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Dětem začal školní rok
Do čtrnácti českobudějovických základních škol nastoupilo 2. září celkem
1070 prvňáčků, což je o 30 více než
v předešlém školním roce. Ve dnech 17.
a 28. ledna 2013 se k zápisu dostavilo
celkem 1344 dětí předškolního věku, ale
207 dětem byl povolen odklad povinné
školní docházky, takže nastoupí až
v příštím školním roce. „Je to srovnatelný počet jako v předešlých letech. Ukazuje se ale, že dětí přibývá, například
v roce 2010 nastupovalo do prvních
tříd 879 dětí. V celém městě dochází
k postupnému naplňování základních
škol na základě demografického vývoje.
Celková kapacita škol ve městě by měla
být i do budoucna dostatečná, ale mohou nastávat případy, kdy není možné
umístit budoucího žáka do konkrétní
preferované školy, pokud dítě není z tzv.
spádového odvodu,“ poznamenal náměstek primátora Petr Podhola s tím,
že pro nový školní rok 2013/2014 bude
otevřeno celkem 47 prvních tříd, nejvíce
v ZŠ Bezdrevská a ZŠ Pohůrecká, kde
jich bude po pěti.

Stavební
firmy Strabag
a Eurovia se
rozhodly zpochybnit výběrové řízení na
zhotovitele
dvou úseků dálnice D3. Argumentují údajně
dumpingovými
cenami vítězné
společnosti Skanska. Opětovné oddálení stavby dálnice u Českých
Budějovic vnímá samozřejmě veřejnost velmi negativ-ně a není se čemu
divit.
Jakkoliv totiž mohu rozumět
rozhodnutí neúspěšných uchazečů
zvrátit v jejich prospěch výsledky
dvou veřejných zakázek dohromady
za více než miliardu korun, směrem
k obyvatelům a návštěvníkům Jihočeského kraje je považuji za bezohledné. Cena, díky které společnost
Skanska v tendru zvítězila, je přece
právně závazná a Ředitelství silnic
a dálnic jistě nastavilo takové smluvní
podmínky, které nedovolí, aby stát za
dálnici zaplatil o korunu více.
Osobně nepovažuji sedmiprocentní rozdíl za takový, který by někoho opravňoval hovořit o dumpingových cenách. Českobudějovická
radnice například díky otevřenému
přístupu k veřejným zakázkám dosáhla jen v loňském roce třináctiprocentní úspory mezi předpokládanou hodnotou zakázky a její konečnou cenou. Pokud se tedy někdo
smluvně zaváže, že dálniční úseky
u Českých Budějovic postaví za cenu nižší než obvyklou, nechme ho
pracovat. Současně je ale třeba
tvrdě kontrolovat kvalitu prováděných staveb a odmítat případné
snahy o proplácení domnělých víceprací. S nadsázkou lze pak doporučit, že by si jako inspektora pro
tyto činnosti ŘSD mohlo domluvit
třeba některého z neúspěšných
uchazečů…
Juraj Thoma,
primátor města

Číslo měsíce

1070

prvňáčků nastoupilo 2. září do
čtrnácti českobudějovických základních škol

Prvňáčky přivítali první školní den
také představitelé města – primátor
Juraj Thoma v ZŠ Máj II a náměstek
primátora Petr Podhola v ZŠ Máj I.
Foto: Petr Zikmund

V prvním pololetí město
hospodařilo s přebytkem
S přebytkem 174 milionů korun
hospodařilo v první polovině letošního roku město. „Do městské pokladny za první pololetí tohoto roku
přišla takřka miliarda korun, naopak
z rozpočtu jsme vydali necelých 746
milionů korun,“ říká k aktuálnímu stavu náměstek primátora Miroslav Joch.
Ke změnám došlo v provozním
i kapitálovém rozpočtu, a to jak
vzhledem k schválenému rozpočtu na
rok 2013, tak vzhledem k rozpočtu
upravenému. Přebytek provozního
rozpočtu činí 84 milionů korun.
„V provozním rozpočtu poklesly
příjmy, především daní z příjmu právnických osob za obce za rok 2012 o asi
21,5 milionu korun, či z nájmu vodohospodářského majetku o přibližně
9,5 milionu korun. Naopak částečně
narostly daňové příjmy fyzických osob
ze závislé činnosti, fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti,
z příjmů právnických osob a daně
z přidané hodnoty, celkově o asi patnáct milionů. Snížit výdaje nám pomohlo zapojování prostředků z minulých let. Jedním z důvodů je i navracení nevyužitých prostředků jednotlivých odborů magistrátu zpět do
rozpočtu,“ popisuje změny v rámci
provozního rozpočtu předsedkyně
finančního výboru zastupitelstva Petra
Šebestíková.
„Pozitivní zprávou je navýšení rozpočtu kapitálových příjmů o 300 tisíc

