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 Setkání českých primátorů
 Divadlo: Havel a Menzel

MĚSTO ZÍSKALO Z EVROPSKÝCH
FONDŮ DESÍTKY MILIONŮ KORUN
S celkem čtyřmi projekty uspěly
České Budějovice v Regionálním operačním programu Jihozápad (ROP). Na
jejich realizaci získá město téměř 89 milionů korun.
Dalších 20 milionů navíc obdržel
městský dopravní podnik a téměř 17 milionů dostane společnost Jihočeské letiště
České Budějovice, kterou město vlastní
napůl s krajem.
„Je to pro město velký úspěch, protože
získané dotace výrazně obohatí investiční
rozpočet města – více toho opravíme nebo
postavíme nového. Touto výzvou ale
samozřejmě příliv peněz z Evropské
unie pro město nekončí - do roku 2013,
kdy končí současné programovací období
Evropské unie chceme jako město žádat
až o miliardu korun dotací,“ uvedl primátor Juraj Thoma.
Náměstkyně primátora Ivana Popelová poznamenala, že Výbor regionální rady regionu Jihozápad navíc schválil i oba
hotové Integrované plány rozvoje města –

Tematický a Levý břeh. Na jednotlivé
projekty v nich obsažené město průběžně připravuje žádosti, které musí být
dobře zpracované, ale již nebudou muset
procházet soutěží s ostatními městy
a obcemi.
„Dále se samozřejmě budeme ucházet
o dotace na další projekty, které v těchto
plánech zahrnuty nejsou, a to buď z Regionálního operačního programu Jihozápad nebo jiných tematických operačních
programů vyhlašovaných jednotlivými
ministerstvy,“ dodala náměstkyně. Město v současnosti připravuje ještě třetí
a poslední Integrovaný plán rozvoje města, zaměřený na sídliště Máj.
Díky finančním prostředkům z třetí
výzvy ROP bude možné provést rekonstrukci Kněžskodvorské ulice v úseku
od ulice Karolíny Světlé až po vjezd na
parkoviště OBI, která je již dlouho v havarijním stavu. Dále bude možné dokončit rekonstrukci Lannovy třídy. „První
etapu město realizovalo z vlastních pro-

středků, na druhou etapu, která byla zahájena na podzim letošního roku, jsme
dostali dotaci z 2. výzvy ROP a na třetí
závěrečnou etapu jsme získali finanční
příspěvek nyní. V roce 2010 už bude
příchod hlavní pěší zónou do centra na
opravdu evropské úrovni,“ konstatovala
náměstkyně.
Přes 40 milionů korun získalo město
na modernizaci a vybavení Centra
sociálních služeb Staroměstská. „Projekt
s celkovým rozpočtem 43,5 milionu
korun zahrnuje kompletní rekonstrukci

obytných místností, odstranění jejich
bariérovosti, výměnu oken, zateplení objektu, vybavení patra s celodenní péčí a
pořízení moderního strojního vybavení,“
přiblížila ředitelka CSS Staroměstská Iva
Jirovská.
Zkrátka nezůstaly ani tzv. měkké
projekty. Pro Budějovice to znamená
podporu projektu České Budějovice –
město sportu. Díky ROPu se v průběhu
dvou let uskuteční řada akcí, které ovlivní
návštěvnost i mimo hlavní turistickou
Pokračování na str. 2
sezónu.

Advent opět oživila
ledová plocha na náměstí
I v letošním roce se mohou obyvatelé Českých Budějovic projet na bruslích na hlavním náměstí Přemysla Otakara II. Ledová plocha měla v minulém
roce ohromný úspěch a využily ji desítky tisíc lidí.
Kluziště o velikosti 30x20 metrů
budou moci bruslaři využívat až do
6. ledna 2009, každý den vždy od 10.00
do 21.30 hodin. „Bruslení bude zdarma.
Opět jsme vyšly vstříc školám, které si
mohou na webových stránkách města
vždy v dopoledních hodinách zarezervovat plochu a využít tak možnost
si společně zabruslit,“ sdělila vedoucí
odboru kultury českobudějovického magistrátu Iva Sedláková.
Připomněla, že bruslení pod vánočním stromem není jediným vyžitím
v době adventu v krajském městě. Obyvatelé se podle ní mohou těšit na desítky
divadelních představení, koncertů, výstav, trhů a dalších vánočně laděných
programů.
„Chtěla bych upozornit na Vánoční
trhy na náměstí Přemysla Otakara II.,
které se uskuteční od 15. do 21. prosince a dále na řemeslné trhy na radničním nádvoří od 16. do 20. prosince.
Děti si opět budou moci ve výstavní síni

radnice vyrobit drobné dárky v tvůrčích
dílnách. Chybět nebudou ani divadelní
pohádky, tzv. Večerníčky, lidová muzika či tradiční vánoční pamlsky,“ uvedla
k bohatému kulturnímu adventu Sedláková.
Připomněla také již 13. ročník pořádání staročeských vánoc - tzv. Zlatou
uličku v Panské 21. prosince a živý Betlém, který měl v loňském roce premiéru
a velmi se líbil. Letos se bude konat
těsně před Štědrým dnem 22. prosince.
„Jednotlivých akcí je skutečně mnoho a nemohu zde jmenovat všechny. Koordinovali jsme akce ostatních subjektů a na své si přijde skutečně každý,“
konstatovala Sedláková.
Zdůraznila, že město opět vydává informační skládačku, v níž budou uvedeny všechny akce, které se ve městě
budou v rámci adventu konat. K dispozici bude zdarma v radničním turistickém informačním centru nebo také
na internetových stránkách města
www.c-budejovice.cz.
Podrobný program naleznete také
na vkládaném listu.

