č e r v e n 2 013 / č í s l o 6 / r o č n í k 10 / d o p o š t o v n í c h s c h r á n e k z d a r m a

UVNITŘ LISTU

Noviny

I

Hlavní investiční akce v roce 2013

I

Jak se chovat v dopravním prostoru?

I

Zaniklé hospody: U ČESKÉ CHALUPY

českobudějovické r adnice

I

Léto ve městě 2013

ZADLUŽENOST MĚSTA
ˇ NEŽ V LOŇSKÉM ROCE
JE NIŽSÍ
Hospodaření města v loňském roce,
jak vyplývá ze závěrečného účtu, skončilo v kladných číslech. „Zatímco skutečné příjmy za rok 2012 dosáhly cca
1,98 miliardy korun, výdaje činily cca
1,78 miliardy, v rozpočtu města tedy zůstalo 204 miliónů korun,“ informoval
náměstek primátora Miroslav Joch.
Za přebytkem podle předsedkyně
finančního výboru zastupitelstva Petry
Šebestíkové stojí řada faktorů: „Dobře
jsme odhadli příjem z daní v rámci rozpočtového určení daní, vysoutěžili jsme
zakázky za nižší ceny, zásadně se ale na
úspoře podepsaly neproinvestované
prostředky určené na plánované výdaje.
Důvodem byla absence prováděcí vyhlášky k novele o veřejných zakázkách,
která způsobila zpoždění ve stavebních
akcích, z nichž se některé ani nemohly
realizovat.“
Pozitivní zprávou je i vývoj míry zadluženosti. „Zadluženost obce v roce 2012
poklesla na 772 miliónů korun, v roce
2011 to bylo 858 miliónů. Zadluženost
klesla, i přestože se snížil počet obyvatel při meziročním srovnání z 94 754 na
93 620 obyvatel. V přepočtu na obyvatele tak zadluženost činí 8 253 korun,“
říká náměstek Miroslav Joch, a dále
upřesňuje: „I přestože daňové příjmy,
které tvoří nejvýznamnější část běž-

ných příjmů obce, ani v roce 2012 nedosáhly příjmů z roku 2008, tedy před
příchodem ekonomické krize,“ vyzdvihuje náměstek úsilí města zásadně neškrtat v investičních akcích a podporovat grantový a dotační systém města.

Při srovnání ekonomických výsledků obchodních společností s majetkovým podílem města vychází nejlépe
hospodaření Teplárny České Budějovice. „Hospodaření Teplárny skončilo
přebytkem ve výši 145,9 miliónů korun

a z dividend tak město získalo 43,9 miliónů,“ uvedla Petra Šebestíková a dodala: „Příští rok ale takovýto výsledek
neočekáváme, před Teplárnou stojí zásadní investice především do technologií, které přinesou snížení emisí.“

Číslo měsíce

240
milionů korun zůstalo v rozpočtu
města. Hospodaření města v loňském
roce, jak vyplývá ze závěrečného
účtu, skončilo v kladných číslech.

Velká voda o sobě dala vědět i v Českých Budějovicích a v premiéře prověřila mobilní protipovodňovou stěnu na Jiráskově nábřeží.
Vltava ale naštěstí zůstala ve svém korytě.
Foto: Petr Zikmund

Dálnice k Úsilnému se oddaluje,

navržené křižovatky zůstanou
V pondělí 10. června 2013 se v Táboře konalo jednání Výkonné rady
Sdružení pro výstavbu D3 a R4. Diskutoval se i stav přípravy a výstavby dvou
úseků dálnice D3, dotýkajících se přímo
Českých Budějovic.
Mezi Borkem a Úsilným se tříkilometrový úsek 0309/III měl začít stavět
již loni v září, byly již připravené i peníze. Zahájení se však protahuje kvůli
veřejné zakázce na dodavatele stavby.
„Dozvěděli jsme se, že jeden z uchazečů
podal mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, údajně ve výši 46% předpokládaných nákladů, které mají u tohoto úseku o délce 3150 m činit 1,947 miliardy
korun. Bude-li kvůli nízké ceně vyloučen, bude to prý rozporovat u Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže, nebudeli, podají stížnost zase jeho konkurenti.
Každopádně výsledkem pro občany Jihočeského kraje a Českých Budějovic
je, že se výběrové řízení neskutečně
vleče a termín zahájení stavby v červnu
2013 je samozřejmě opět nereálný. Tohle otálení a hrátky kolem veřejných
zakázek jsou skandální, protože na to
nejvíce doplácejí občané, kteří dálnici
nedočkavě vyhlížejí,“ poznamenal primátor Juraj Thoma, který se jednání zúčastnil.
Pozitivnější zpráva se týká navazují-

cího úseku Úsilné - Hodějovice (0310/I),
kolem něhož v poslední době bylo pozdvižení kvůli vzdálenostem dálničních
křižovatek. Pragoprojekt jako projektant tohoto úseku od počátku s udělením výjimky na vzdálenost křižovatek
počítal, protože dálnice vede v urbanizovaném území a vyžaduje četnější napojení.
„Našel jsem v rámci sdružení podporu pro usnesení, že ministr dopravy
má vyvinout veškerou možnou aktivitu
vůči ministru vnitra ve věci udělení výjimek ze vzdálenosti křižovatek na úseku Úsilné – Hodějovice (0310/I) a ze
vzdálenosti připojovacích pruhů u jižního portálu tunelu Pohůrka. Zachované tím pádem zůstanou všechny křižovatky na tomto úseku. Další projektování poběží v intencích již pravomocného územního rozhodnutí, které bylo
na tento úsek vydáno. Jinak v červenci
2014 se předpokládá dokončení majetkové přípravy tohoto úseku. Nabídnul
jsem za město České Budějovice pomoc
v jednáních s vlastníky pozemků. Máme s tím opakovanou dobrou zkušenost
např. při výstavbě zanádražní komunikace nebo propojení okruhů, jejichž investorem byl Jihočeský kraj a ŘSD,“ přiblížil primátor Thoma.