korun přijetím daru od firmy Robert
Bosch na rekonstrukci kašny v Háječku, dále jsme přijali investiční
dotace ve výši 326 tisíc korun a ze
Správy domů jsme zapojili část výsledku z hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši
7,7 milionu korun,“ konstatuje náměstek Joch.
Výdajová stránka kapitálového rozpočtu je vyšší o 185 milionů korun
a jedním z důvodů je nečerpání kapitálových výdajů. „Je vůbec nejnižší
v historii. Tento propad vzniká
především prodloužením doby trvání
výběrových řízení, a to téměř o 70%.
Na vině je zákon o veřejných zakázkách, novelizovaný dost nešťastně
v loňském roce, ale i nedostatek práce
a snaha firem ji získávat za každou
cenu, což hraje roli ve zvýšení počtu
podávání námitek ze strany neúspěšných uchazečů. Tím logicky dochází k prodlužování řízení. To svazuje
ruce investorům, ohrožuje samotné
investiční akce, zvláště pokud jsou
k jejich kofinancování využívány
evropské dotační prostředky,“ vysvětluje negativní dopady Petra Šebestíková.
Na úvěrech a půjčkách městu
zůstává splatit ke konci 1. pololetí 744
milionů korun. Na peněžních účtech
pak bylo ke stejnému datu 549 milionů korun a stav portfolia činil 505
tisíc korun.

Blokování
stavby
dálnice

Ochrana
spotřebitelů

Českobudějovické dotace
jsou vzorem pro ostatní
Občanské sdružení Oživení, které
prosazuje principy transparentní veřejné
správy a udržitelného rozvoje, na základě monitoringu dotačních mechanismů
statutárních měst vyhodnotilo českobudějovický systém dotací z městského
rozpočtu jako jeden z nejlepších. „Oslovili nás s dotazem, zda mohou naši
směrnici, stanovující pravidla přidělování dotací, použít jako jasný příklad dobré
praxe, který doplní několika vlastními
návrhy a vytvoří tak vzorová pravidla, jež
budou moci převzít ostatní města,“
přiblížil primátor Juraj Thoma a dále
uvedl, že letech v 2011 – 2012 město do
tohoto systému podpor a grantů ročně
vkládalo mezi 20 až 30 miliony korun,
letos dokonce téměř 42 milionů korun.

„Toto skokové navýšení je způsobeno
zapojením příjmu z hazardu a loterií
v návaznosti na změnu příslušné legislativy, přičemž podstatná část navýšení
byla rozdělena na aktivity sportovních
klubů a organizací,“ konstatuje primátor
s tím, že město přijalo novou směrnici
o poskytování dotací z městského rozpočtu po posledních komunálních volbách. Platí tedy od roku 2011 a vloni byla
aktualizována. „Velice mne těší, že právě
v oblasti nakládání s veřejnými penězi
v rámci grantových podpor jsou České
Budějovice na špičce a stanou se vzorem
pro ostatní města. Potvrzuje to, že nejlepším řešením jsou jasná a veřejně dostupná pravidla,“ dodal primátor.

Sdružení obrany spotřebitelů
v Českých Budějovicích pomáhá hájit
oprávněné zájmy spotřebitelů v jihočeském kraji, zvláště tam, kde síly
jednotlivců nestačí, a to již od roku
1999. Služby poskytuje klientům,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Zaměřuje se především na spotřebitelské právo, ale poskytuje rady také
v oblasti ochrany pacientů, bydlení,
rodinného práva, sociálních dávek
apod. „V roce 2012 jsme řešili 3 380
podání, z toho více než 2 000 osobním poradenstvím. Ve větší míře řešíme případy klamavých praktik obchodních společností, reklamací, cestovních smluv i finančních služeb.
A v poslední době přibylo klientů,
kteří podlehli klamavým obchodním
praktikám společností nabízejících
dodávky energii a telefonní služby,“
říká koordinátorka sdružení Libuše
Oulehlová.
Více na www.spotrebitele.info

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Máji pomohou asistenti
Nový přejezd pro cyklisty
prevence i nabídka práce u Polikliniky Sever nezůstane jediný
Zatím dva asistenti prevence kriminality začali působit na sídlišti Máj po
prvním kole výběrového řízení. Další dva
bude město ještě hledat. Dopravní podnik
navíc lidem z Máje nabídne práci při
úklidu zastávek a město již také vybralo prostor pro svou úřadovnu přímo v místě.
„Základním předpokladem pro práci
asistenta kriminality je dobrá místní znalost a určitá autorita v problémové lokalitě. Komise ocenila, že dva vybraní uchazeči už přes léto působili jako dobrovolná
hlídka. Celkem se přihlásilo osm uchazečů, z toho dva příslušníci majority,
kteří bohužel nevyhověli podmínkám.
Ministerstvo vnitra nám bude proplácet
celkem čtyři asistenty, takže další dva
ještě budeme hledat a vypíšeme nové
výběrové řízení. Asistenti budou zatím
mít přiděleného mentora z řad strážníků
městské policie, než se zapracují,“ uvedl
primátor Juraj Thoma.
Nezaměstnaným z Máje chce město
také nabídnout práci prostřednictvím dopravního podniku. „Od konce září by
uklízeli například zastávky MHD, prioritně na Máji, poté případně i v dalších
částech města. Jejich mzdy bude kompletně hradit úřad práce,“ poznamenal
primátor.
Rada města 4. září odsouhlasila pronájem nebytových prostor od sdružení
vlastníků V. Volfa 16, kde budou působit
pracovníci magistrátu města, zabývající
se sociální problematikou, a pracovníci
úřadu práce. Dále může prostor fungovat
jako zázemí pro neziskové organizace
a svoji základnu tu budou mít i asistenti
prevence kriminality. Pracoviště budou
fungovat v odpoledních a večerních ho-

