
MHD v Českých Budějovicích. Hned
v prvním měsíci prodeje pracovníci infocentra zaznamenali velký zájem občanů. Největších tržeb předprodej dosáhl
v září, říjnu, prosinci a v lednu a obliba
tohoto předprodeje dále roste.
„V rámci předprodeje v Turistickém
informačním centru Českých Budějovic
je možné zakoupit jednotlivé jízdenky,
kupóny, elektronické čipy, jízdní řády
a doplňky k nim. Pracovníci infocentra
samozřejmě vyřídí i nové jízdní doklady
nebo průkazky pro rodiče na rodičovské
dovolené. Ke koupi je také velice zajímavá kniha s názvem 100 let městské
dopravy v Českých Budějovicích, kterou
si překvapivě oblíbili zejména turisté,“
připomíná vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Sedláková a dodává, že
od listopadu je zde navíc možné zaplatit
služby Dopravního podniku platební kartou, a to i bezdotykově.
„Tuto možnost velice vítám, protože
ne vždy u sebe mívám hotovost. A také
jsem ráda, že mám už možnost zakoupit
kupóny na náměstí, blízko od mého zaměstnání,“ chválí tuto službu Kateřina
Králová z Českých Budějovic.
Za rok se v infocentru prodalo téměř
devět tisíc časových kupónů a 10 543
kusů různého doplňkového zboží.
Díky předprodeji jízdenek se infocentru zvýšila nejen návštěvnost, ale
zákazníci objevili i další služby a možnosti, které infocentrum nabízí.
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