Spojku Hlinsko-Suché Vrbné
zaplatí město i kraj
Plánované silniční spojení Suchého
Vrbného a Hlinska, které nahradí dopravně nevyhovující krček, dostává konkrétní obrysy. „Půjde o plnohodnotnou
místní komunikaci. V projektu se počítá
i s chodníky, kanalizačním a odvodňovacím systémem a mostem přes Dobrovodský potok,“ přibližuje projekt náměstek primátora Miroslav Joch.
Trasa se oproti původnímu plánu ale
změnila. „Komunikace bude i nadále propojovat ulice Hraniční a Hlinská, ale v Hlinské ulici bude vyúsťovat níže, a to v místě, kde není zástavba. Provoz tak nebude
zatěžovat místní,“ informuje náměstek

a dodává: „Důvodem této změny je plánovaná trasa D3 a napojení hlinského
přivaděče. Ten chce Ředitelství silnic a dálnic budovat jen zčásti, o zbytek se musí
postarat město České Budějovice a Jihočeský kraj. A pokud budeme realizovat
z našich prostředků dopravní náhradu za
původní krček, budeme ji projektově
koordinovat i s plánovaným přivaděčem.“
Změnu projektu již posvětila schůzka
všech zainteresovaných, tedy dotčených
odborů Magistrátu města České Budějovice i Krajského úřadu Jihočeského kraje i Policie ČR. Začalo se i s výkupy pozemků.

Rekonstrukce křižovatky
Mánesova-Lidická
Stavební práce na rekonstrukci
křižovatky ul. Mánesova/Lidická, jejímž investorem je Jihočeský kraj, budou zahájeny 15. července. Stávající
světelně signalizační zařízení bude
v provozu minimálně do konce výstavy Země živitelka, tj. do 3. 9. 2013, následující asi 3 týdny bude křižovatka
řízena za pomocí příslušníků Policie
ČR. „Hlavním důvodem je zkapacitnění křižovatky a její lepší propustnost
a průjezdnost,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Na počasí
jsme krátcí
Je to tak
vždycky. Něco
se semele a brzy na to se hledá viník. Při letošních povodních to zhusta
odskákali meteorologové
a dál po proudu Vltavy i hrázní z přehrad. Ti první nepředpovídali, že intenzita srážek bude tak
vysoká, druzí zase netušili – i když
to nyní po nich chceme – že mraky
budou natolik nasyceny vodou, že
své nádrže měli odpouštět ještě dávno předtím, než se dešťová oblaka
vůbec zrodila. Náš verdikt je tvrdý –
zklamali, protože nepředvídali!
Já bych tak kategorický přeci jen
nebyl. O poroučení větru, dešti se
zpívalo za minulého režimu a rozhánět dešťová mračna umí jen v Moskvě, a to jen krátce a lokálně při vojenských přehlídkách. Počasí pořád
rozkazovat neumíme. A možná to
ještě dlouho nedokážeme. Je nám
ale dána vlastnost poučit se z minulých chyb. To jsme u nás ve městě
v souvislosti s nedávnou povodní,
myslím, dokázali. Jedenáct let od
poslední velké vody promarněno
nebylo. Řešilo se, jak Budějovice
před hrozící katastrofou ochránit.
Co nejvíce pomohlo? Nejspíš to byl
projekt, který mnozí měli za megalomanské plýtvání peněz. Mne nevyjímaje. Mám na mysli dokončení
Vltavské plavební cesty a výstavba
dalších protipovodňových opatření.
Uznávám, že to byla veliká investice,
ale díky ní se rozšířilo a prohloubilo
koryto Vltavy, a ta poté vstřebala
mnohem více vody, než byla schopna v roce 2002. Přijatá opatření pomohla tu letošní velkou vodu snáze
zvládnout.
Počasí opravdu neporučíme
a předvídat jeho vývoj nám také
ještě moc nejde. Počítat bychom asi
ale měli s hlasy, které nám tvrdí, že
povodně mohou být nyní častější
a ničivější. Pokud to vezmeme za
své, pak je třeba, abychom se naučili
– a to hodně rychle – upřednostňovat takové investice, které nás před
důsledky nepředvídatelného vývoje
počasí ještě lépe ochrání. K tomu je
ale třeba, abychom táhli za jeden
provaz a uvědomili si, co je důležité a co má přednost. Platí to třeba
o skutečnosti, že ačkoliv máme
v městské kase připraveny desítky
milionů na protipovodňovou ochranu podél Malše, realizovat je nemůžeme, protože je proti jisté občanské
sdružení. Snad se ten postoj po
letošních povodních změní. Vždyť nad
slunce jasněji se ukázalo, že účinná
a hlavně včas přijatá opatření
ochrání životy i majetek mnoha
našich spoluobčanů. Solidarita
a starost o druhé je totiž nutná nejen
v čase živelných pohrom.
Jak často říkám, vše je o prioritách. Ty jsou v našich rukách, počasí zatím ne.
Kamil Calta,
náměstek primátora