dinách a jejich služby jsou určeny bez
rozdílu všem, kdo potřebují pomoc nebo
radu – ať už z většinové nebo menšinové
komunity.
„Zavedení této služby jsme občanům
přislíbili na veřejném slyšení k Máji,
jako jeden z možných kroků, ke kterým
má kompetence přímo město a který by
mohl pomoci udržet na Máji klidnou situaci. Závazek, který jsme dali, plníme,“
připomněl primátor. Pracoviště začalo
fungovat v polovině září.
Primátor Thoma také upozornil, že
ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo nový metodický pokyn úřadům
práce, který zpřísňuje podmínky pro výplatu dávek na bydlení. „Považuji to za
první z kroků správným směrem, který
může být začátkem likvidace "byznysu"
s ubytováváním sociálně slabých coby
snadného a státem garantovaného výdělku,“ dodal Thoma.

Veřejné projednávání
STRATEGIE ROZVOJE
KULTURY se bude konat
dne 15. října 2013 od
16.00 hodin v zasedací
místnosti zastupitelstva
města. Jste srdečně zváni.

Nový tržní řád zakáže
podomní a pochůzkový prodej
Klamání a okrádání především seniorů pod záminkou podomního prodeje
by mohla výrazně potlačit novela tržního
řádu, kterou schválila rada Českých Budějovic 4. září. Takzvaný podomní a pochůzkový prodej bude na území Českých
Budějovic nově zcela zakázán. Za každé
porušení zákazu hrozí fyzickým osobám
pokuta 30 tisíc korun, právnickým pak
200 tisíc.
Lidé budou moci podomní prodejce
ihned nahlásit na bezplatnou linku 156
a kontaktovat strážníky městské policie.
„Ti na místě zdokumentují porušení vyhlášky a magistrát v následném řízení
s těmito tzv. obchodníky naloží dle jejich
"zásluh" s tím, že při vyměřování pokut
bude nekompromisní,“ slibuje primátor

Juraj Thoma, který návrh k projednání
předložil.
„Kromě zneužívání důvěřivosti starších lidí, kteří se stávají vyhledávanou
a nutno říci, že někdy i snadnou obětí, je
odpudivé i to, že tito „obchodníci“ kazí
pověst všem slušným prodejcům a dodavatelům služeb,“ uvedl dále primátor
a upřesnil, že se zákaz pochůzkového
prodeje nebude vztahovat na prodej
vstupenek na kulturní a sportovní akce
před jejich zahájením, na prodej v rámci
provozu například letního kina, plovárny
či na prodej v rámci dalších společenských akcí, které budou pořádány
konkrétními pořadateli. Nařízení nabylo
účinnosti patnáctým dnem po jeho
vyhlášení, což bylo 19. září 2013.

Nový přejezd pro cyklisty funguje už
nějaký čas v ulici Na Sadech vedle přechodu u Polikliniky Sever. Tento prostor
byl dlouhodobě stavebně připraven, ale
dlouho se řešila otázka bezpečnosti cyklistů, protože ti, na rozdíl od chodců,
přednost na přejezdech nemají. S tím
souvisí i komplikované řešení přejezdů
pro cyklisty v prstenci kolem historického centra města, protože v parku Na
Sadech vede smíšená trasa pro pěší
a cyklisty.
„Po letech snažení se nám konečně
podařilo s Policií ČR najít shodu a řešení.
V centru se cyklisté i chodci ještě letos
dočkají přejezdových prahů v ulicích U
Černé věže, Karla IV., Biskupské a Dr.
Stejskala. Pro pěší a cyklisty budou
pohodlné, auta budou muset před nájezdem zpomalit. Kromě zajištění větší
bezpečnosti bude mít toto opatření i určitý psychologický moment vůči řidičům,
kteří si uvědomí, že vjíždějí do zóny 30
km za hodinu s danými pravidly pro parkování. Opakovaně ale je třeba připomenout, že i v tomto případě cyklista musí
dát přednost projíždějícím autům,“ říká
náměstkyně primátora Ivana Popelová.
„Další věc, kterou bychom rádi vyřešili, je provoz cyklistů v některých jednosměrkách. Projekčně se nyní připravuje úsek v Jírovcově ulici mezi Novou
a Riegrovou, úsek u Modrého mostu a projekčně se bude připravovat ul. Jana Masaryka. Ve všech těchto ulicích jsou v současné době značeny cyklotrasy a uživatelé
se dostávají do patové situace. Obávám se
ale, že realizaci již v letošním roce nestihneme,“ dodává náměstkyně Popelová.
Ještě letos by ale město chtělo stihnout
vyznačení některých ulic, které jsou hojně užívané cyklisty, piktogramy. Úkolem