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Umění ve městě rozjasní budějovické léto
Pravděpodobně největší přehlídka
monumentálního, současného českého
sochařství pod širým nebem v České republice je k vidění až do 29. září při
6. ročníku tradiční sochařské výstavy
Umění ve městě v Českých Budějovicích.
Kromě krajské metropole se výstava
rozrostla o další výstavní prostory, kterými jsou golfové hřiště a veřejné prostory v Hluboké nad Vltavou.
„Stejně jako v předchozích letech jde
o výstavu především sochařskou, tedy
o objekty monumentálních rozměrů,
které opět obohatí, doplní nebo ozvláštní
známé prostory. Sochy budou konfrontovány nejen s okolním prostorem, ale především divákem, a to jak z řad milovníků výtvarného umění, tak široké veřejnosti nebo turistů,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.
„To je hlavní přínos výstavy ve veřejném prostoru, kdy se město a parky
stávají galerií pod širým nebem a umění
tak přichází za divákem do jeho přirozeného prostoru a nikoliv divák za uměním, jak se to děje v galeriích. V neposlední řadě umění přináší do prostoru
nové nálady, podněty a nápady, čímž
alespoň na dobu několika měsíců vnáší
do uspěchaného racionálního a promyšleného světa trochu intuice, krásna nebo

Socha Dravec Jaroslava Chramosty na nám. Přemysla Otakara II. Foto: Petr Zikmund

nezvyklých důvodů k zamyšlení a především trochu jiný pohled na svět kolem
nás,“ upřesňuje kurátor výstavy Michal
Trpák.
Obyvatelé nebo návštěvníci Českých
Budějovic a Hluboké nad Vltavou se tak
mohou vydat na letní sochařskou stezku.
Ta začne na budějovickém náměstí u nej-

monumentálnějšího díla, kterým je rozhledna s přívlastkem Šiška od Čestmíra
Sušky. Ta byla vyrobena z opuštěné cisterny, která se povalovala na poli v obci
Slavětín poblíž Trutnova.
Další sochou na náměstí je Dravec Jaroslava Chramosty. Z dravce můžeme tušit žraloka plujícího pod dlažbou náměstí,
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který hřbetní ploutví rozrážejíc dlažbu
v noci svítí do tmy.
Na Zátkově nábřeží je drobná socha,
která v sobě skrývá příběh krajiny od
Václava Krčála. Po přejití mostu na Sokolský ostrov se dostanete k Oharku ve
tmě, který zvětšený do monumentálního
měřítka Václavem Fialou září svou žlutou
barvou a dynamickou křivkou i ve dne.
O kousek dál, na slepém rameni
Malše, letos vystřídaly Tři Grácie pro někoho milou, pro jiné děsivou, chobotnici
Elišku, která zde vody hlídala vloni. Sochy Radka Andrleho představují řecké bohyně půvabu a krásy a spolu s Múzami
na vodě budou tančit celé léto po hladině
řeky.
Bohyně ze střechy hotelu Budweis sleduje Myslitel Michala Trpáka, který již
jednou v dialogu se svým kolegou usedl
na budějovické náměstí. Tentokrát se do
města vrací sám.
V Hluboké nad Vltavou bude dalších
devět soch.
Dvě z nich se zabydlely v Oranžerii
u vstupu do Alšovy jihočeské galerie.
Jedna z nich pluje v prostoru, jelikož
forma sochy je volně inspirována Mantou,
podvodním ptákem poletujícím nad Krajinou II Václava Krčála.
Poblíž přístaviště pak do krajiny rezonuje Leonardovo srdce částečně spou-

tané kamenem a částečně z něj osvobozené Jardou Koleškem. V centru města
obyvatelé a návštěvníci potkávají kráčející stromy Šárky Mikeskové, které snad
utekly z alejí a ztraceny v městě hledají
domov, ten však může být nedaleko.
Domovina Jana Šnebergera, která je také
tak nějak na útěku a vzhůru nohama
vynesena dýmem, tak ční vznešeně na
vrcholu a vznáší se nad městem.
O kousek dále návštěvník narazí na
fragmenty architektury, Klenby Ivana
Tlustého, vystavěné nebo zapomenuté či
vykopané. Nebo snad jsou to nosníky pro
budoucí architekturu? To už je otázka pro
každého poutníka, kam klenby Tlustého
jeho fantazii zanesou.
U Munického rybníka pak znavený
poutník může usednout na lavičku Jakuba Flejšara. Po odpočinku je možné se
vydat hledat štěstí ke golfovému hřišti,
kde vyrostly 6 metrů vysoké houbičky
Michala Trpáka.
„Sochařskou stezku bude možné završit na Vysoké noze Martina Pertla pohledem do krajiny a dohlédnout třeba i na
Dračí bránu Oliny Franco instalovanou
poblíž baseballového hřiště. Ti nejodvážnější mohou projít skrz a zakončit tak své
sochařské putování,“ dodává vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Ivana
Sedláková.

Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice
v souladu se zákonem o obcích a usnesením ZM č. 118/2013

Název akce

Předpokládaná cena bez DPH

Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři dvory
– ztv 1. etapa – přístupové komunikace k parku
Komunitní centrum Máj, Č. Budějovice

OZNAMUJE
25 mil. Kč
cca 62 mil. Kč

Regenerace sídliště Máj, úsek 01b, stavba 1 a stavba 2

Vysoutěžená cena bez DPH

68 mil. Kč

soutěží se
51.410.610,- Kč
28 mil. Kč

Rekonstrukce veřejných prostranství
a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

cca 13,5 mil. Kč

soutěží se, vysoutěženo 6.6.13

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací
v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)

cca 17 mil. Kč

soutěží se, vysoutěženo 13.6.13

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací
v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera)

cca 11 mil. Kč

soutěží se, vysoutěženo 13.6.13

Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, Č. Budějovice

61,5 mil. Kč
35 mil. Kč

soutěží JčKÚ
soutěží JčKÚ

Vaše téma: Jak se chovat
v dopravním prostoru?

Pěší a řízené přechody
Cyklisté a společné trasy
Chování řidičů v dopr. kolonách
Další náměty, týkající se dopravy ve
městě, na které chcete znát odpovědi,
zasílejte tiskové mluvčí magistrátu Jitce
Welzlové.

2. Pěší a řízené přechody
Pravděpodobně největším problémem při přecházení je ve špatném chápání ustanovení zákona, že řidič nesmí
ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po přechodu, nebo zjevně přecházet hodlá. V případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přecho-

Bližší informace a podmínky prodeje obdrží zájemci na majetkovém odboru
Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České
Budějovice, II. patro, č. dv. 236, 232, tel. 386 802 408 nebo na www.c-budejovice.cz
Přihlášku s nabídnutou kupní cenou doručí zájemci v zalepené obálce zřetelně
Prodej pozemku parc. č. 2173/2 v k.ú. České Budějovice 6 označené nápisem „P
neotvírat“ tak, aby byla doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do 2. 8. 2013
do 11.00 hod.
Přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti dle podmínek prodeje, budou z hodnocení vyřazeny.

Přeložka silnic II/156 a II/157, 4. etapa
Přeložka silnic II/156 a II/157, 2. et., část 2.2

Připravili jsme pro vás témata:
Auto na křižovatce

Minimální výše nabídnuté ceny činí Kč 67.250,-

12 mil. Kč soutěží se, další jednání komise 11.6., poté RM

Spolufinancování s JčKÚ

Naše krajská metropole patří mezi
města, kde doprava rok od roku houstne, přičemž někteří občané si často nevědí rady s tím, jak se v tomto dopravním prostoru chovat. Na přání našich
čtenářů proto přinášíme novou rubriku,
která je zaměřena právě na dopravní
problematiku.
Problémy jsou z velké míry způsobeny tím, že chodci i řidiči neznají pravidla nebo je nerespektují. Někteří řidiči připouštějí, že se mnohdy řídí spíše
instinktem a například pravidla pro
správné a bezpečné projíždění křižovatkou si už zcela přesně nepamatují.
Stejně tak chodci neví, jak je to přesně
se zelenou na semaforech, a rozčilují se,
že trvá příliš krátce. Proto jsme se rozhodli, že budeme pravidelně zveřejňovat sérii článků na osvěžení paměti,
které se týkají zákona o provozu na pozemních komunikacích.

prodej pozemku p.č. 2173/2 o výměře 269 m2 v k.ú. České Budějovice 6, za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu ve výši 250 Kč/m2.

dem, tato povinnost se nevztahuje na
řidiče tramvaje. Výklad tohoto ustanovení jako absolutní přednosti má na svědomí řadu lidských životů. Mnoho chodců si přednost vynucuje. Je třeba si uvědomit, že řidič nemusí vždy zastavit!
Druhým extrémem je nepozornost
a bezohlednost řidičů. Velmi nebezpečné jsou například přechody na čtyřpruhových komunikacích. Povinností řidiče je před takovým přechodem zastavit,
jestliže zastavuje řidič v souběžném
jízdním pruhu. Někdy se však stane, že
jeden zastavuje a druhý jede dál, což
chodec nemusí vidět a následky mohou
být tragické.

nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím
bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní
jízdy; nachází-li se na přechodu pro
chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Chodec musí dát přednost tramvaji.
(4) Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Chování chodců na přechodech pro
chodce upravuje zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích,
kde je dle ustanovení § 54 povinen
dodržovat následující:
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka
s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní
značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je
dovoleno přecházet vozovku jen kolmo
k její ose. Před vstupem na vozovku se
chodec musí přesvědčit, zdali může
vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé
změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na
přechod pro chodce nebo na vozovku,
nesmí se tam bezdůvodně zastavovat

Chování chodců na řízených přechodech dále upravuje ustanovení § 74
téhož zákona:
(1) Pro chodce se užívá těchto signálů dvoubarevné soustavy, popřípadě
i doprovodných akustických signálů,
které znamenají
a) „Signál pro chodce se znamením
Volno“, že chodec může přecházet vozovku; rozsvítí-li se poté signál „Sig-nál
pro chodce se znamením Stůj!“, smí
chodec dokončit přecházení k světelnému signalizačnímu zařízení s tímto signálem,
b) „Signál pro chodce se znamením
Stůj!“, že chodec nesmí vstupovat na
vozovku.
(2) Tam, kde jsou světelná signalizační zařízení pro chodce vybavena tlačítkem pro chodce, smí chodec po stisknutí tlačítka vstoupit na vozovku teprve
na znamení signálu „Signál pro chodce
se znamením Volno“.
Často se mluví o přejezdech pro cyklisty. Na rozdíl od přechodu pro chodce, na přejezdu pro cyklisty nemá cyklista přednost!