Osm set milionů korun uspořilo
město v 1. a 2. čtvrtletí letošního roku díky soutěžení veřejných zakázek. Jasně
se tak ukazuje, že transparentní soutěžení zakázek se městu dlouhodobě vyplácí.
„Snažíme se společně soutěžit například dodávky energií pro město
a jeho organizace. Přesoutěžují se i starší zakázky, jako bylo například pojištění majetku, údržba zeleně, opravy
komunikací. Připravujeme i společné
soutěžení zakázek s krajem. To by
mělo pro městskou pokladnu znamenat další výrazné úspory,“ říká předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková.
Oddělení veřejných zakázek za
první dvě čtvrtletí letošního roku ad-

Cyklista + chodec + bruslař = tolerance

Připravili jsme pro vás témata:
Auto na křižovatce
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.

Cyklista řidič
Cyklista se bere jako řidič a měl by
znát § 57 zákona o provozu na pozemních komunikacích, který ukládá řadu
ustanovení, například to, že cyklisté
smějí jet jen jednotlivě za sebou a je-li
zřízena stezka označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. Problémem zůstává „Křížení stezky pro
chodce a cyklisty s vozovkou“, kdy je
rozdílná úprava práv a povinností pěších na přechodu a cyklistů na přejezdu
zmatečná a komplikuje situaci všem.
Existuje několik možných řešení, avšak
veškerá jsou buď částečná, nevhodná,
nefunkční či chybná. Některé státy EU
(např. Polsko) problém postupně řeší
zaváděním společného prostoru pro
chodce a cyklisty určeného k překonání vozovky. Různá úprava předností na přechodech a přejezdech a zároveň nedostatek prostoru vede k neochotě přejezdy pro cyklisty zřizovat
s odůvodněním, že je obava ze zvýšené
nehodovosti. Kvůli tomu jsou cyklostezky přerušovány na krátké úseky, zakončeny před každou příčnou ulicí dopravní značkou, a zpravidla následuje
přechod pro chodce, za nímž cyklostezka umístěním příslušné dopravní
značky znovu začíná. Tím dochází například k omezení plynulosti a rychlosti. Obecně dále platí, že před vjezdem
na přejezd se cyklista musí přesvědčit,
zdali může vozovku přejet, aniž by

piktogramů je hlavně informovat řidiče,
že se pohybují na komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů a je žádoucí,
aby se drželi u levého okraje svého
jízdního pruhu. Cyklista má také pocitově
vymezený prostor, ale instalace piktogramů mu žádná práva na komunikaci ne-

zajišťuje a podle toho se musí chovat.
V letošním roce by piktogramy mohla být
vyznačena Lidická třída, v úseku vedení
cyklistické trasy č. 12 možná Novohradská, v příštím roce pak ulice Jírovcova,
E. Beneše, Boreckého, O. Nedbala a E. Rošického.

Soutěžené zakázky uspořily 800 milionů

Vaše téma: Jak se chovat v dopravním prostoru?
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.

Foto: Petr Zikmund

ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu. Cyklista smí přejíždět vozovku, jen
pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče ke změně směru nebo
rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty
se jezdí vpravo.
Přejezdy pro cyklisty
Z diskuzí s některými cyklisty je
zřejmé, že si přejezd automaticky
spojují s předností jako na přechodu
pro chodce. To je také důvod, proč byly
přejezdy pro cyklisty dlouho předmětem dohadů a debat, zda je jejich vyznačování nutné, nebo naopak nemohou
být příčinou častějších nehod. Velmi
diskutovaný byl třeba přejezd z ulice
Na Sadech do ulice Jírovcova.
A co chodec?
Chodec, stejně jako bruslař, by se
měl po stezce se společným provozem
pohybovat proti cyklistům vlevo,
protože zde platí pravidla stejná jako na
vozovce.
Na užších stezkách s intenzivním
provozem je toto pravidlo docela nelogické a vznikají nebezpečné situace.
Chování účastníků pohybujících se na
stezkách není totiž právně ošetřeno. Ve
skutečnosti je stav takový, že chodci
a bruslaři se pohybují na stezkách
„nelegálně“ při pravém okraji, avšak
z pohledu bezpečnosti provozu je
takovéto počínání daleko vhodnější.