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Starší spoluobčané
se nudit nemusejí
V čele Městské organizace Svazu
důchodců ČR v Českých Budějovicích
stojí jedenáctičlenný výbor, který řídí 766
členů. Noví členové se neustále hlásí,
i když přirozeně také odcházejí – věk se
nezapře. Zájem o členství v organizaci
nepřekvapuje, nabízí totiž opravdu
bohatou činnost. Od pondělí do středy se
scházíme v Klubu důchodců v ul. Roháče
z Dubé č. 11, kde je od 14 hodin pro naše
členy program. V pondělí dopoledne navíc v klubu zkouší pěvecký soubor
Rozmarýn a scházejí se tam členové na
trénování paměti formou stolních a karetních her, v úterý na osvětovou
přednášku s tématikou zdravotnictví,
cestování, příroda, sociální problematika, ochrana spotřebitelů apod. Ve středu
se scházíme při hudbě a zpěvu. Pro
návštěvníky klubu zajišťujeme i občerstvení.
Za možnost scházet se v klubu vděčíme Magistrátu Českých Budějovic, který nám dal prostory klubu bezplatně
k dispozici. Klub je zároveň kontaktním
místem, kde nás mohou v uvedený čas
zájemci vyhledat. Dalším kontaktním
místem je kancelář na Lidické ul. č. 7,
otevřená v pondělí a v úterý od 9 do 11
hodin. Tuhle kancelář už si musíme
platit. Platit si musíme i pronajaté prostory v Nerudově ul. č. 2, ve kterých organizujeme od pondělí do pátku rekondiční
cvičení pro naše členy a hlavně členky.
Ve čtvrtek chodíme na vycházky do blízkého i vzdáleného okolí Českých Budějovic. V pátek hrají členové stolní tenis na
základě sociálně aktivizačních smluv
v Centru sociálních služeb Staroměstská. Činnost je, s výjimkou prázdninových měsíců, celoroční a tím dostává

poloprofesionální charakter, ale v amatérských podmínkách. Tento rozsah aktivit
můžeme zajišťovat jen díky úsilí členů
výboru a dalších aktivistů.
Jak je z výše uvedeného patrné, na
činnost organizace jsou potřeba peníze.
Finanční kondice důchodců není taková,
abychom mohli pracovat na komerčním
základě. Proto je sháníme, kde se dá.
Vedle členských příspěvků si i něco vyděláme, ale hlavním zdrojem jsou granty
a dotace. Je to zdroj velice nespolehlivý,
peněz z veřejných zdrojů je stále méně,
ale nějak vycházíme.
Vedle této systematické činnosti pořádáme i nárazové akce. Z poslední doby
mohu uvést zorganizování preventivně léčebného pobytu pro naše členy v Lázních
Bechyně a zájezd do Bad Füssingu. Pro
velký zájem se pobyt v Bechyni opakoval
koncem května. Další zájezd chystáme na
červen. Velkou akcí je pořádání přehlídky
seniorských pěveckých souborů v celostátním měřítku, zvaných Seniorská píseň. Letos 14. června byl v Gerbeře už
pátý ročník. Zajišťujeme i rekreaci pro
naše členy v Itálii, zájezdy do pražských
divadel a další akce.
Členy i širší veřejnost pravidelně
informujeme prostřednictvím osmistránkového měsíčního Zpravodaje a webových stránek: http://senior-cb.blog.cz
a http://sdcb.webnode.cz. Na blogu si
ceníme toho, že každý do něj může
přispět formou komentáře bez nějakého
přihlašování a cenzury. Žádné komentáře
nemažeme. Máme dobrou spolupráci
s dalšími organizacemi. Vedle už vzpomenutého Centra sociálních služeb jsou to
i občanská sdružení Koníček, Společnost
České Budějovice – Pasov a Klub aktiv.
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Obnova Čechovy
ulice skončila
Vydáním kolaudačního souhlasu letos v květnu byla ukončena realizace
Rekonstrukce veřejných proprojektu „R
stranství a ploch ulice Čechova v úseku
Žižkova – Mlýnská stoka“. Celková výše
nákladů projektu je 37 milionů korun,
z toho 12,1 milionu korun činí dotace
z Regionálního operačního programu
Jihozápad, který je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Stavební práce začaly v polovině
loňského června, dodavatelem byla firma
Eurovia CS, a. s. Bylo vyměněno zastaralé vodovodní potrubí včetně přípojek,

Začátkem měsíce června bylo
město České Budějovice zasaženo povodňovou vlnou. Řeka
Vltava a Malše kulminovala v neděli 2. června 2013 kolem 19.
hodiny. Povodňová vlna přecházela přes rybníky naší společnost
od soboty 1. června, kdy se začaly přelévat rybníky u Třebína,
až do čtvrtka 6. června, kdy
kulminoval rybník Haklovský Starý a Houženský. Voda na většině
malých rybníků šla přes hráze.
Díky schopnosti rybníků zadržovat vodu, byla celková povodňová vlna na Českobudějovicku
zpomalena a tím ochráněn ma-

rekonstruovaly se kanalizační přípojky,
dešťové svody a hlavní kanalizační řad.
„Rekonstrukcí prošlo rovněž veřejné
osvětlení. Práce dále zahrnovaly osazení
svislého dopravního značení, nastříkání
vodorovného dopravního značení a v úseku ulic Mánesova – Alešova byly dokončeny vegetační úpravy. Tím je většina
komunikace, až na další most u ulice
Budovcova, hotova,“ vysvětluje náměstek
primátora Kamil Calta a dodává, že
obnova zmiňovaného mostu je zahrnuta
ve střednědobém plánu oprav.

jetek obyvatel. Voda způsobila
značné provozní problémy, ale
prodej ryb v naší prodejně nebyl
povodněmi omezen. Nabízíme
chlazeného kapra, kapří filety,
pstruha a také čerstvou zvěřinu,
zejména srnčí a maso z divočáka.

ZANIKLÉ HOSPODY:

U ČESKÉ CHALUPY
V České ulici býval chvalně známý
formanský hostinec U české chalupy.
Dům byl a je patrový, ale má tvarovaný
štít, čímž českou nebo jihočeskou chalupu připomíná. Na zájezdní formanskou
hospodu byl poměrně malý, ale formani tam prokazatelně přespávali a ještě
v období 1. republiky se horní místnosti říkalo formanka. To už tam formani

kem a Aféra s teploměrem. Nemusel
potom platit. Podle pamětníků nemusel
platit skoro nikdy, vždy si to nějak zařídil. Může se připomenout, že Jaroslavu
Haškovi bylo tehdy 32 let. Rozdíl mezi
bohémským životem v pražských kavárnách a působením jako vlastně nováček v kasárnách u 91. pěšího pluku
na něj jistě dolehnul. Do České chalupy

vala za 1. světové války policejní zavírací hodina, poněvadž v roce 1917 byla
Hermína Volková odsouzena c. k. okresním hejtmanstvím k pokutě 10 K nebo při nedobytnosti této částky ke 48 hodinám vězení za překračování policejní hodiny zavírací. V období 1. republiky pokračovala Hermína Heindlová
a následoval B. Longin, který prezen-

nepřespávali, bylo tam piáno, hrál se
jazz a swing. Návštěvníci byli většinou
studenti „erergé“ (budějovický termín
pro studenty reálně reformního gymnázia). Podle pamětníka Jaroslava Lindauera se ve formance muzicírovalo
i dopoledne, protože paní hostinská poskytovala studentům azyl, když se jim
náhle před písemnou prací udělalo nevolno. V dolejším lokálu pobývaly pivaři a různí stálí hosté, kteří se vesměs
znali a proto i přesto, že tam bylo hustě
hrubě nakouřeno byla prý hospoda Česká chalupa útulná.
Mezi 15. únorem a 10. květnem 1915
se v České chalupě údajně často vyskytoval spisovatel Jaroslav Hašek, který
jako jednoroční dobrovolník sloužil
v Mariánských kasárnách. Měl to sem
pár kroků. Není přesně doloženo, kdy
a kolikrát zde pobýval, ale nadiktoval tu
dvě humoresky s názvem Aféra s křeč-

prý chodil z Mariánských kasáren také
pozdější prezident Václav Havel.
Zájezdní formanský hostinec U české chalupy vznikl v domě asi za majitele Lorence Pfeiffera, který dům dostal
v roce 1786 od tchýně a roku 1803 dům
přestavěl a opatřil novým pozdně barokním průčelím podle projektu Johanna Pritsche. Dům byl zapsán jako právovárečný. Na konci 19. století byl majitelem domu Karel Kočvara a Ladislav
Šitra měl hostinec v nájmu. V roce 1907
Ladislav Šitra dům s hostincem od Karla Kočvary koupil za 29.000 K. Točilo se
pivo z Českého akciového pivovaru. Roku 1910 dědil polovinu domu Ladislav
Šitra ml. V roce 1912 převzali hostinec
Ladislav a Terezie Volkovi. V tom čase
za Volků navštěvoval hostinec Jaroslav
Hašek. Následovala hostinská Hermína
Volková, provdaná Heindlová.
Nějak se v České chalupě nedodržo-

toval hostinec jako restauraci. Přední
místnost se nacházela pod úrovní chodníku. V letech 1903 až 1906 působil
v domě Jan Křiváček jako veřejná posluha. Asi i pomáhal společensky unaveným hostům domů. Také mohl zde zastihnout Jaroslava Haška, ale není známo, že by Jaroslav Hašek neodešel
z hospody po svých. Naopak sám někoho vedl do kasáren (jednou dokonce
eskortu, která ho měla zatknout).
Hostinec si udržel atmosféru i za
Emilie Houfkové do 50. let. Potom byl
hostinec dlouho neudržován. Přispělo
k tomu oznámení (ÚHA) útvaru hlavního architekta MěNV z roku 1968, že pohostinství Česká chalupa je určeno k demolici. Podnik Kancelářské stroje chtěl
v těch místech postavit velkou budovu.
Sice si to později rozmyslel, ale ÚHA
nadále trval na tom, že Česká chalupa
bude zbořena.

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

Dnešní otázka zní: Kdy se narodil a kdy zemřel spisovatel Jaroslav Hašek?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zaniklé hospody Českých Budějovic“ s jeho podpisem.
Správná odpověď na otázku z květnového vydání je:
Budějovické hospody, které měly v názvu živočicha: U jelena, U zlaté husy, U tří kohoutů, U kapra, U labutě, U černého
orla, Vlčí jáma, U zlatého beránka, U zlatého lva, U tetřeva, U černého vola.
Výhercem je: Marcela Švecová, Lidická 12, 370 01 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. července na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu: posta@c-budejovice.cz
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Průvodce službami pro rodinu

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Město pro velký zájem letos opět vydalo brožuru Průvodce službami pro
rodinu. Jedná se o druhé aktualizované
vydání této brožurky, která byla pořízena
z výhry v soutěži Obec přátelská rodině.
Vyšla v nákladu 2 500 ks a je k dispozici zdarma v radnici. „Vloni jsme průvodce vydali poprvé v nákladu 2 000 ks
a byl o něj velký zájem, proto jsem brožuru doplnili o aktuální informace a vy-

dali ji znovu. Jejím hlavním smyslem je,
aby informace pro rodiny byly uceleně na
jednom místě a odpadlo složité vyhledávání z několika různých zdrojů,“ říká náměstek primátora Petr Podhola s tím, že
průvodce bude k dispozici i v elektronické verzi na webu města. Průvodce službami pro rodinu byl také nabídnutý organizacím, které jsou v něm uvedeny, především mateřským a rodinným centrům.