ministrovalo 172 zakázek, přitom původní plán oddělení byl na celý rok
zajistit administraci 156 zakázek. Rozdíl
je patrný i při srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy oddělení zpracovalo pouze 98 zakázek. Důvodem byla
především chybějící prováděcí vyhláška
k zákonu o veřejných zakázkách.
„Obecně lze říci, že veškeré stavební
práce se soutěží za přibližně polovinu
předpokládané ceny stanovené projektantem, ale někdy i za méně. Proto dosahujeme takové úspory,“ zdůrazňuje Šebestíková.
Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že
městu se sedm investičních akcí podařilo vysoutěžit za cenu o 73 milionů
nižší, než předpokládaly rozpočty podle

projektové dokumentace.
„Město díky tomu může o tuto částku snížit úvěr, který si vzalo u České
spořitelny na předfinancování a spolufinancování výdajů na tyto investiční projekty,“ vysvětluje dále Šebestíková .
Tyto investiční akce se týkaly především rekonstrukcí ulic a veřejných
prostranství, regenerace dvou úseků sídliště Máj či vybudování přístupové komunikace v rámci revitalizace areálu
bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.
„Na závěr je potřeba zmínit, že u
mnohých přetrvávají obavy, zda jsou firmy schopny za tyto částky provést
všechny práce kvalitně a v termínu.
Město bude proto průběh prací důsledně
kontrolovat,“ dodává Petra Šebestíková.

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Informace k volbám, jejichž organizaci zajišťuje magistrát města.
Termín konání voleb:
– pátek 25. října 2013 od 14:00 do
22:00 hod.
– sobota 26. října 2013 od 8:00 do
14:00 hod.
Seznam volebních okrsků naleznete
na www.c-budejovice.cz
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky.
Voličské průkazy
Ode dne vyhlášení voleb, t. j. od 28. 8.
2013 mohou voliči požádat o vydání
voličského průkazu. Volič může požádat
písemným podáním.
Žádost o vydání voličského průkazu
pro volbu do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR je možné podat osobně na
Magistrátu města České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II., pracoviště
ohlašovny pobytu, přízemí, přepážka č.
13 a 14 denně nejpozději dne 23. října
2013 (středa) do 16:00 hodin
– pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hod.
– úterý, čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod.
– pátek od 8:00 do 13:00 hod.
Žádost lze doručit poštou nejpozději

do 18. října 2013 (pátek) do 16:00 hodin.
Tato žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem žadatele o voličský
průkaz.
Žádost je možné zaslat i v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo
prostřednictvím datové schránky.
Žádost o vydání voličského průkazu
naleznete www.c-budejovice.cz
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky nebo v jakémkoli
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
O přenosnou volební schránku může
volič požádat na Magistrátě města České
Budějovice, správním odboru, na pracovišti Jeronýmova ul. 1, 2. poschodí osobně anebo na čísle telefonu 386 805 024.
Informace o volbách naleznete taktéž
na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR.
Výsledky všech druhů voleb naleznete
na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.
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Vznikne 32 nových lůžek pro
osoby s Alzheimerovou chorobou
Prostory pro dvaatřicet nových lůžek
pro osoby s Alzheimerovou chorobou získalo město v objektu bývalého mateřského centra, které poskytovalo své služby na
sídlišti Máj. To od září dočasně funguje
v budově základní školy E. Destinnové.
„Díky tomu můžeme rozšířit lůžkovou
kapacitu Domova pro seniory. Protože nová lůžka vzniknou v místě bývalého centra pro děti, tak se dá s nadsázkou říct, že

mládí uvolňuje prostor těm starším,“ říká
náměstek primátora Petr Podhola.
Provoz nových kapacit se promítne
v připravovaném rozpočtu organizace na
příští rok, kdy bude muset dojít k navýšení provozního příspěvku ze strany města. Objekt bude s hlavní budovou bezbariérově propojen spojovacím krčkem a celkové náklady jsou odhadovány na asi 30
milionů korun.
Pokračovaní na str. 4

ZANIKLÉ HOSPODY:
U ANGLICKÉHO DVORA
V ulici U Černé věže býval hostinec
s exklusivním názvem „U anglického
dvora“. Dnes by takový podnik přitahoval hosty už jen názvem. Očekával by
se anglický styl, gentlemani, whisky, odpoledne pudink a klubovny (do některých vstup dámám zakázán). Hostinec
toho názvu zde existoval již před rokem
1873. Možná pojmenování souvisí s mód-

vanů, trochu dál známý Alžír, Rychta,
Afrika (U Bucků) atd. Majitelem domu
U anglického dvora byla rodina Arnsteinova. Před rokem 1906 si pronajal
hostinec Jan Průša, který odstranil název U anglického dvora a instaloval nový – Restaurace Jana Průši. Z komerčního hlediska změna názvu šikovná
nebyla. Někdy prostě pojmenování sedí