Domov pro seniory Hvízdal
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Stavba protipovodňové zábrany
na čistírně odpadních vod České Budějovice
Foto Martin Volný
ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení
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112 • zákaznická
linka 844 844 870
Symbolem
nového
adventu
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

se vedle jednotných stánků stal

Naše voda Náš život.

Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace statutárního města České Budějovice, se nachází v klidném prostředí na okraji Českých Budějovic u sídliště Vltava v blízkosti přírodní rezervace Vrbenské rybníky. Poskytuje odlehčovací služby, což jsou pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek. Pro tyto služby jsou vyhrazena 4 lůžka pro osoby od
40 let věku na dobu maximálně 3 měsíce.
Další registrovanou službou je domov pro

osoby se zdravotním postižením s kapacitou 70 lůžek ve dvoulůžkových pokojích. Jsou určené osobám od 45 let věku,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory s kapacitou 171 lůžek je určen osobám od 65 let
věku, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích.
V domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám od 50 let
věku, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu chronického duševního onemoc-

nění a osobám s Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob. Kapacita je 35 míst a ubytování ve dvoulůžkových pokojích.
Domov pro seniory Hvízdal zajišťuje
zdravotní a ošetřovatelskou péči, léčebnou rehabilitaci i péči psycho-sociální
s širokou nabídkou volnočasových aktivit
a kulturních akcí.
Kontakty: tel 385 521 296
www.domovproseniory-hvizdal.cz
Připraveno ve spolupráci se Seniorským senátem České Budějovice
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Dopravní podnik města
České Budějovice, a.s.
nabízí:
– PNEUSERVIS
možnost sezónního uskladnění pneumatik
– MYČKA VOZIDEL
– PRODEJ NAFTY
– REKLAMA NA VOZECH MHD

Sleva až 20%na kloubové autobusy!
Více na www.dpmcb.cz.

Léto ve městě láká,
z nabídky si každý vybere
Zůstat přes léto ve městě nemusí být
vůbec nuda. České Budějovice totiž letos
opět budou celé léto pořádat akce, ze kterých si vybere každý. „Prázdniny se ponesou ve znamení hudby, divadla, filmu,
výtvarného umění, tance a také historie.
Na své si však přijdou i milovníci gastro
zážitků. Celkem se uskuteční 179 akcí,“
zve náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Hudba
Celému kulturnímu programu bude
jednoznačně vévodit hudba, a to klasická,
jazzová, folková i rocková. Skvělou hudbu
a atmosféru nabídne například festival
Múzy na vodě, Radniční léto, Hudební večery na náměstí, Jihočeský jazzový festival, multižánrový letní festival CENTRAL PARK SLAVIE, Hudební slavnosti
Emy Destinnové a další koncerty v rámci
Léta ve městě.

Divadlo
Divadlo bude patřit převážně dětem.
V rámci Radničního léta se na nádvoří
radnice vždy od 18 hodin mohou děti těšit
na pohádky a dětský kabaret Kašpárek
v rohlíku v podání Jihočeského divadla.
Film
Milovníci filmu a kinematografie si letos také přijdou na své. Opět na náměstí
Přemysla Otakara II. zavítá Kinematograf
bratří Čadíků, Galerie Pod kamennou
žábou bude promítat nové animované filmy z AniFestu 2013 a Letní kino Háječek
bude dvakrát týdně vždy ve čtvrtek a v pátek promítat zdarma.
Výtvarné umění
Hned několik galerií, výstavních síní,
ale i ulic a venkovních prostor představí
umění všech možných žánrů. K vidění
bude například výstava současného mo-

Náměstek primátora Petr Podhola s předsedou představenstva Teplárny České Budějovice Miroslavem Houfkem na výstavě dětských kreseb výtvarné soutěže Děti kreslí
teplo v DK Metropol. Soutěž připravila Teplárna České Budějovice.
Foto: Petr Zikmund

Sběr použitého textilu
pomocí speciálních sběrných kontejnerů
Do kontejneru patří použité oblečení, tj.
kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry
bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy,
povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být
čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené
v igelitových pytlích a páry bot přivázaných k sobě.
Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce
nebo matrace.
.A.S.A. České Budějovice, spol. s r. o.
Dolní 1, České Budějovice
Tel.: 724 976 885, 387 004 602 | www.asa-cz.cz

Múzy opět
na vodě
První červencový týden od 1. do 6.
července ožije slepé rameno Vltavy
vícežánrovým festivalem Múzy na
vodě, který již devátý rok pořádá
město České Budějovice. Festival zahájí Velký taneční orchestr Josefa
Hlavsy muzikálovými melodiemi. Dále se lidé mohou těšit na koncert Evy
Pilarové, hudebního tělesa Melody
Gentlemen, Vlastu Redla, Stamicova
kvarteta a Jitku Zelenkovou s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma,
kteří Múzy na vodě ukončí.
„Koncerty se budou konat každý
den od 21.30 hodin a vstupné bude,
stejně jako v předchozích letech,
zdarma. V případě deště bude suchá
varianta v KD Slavie,“ doplňuje informace náměstkyně primátora Ivana
Popelová.

Prvňáčci
dostanou
příspěvek
Každá českobudějovická základní škola
získá na vybavení žáků prvních tříd od
města účelovou dotaci na nákup učebnic
a učebních pomůcek. Letos bude částka
činit 400 korun na žáka, loni to bylo 600 Kč.
Do prvních tříd českobudějovických základních škol (město jich zřizuje 14) by mělo v září nastoupit celkem 1070 dětí, podpora
tak město vyjde celkem na 428 000 korun.
„Částka je pro nadcházející školní rok
nižší. Je to z toho důvodu, že ministerstvo
školství téměř dvojnásobně zvýšilo finanční prostředky školám na takzvané
ostatní neinvestiční výdaje, ze kterých
jsou mimo jiné placeny i nákupy učebnic,“ říká náměstek primátora Petr Podhola. „Ze stejné kolonky ale školy vedle
pomůcek platí celou řadu dalších položek, od nemocenské pedagogů po nákup
oděvů do kuchyně,“ vysvětluje. „V žádném případě na školách není dostatek peněz, a proto město bude v podpoře pokračovat,“ zdůrazňuje náměstek Podhola.

derního umění výtvarné skupiny 4sculptors Umění ve městě, fotografický projekt,
který měl premiéru vloni na Staroměstské radnici v Praze, pod názvem Motolské děti od autorky Kamily Berndorffové
v Galerii Nahoře v DK Metropol, unikátní interaktivní výstava pro děti Leťme
vysoko na českobudějovickém výstavišti
nebo třeba Dny evropského dědictví – jihočeská architektura 20. století v radniční výstavní síni.
Tanec
Kdy jindy si zatančit, než v létě pod
širým nebem na náměstí Přemysla Otakara II. na festivalu latinsko-amerických
i jiných tanečních rytmů RUMBA LATINA
BUDWEIS OPEN AIR 2013 nebo při vystoupení taneční a hudební černošské
skupiny IYASA?
Historie
Také letos se uskuteční poznávání památek za letních úplňků na různá témata
a už naposledy budou moci zájemci o
historii objevovat za doprovodu paní
Architektury a Vládce času stará tajemství a příhody královského města, a to v
rámci akce Budějovická ohlédnutí aneb
historií města křížem krážem.
Gastro
Jeden den v Orientu můžete zažít
v Galerii Na dvorku, kde ochutnáte
orientální kuchyni při poslechu arabské
hudby a pohledu na orientální tanečnice.
A na jubilejní 40. ročník tradičního mezinárodního agrosalonu Země živitelka zve
v srpnu Výstaviště České Budějovice.

Na náměstí
Poslední zápas
Pepika Hnátka
Na začátku prvního prázdninového měsíce zavítá na náměstí Přemysla Otakara opět Kinematograf
bratří Čadíků. Diváci se tak mohou
těšit na promítání českých filmů pod
noční oblohou a nabídka je opravdu
velmi lákavá, přičemž vstupné je dobrovolné.
V sobotu 6. července můžete přijít na Probudím se včera (začátek od
22.45), v neděli 7. července na Perfect Days (21.45) a v pondělí 8. července na Okresní přebor – Poslední
zápas Pepika Hnátka.
Dobrovolné příspěvky Kinematograf věnuje na dobročinné účely.
Od roku 1998 pro nadace Kapka naděje, Pomozte dětem, Archa Chantal,
Masarykův onkologický ústav v Brně, Dar Života a Konto BARIÉRY
získal již více než 5 550 000 korun.

Letní kino zdarma

Zatímco dlouhodobou budoucností
českobudějovického Háječku se zabývala
architektonická soutěž, vedení města řeší,
jak aktuálně zachovat současný provoz
letního kina, které se v Háječku nachází.
„Chceme jeho provoz rozhodně zachovat jako součást letní kulturní nabídky. Technologie letního kina umožňuje
pouze promítání starých 35 milimetrových filmů, kterých je ale zase na druhou
stranu v archivech široká nabídka, takže
je možné sestavit zajímavý program. Proto jsme se rozhodli zpřístupnit promítání
zdarma, jako protiváhu toho, že kino nebude nabízet horké novinky. Lidé mohou
do kina bez starostí přijít, posedět, pobavit se a zase klidně odejít,“ poznamenal primátor Juraj Thoma.
Kino bude otevřené a volně přístupné
dvakrát do týdne, a to ve čtvrtek a v pátek,

aby návštěvníci měli na výběr jak pracovní den, tak začínající víkend. Náklady
na celé období promítání, tedy červenec
a srpen, činí 204 tisíc korun.
Ve stejném režimu bude letní kino
fungovat pravděpodobně do doby, než
bude celý Háječek kompletně zrekonstruován. Jednou z podmínek architektonické
soutěže na budoucí podobu Háječku bylo
právě zachování funkce letního amfiteátru v parku, který by měl být subtilnější
a také víceúčelovější než stávající.
„Rád bych také pozval k návštěvě
parku Háječek, jež díky rekonstrukci
mobiliáře, kašny a sadovým úpravám
přežil svojí klinickou smrt. Z někdejšího
temného a nevlídného místa je nyní
atraktivní a příjemné místo pro vycházku
nebo piknik. Mám z toho velkou radost,“
dodává primátor Thoma.
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