úplný výčet štací, redaktor mohl uvést
jen ty, na které si vzpomněl.
Chvalně známý hostinec U anglického dvora převzal v květnu 1908 a znovu zařídil Václav Šíma. Čepoval protivínské pivo. Po roce 1918 koupil dům
Měšťanský pivovar a čepoval své pivo.
Až do roku 1926 to stále byl hostinec
U anglického dvora. Na začátku toho

ním napodobováním Anglie. (Přestavěl
se „anglicky“ i celý zámek Hluboká.)
Dobová zpráva: „Chvalně známý hostinský Rudolf Biedermann otevře zítra, tj.
5. srpna 1873, hostinskou živnost svou
v bývalém Karbusově domě, v nynějším hostinci U anglického dvora v Židovské ulici. Hostinec je zcela nově
upraven.“ Z neznámého důvodu Rudolf
Biedermann hostinec po dvou letech
opustil. V roce 1875 převzal hostinec
V. Eckert a po úpravě jej povýšil na
Hotel U anglického dvora. Jako správný
obchodník už tehdy nabízel předplatné
na obědy na celý měsíc dopředu jen za
9 zlatých. Jeden oběd stál 35 krejcarů.
Ulice U Černé věže, tehdy Sterneckova, předtím Židovská, se stala po prolomení hradeb živou ulicí průchozí do
nově vznikajícího předměstí kolem ulic
Jírovcovy, Smetanovy a Skuherského.
Na rohu Jírovcovky byla restaurace U Slo-

ať je tam hostinským kdokoliv (U zelené
ratolesti, U modré hvězdy, Kotva, Vatikán atd.) Navíc Jan Průša v roce 1908
odešel jinam. Dne 8. srpna 1908 si otevřel svůj vlastní znovu zřízený hostinec
U zlaté hvězdy na Říšské třídě (dnes
Husova).
Ve městě hostinští, restauratéři i hoteliéři často měnili působiště, skoro kolovali. Není o tom žádná evidence, snad
jedině v berních knihách by se to pracně vystopovalo. V případě hostinského
Jana Průši to shodou okolností uveřejnily Jihočeské listy v roce 1920, když
Jan Průša zemřel: „Dne 1. března 1920
zemřel o 8. hodině ranní po delším utrpení pan Jan Průša, hostinský U zlaté
hvězdy, dovršiv 67. rok života. Býval
hostinským U kapra, U katolických tovaryšů, U anglického dvora, v Besedě a
v restauraci Českého akciového pivovaru. Byl členem Sokola.“ Nemusí to být

roku 1926 koupila dům pojišťovna
Merkur, která oznámila, že hostinec
zrušuje a zařídí (a pronajme) v domě
obchodní krámy. Jistě se pojišťovně
nehodil denní a zejména noční provoz
hostince, jenže pro město byl název
U anglického dvora atraktivní. Dnes by
„Anglický dvůr“ mohl být pojmem.
Termín U anglického dvora pomalu
mizel a v současné době o tom ví málokdo. V listopadu 1926 si v domě otevřela velký krám Trikota (psala se s pomlčkami TRI-KO-TA), obchod zbožím
trikotovým a pleteným, prádlo pánské
i dámské všeho druhu a obuv značky
BUSI, vše ve velkém výběru za tovární
ceny. V roce 1932 byl původní dům s renesančním jádrem zcela přestavěn.
Přestavbu kritizovali i Pražáci v časopise Za starou Prahu. Za socialismu byla v přízemí prodejna Jízdní kola – šicí
stroje.

Naše pr odejna v Haškově
ulici disponuje šir okou nabídk o u z v ě ř i n y. V m ě s í c i s r p n u
začíná doba lovu dančí a jelení
zvěř e . S t á l á n a b í d k a z v ě ř i n y
sr nčí a divočáka je doplněna
zvěřinou dančí a jelení.
Od 1. září začínají hony na
divoké kachny, které se prodávají jak v peří, tak škubané
čerstvé nebo zamražené.
Sortiment živých ryb bude
rozšířen s příchodem podzimních výlovů. V současné době
prodejna nabízí živé, chlazené
nebo mražené kapry a pstruhy.

Kapra je možno zakoupit také jako
filety (bez kostí).
Aktuální ceník naleznete na webových stránkách:
www.lesyarybnikymestacb.cz

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

Dnešní otázka zní: Vyjmenujte alespoň 5 historických názvů dnešní ulice U Černé věže.
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zaniklé hospody Českých Budějovic“ s jeho podpisem.
Správná odpověď na otázku z červnového vydání je:
Jaroslav Hašek se narodil 30. 4. 1883 a zemřel 3. 1. 1923.
Výhercem je: Martin Kuliš, Vodňanská 15, 370 11 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. října 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.

Krajská rada seniorů Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

I letos se lidem při Dnech evropského dědictví
otevřela historická Vodárenská věž.
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

se vedle jednotných stánků stal

Naše voda Náš život.

Krajská rada seniorů Jihočeského
kraje je organizační jednotkou Rady
seniorů České republiky, která usiluje
o zabezpečení oprávněných zájmů a potřeb seniorů. V jejich zastoupení plní vyjednávací, poradní, kontrolní a iniciativní
funkce ve vztahu k vládě, parlamentu
a ostatním ústavním činitelům. Podobně
postupují rady seniorů ve vztahu ke
krajským a obecním samosprávám a v kraji zvoleným zástupcům do obou komor
Parlamentu ČR.
Krajská rada byla ustavena dne 12.
dubna 2011 zástupci deseti organizací
(přes 4400 členů). „V současné době je v našich řadách sdruženo již 18 organizací s
téměř 7500 členy. Svou členskou základnu nadále rozšiřujeme o delegované
zástupce seniorských organizací a klubů,
organizací s výrazným podílem seniorů
na členské základně, zástupce institucí,
které se seniorskou problematikou zabývají nebo se seniory přímo pracují,
případně i o individuální členy s veřejně
prospěšnou činností“, říká předseda Seniorského senátu města Jan Kolář a dodává, že z dosavadních aktivit je možné
připomenout například zajištění petiční
akce za zachování valorizace důchodů,

odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému a přijetí zákona
o sociálním bydlení seniorů. „K podpoře
této petice jsme získali přes 1600
podpisů. V kraji zvolené senátory jsme
požádali o podporu podání k Ústavnímu
soudu ve věci zrušení příslušné části
zákona 500/2012 Sb., kterým byl pracujícím důchodcům odňat daňový odpočet z výdělečné činnosti,“ popisuje Jan
Kolář. Někteří členové rady se podle své
profesní orientace aktivně zapojují v poskytování právního poradenství, zejména
v záležitostech bytových a spotřebitelských. Z volnočasových aktivit zajišťují
například Den zdraví nebo podpořili zajištění mezinárodního turnaje v kopané
policejních veteránů.
V letošním roce se v květnu uskutečnil v Praze 2. sjezd Rady seniorů ČR.
Jihočeský kraj zastupovalo 11 delegátů.
Sjezd označil hlavní současné problémy
seniorské populace a stanovil další úkoly.
Krajská rada se bude především angažovat v těchto oblastech:
1. Prosazování oprávněných zájmů
a potřeb seniorů aktivní účastí na veřejném životě.
2. Poradenství ve věcech ochrany spo-

třebitelů, nájemníků, bezpečnostní
a finanční ochrany
seniorů.
3. Zaujímání odborných stanovisek
v oblastech mezigenerační solidarity ve věcech důchodové, sociální, zdravotní a bytové politiky a mezigenerační
spolupráce.
4. Podpora zájmových volnočasových
aktivit v radě zastoupených organizací.
5. Rozšiřování organizační výstavby
rad seniorů, zejména na úrovni měst Jihočeského kraje.
6. Popularizace činnosti krajské rady
a součinnostních aktivit se sdruženými
organizacemi.
7. Zkvalitňování obsahové i organizační práce krajské rady.
„Každou z uvedených oblastí máme
rozpracovanou do konkrétněji rozvedeného obsahu a forem práce. Obsah i formy
práce budeme průběžně dopřesňovat na
základě získávaných zkušeností i příkladů
hodných k následování“, dodává Jan Kolář.
Další informace na: www.rscr.cz nebo
na tel.: 387 718 313, 776 060 845.
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Dopravní podnik mûsta
âeské Budûjovice, a.s. nabízí:
Reklamní sluÏby:
– Pronájem venkovních reklamních
ploch na vozech MHD
– Reklama v interiéru vozidel MHD
Prodej nafty:
– Prodej pro firmy i soukromé osoby
Mytí vozidel:
– Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
– Dodávková a osobní vozidla
– âi‰tûní interiérÛ vozidel
– Mytí motorÛ

Servis vozidel:
– Servis autobusÛ, nákladních
a dodávkov˘ch vozidel
– Opravy klimatizací
– Antikorozní ochrana vozidel

Město vystavuje finalistu
Ceny Jindřicha Chalupeckého

Pneuservis:
– MoÏnost sezónního uskladnûní pneumatik
Nepravidelná doprava na objednávku:
– Zájezdy, ‰kolní v˘lety
– Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

www.dpmcb.cz

Dominik Lang na vernisáži v Domě umění.

Foto: Petr Zikmund

Sběr použitého textilu

Vznikne 32
nových lůžek...

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

Až do 11. října bude v galerii současného umění v Domě umění výstava
nazvaná Procházení zdí. Její autor je
sochař Dominik Lang, který je finalistou
ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok
2013. Prestižní cena pro mladé výtvarné
umělce České republiky byla založena
v roce 1990 z podnětu Václava Havla,
akademického malíře Theodora Pištěka
a básníka a výtvarného umělce Jiřího
Koláře. Tímto oceněním se vyslovuje
uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého a jeho aktivitě, kterou podněcoval po roce 1969 neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to,
aby si české nekonformní výtvarné
umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí českého moderního umění a evropskou výtvarnou
kulturou. „Je pro nás čest, že z dvaadvaceti prozatímních laureátů ceny u nás
v Domě umění jich vystavovalo již osm.
A kromě toho zde vystavovala celá řada
finalistů této ceny. Je to bezesporu jasný
důkaz o vysoké úrovni naší galerie,“ říká
náměstkyně primátora města Ivana
Popelová.
„Současně bychom rádi pozvali obyvatele města na výstavu Miroslava Šika
v termínu od 18. 10. do 17. 11. 2013 v galerii v Domě umění“, zve náměstkyně Popelová. Miroslav Šik je architekt českého
původu, syn významného českého ekonoma, žijící ve Švýcarsku. Patří mezi nejrespektovanější autory současné mezinárodní scény. Vedle řady realizací má za
sebou několik výstav napříč evropskými
metropolemi a po dlouhé době se projektem A NYNÍ ANSAMBL!!! představuje
v České republice. Výstava s velkým úspěchem reprezentovala Švýcarsko na 13.
mezinárodním bienale architektury v Benátkách 2012 a ve speciální upravené
podobě bude vystavena v Českých Budějovicích. Výstavu doprovodí Šikova přednáška v klubu Horká vana dne 17. 10. od
16 hodin.

Kdo si s kým
hraje na „Rejnoka“?
Již dlouhá léta se Jihočeská společnost přátel hudby snaží o vybudování
koncertního sálu na té nejvyšší úrovni.
Celkem logicky k této myšlence vedla
skutečnost, že město kvalitní koncertní
sál pro minimálně 500 diváků nemá.
A úvodní ročníky Hudebních slavností Emy Destinnové navštěvovali lidé
i v počtu větším a koncerty se provizorně řešily v ne příliš důstojném a koncertům vyhovujícím prostředí sportovní
haly.
Od prvopočátků jednání o projektu
Rejnok se držela linie, že investor stavby nebude chtít po městu ani jednu investiční a ani jednu provozní korunu
a město za to na oplátku poskytne pozemek. Po dlouhém hledání se pozemek
našel a po neúspěchu s blobem v Praze
na Letné byl osloven na zpracování projektu Jan Kaplický. Pozemek je v areálu
bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech.
Podle územního plánu zde měl být zelený klín. Město proto zadalo změnu
územního plánu, která prošla v rekordním čase bez jakýchkoliv potíží a připomínek jak od úřadů, tak od veřejnosti
a různých občanských iniciativ. Při
jednání o pronájmu pozemků zástupci
Jihočeské společnosti přátel hudby slíbili, že jakmile budou mít na stavbu

Pokračovaní ze str. 3
„Koncem září bude vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele s předpokladem, že
stavební práce budou zahájeny ještě letos. Reálný odhad otevření nového zařízení je začátkem druhé poloviny roku
2014,“ přibližuje náměstek Podhola.
Navýšení kapacity vhodně doplní už
od loňského roku fungující obdobné
sociální zařízení Na Zlaté stoce, kde je
nemocným lidem k dispozici dvacet lůžek. „Obě zařízení jsou součástí Domova
pro seniory Máj, kde se po realizaci navýší kapacita na 203 pobytových míst,“
dodává náměstek Podhola.

pravomocné územní rozhodnutí, představí městu investora. Mezitím se ještě
požadovaný pozemek na stavbu Rejnoka o rozloze 1,5 ha rozrostl o dalších
2,3 ha na zařízení staveniště. Určitě není od rady města nic opovážlivého, když
chce, v souladu s původním slibem,
znát investora, protože územní rozhodnutí nabylo právní moci 30. 7. 2013
a město má blokovány pozemky v hodnotě minimálně 80 milionů korun. Navíc se blokuje i zadání pro rekonstrukci
Kulturního domu Slávie, které by mělo
na případnou existenci nové tisícihlavé
koncertní síně reagovat.
Požadavek rady tedy dopadl tak, že
zástupci Jihočeské společnosti přátel
hudby opět slíbili, že se město investora
dozví až 31. 3. 2014. Dozvěděli jsme se
navíc, že jsme hrozní vyděrači, protože
chceme vědět, jak to vlastně se stavbou
vypadá a naprosto nepochopitelně a brutálně na hudbymilovnou společnost tlačíme, aby konečně odkryla karty. Doteď město splnilo, co slíbilo, a plnilo to
v čase velmi rychlém. Teď je nepochybně nejvyšší doba, aby sliby začali plnit
i ti druzí.
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