Foto Archiv

Po velkém
a příznivém ohlasu v loňském
roce jsme se i letos domluvili se
sponzorem, že
nám opět poskytne kluziště
na náměstí. Náměstí Přemysla
Otakara II. tak opět v předvánočním
čase získá kouzelnou zimní i společenskou atmosféru. Loni se ukázalo, kolik lidí dokáže umělá ledová
plocha přitáhnout a naše rozlehlé
náměstí bylo díky jejich přítomnosti
najednou tak útulné... Bruslaři, diváci, stánky vonící punčem, zářící
vánoční strom - lepší atmosféru si
snad nelze přát.
Jistě, objevily se hlasy, že bruslit
na náměstí je zbytečná rozmařilost,
že by se ty peníze se daly použít jinak.
Takže musím opět upozornit – kluziště nefinancuje město, ale sponzor,
který ho městu věnoval jako dar. Jsou
to jeho peníze a on s nimi může
nakládat podle svého uvážení. Jako
město si tedy můžeme vybrat: buď
kluziště nebo nic. (Ostatně odpovědí
na rýpání škarohlídů, zda není taková věc jako bruslení na náměstí
zbytečná, bylo vytížené kluziště a dobrá nálada bruslařů i diváků.)
A pak – život přece není jen
omezování, spoření či neustálá práce. Je třeba také umět si odpočinout
a pobavit se. Dobře naladění se pak
můžeme pustit do další práce (protože
jen zábavou život také není). Proto
vás všechny zvu – přijďte si zabruslit.
František Jelen,
náměstek primátora

Ulici B. Němcové
čekají změny
Až 300 adventních věnců letos vyrobila Pavla Brůžková z květinářství v ulici
J. Š. Baara. Do vánočního hávu se převléklo i město, které je opět krásně vyzdobené.
Foto Petr Zikmund

Turisté si mohou odvést
nové suvenýry

Petr Štumpf ukazuje nové suvenýry Českých Budějovic.

Adventní bruslení
již podruhé

Čokoládové bonbony plněné destilátem, různě velké lahvičky pálenky z Lihovaru Poněšice se znakem či dominantami Českých Budějovic, nebo řemeslné
výrobky. To je nová kolekce suvenýrů krajského města.
Jejich vznik iniciovala mezi podnikateli a výrobci Jihočeská centrála cestovního ruchu za finanční podpory Českých
Budějovic. Celkové náklady projektu dosáhly 150 tisíc korun, přičemž dotace
města činila 80%.
„Poptávka po suvenýrech vycházela
z potřeb poskytovatelů služeb v oblasti
cestovního ruchu, kteří mají zájem nabízet upomínkové předměty. Provozovatelé turistických atraktivit a služeb, informačních a kulturních center a dalších
subjektů tuto možnost nyní získali,“ sdělil
Petr Štumpf z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
Suvenýry bude podle potřeby využívat
k propagaci i Statutární město České Budějovice a Jihočeská centrála cestovního
ruchu, například na výstavách a veletr-

zích cestovního ruchu, prezentacích či při
setkáních s významnými hosty.
„Myslím si, že některé suvenýry jsou
zdařilé a mají šanci se uchytit. Jsem skutečně zvědavá, zda o ně bude zájem. Na
druhou stranu mě mrzí, že sami podnikatelé nereagovali na výzvu Centrály
a nepřišli s vlastními originálními nápady. Ty současné vznikly až na základě
výzvy konkrétním výrobcům,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Novým českobudějovickým suvenýrem se tak stanou Poněšická pálenka ve
speciálních upomínkových lahvičkách s vyobrazením Černé věže, Samsonovy kašny
nebo loga města České Budějovice.
Unikátem budou také jihočeské čokoládové bonbony z dílny Zuzany Navarové, plněné touto pálenkou. Výrobky nebudou k dispozici pouze v informačních centrech, galeriích či muzeích, ale například i v hotelech. Jejich cena se pohybuje
od 13 korun do 100 korun.

Změny, které si vyžádala narůstající a nepřehledná doprava, čekají v dohledné době ulici Boženy Němcové.
„Zlepšení dopravy ve městě nespočívá jenom ve velkých investičních akcích, ale i v drobnějších úpravách. Mezi ně patří právě smysluplné
osazení světelné signalizace a úprava
dopravního značení,“ uvedl primátor
Juraj Thoma.
„Zprůjezdněním areálu nemocnice
vznikl v ulici Boženy Němcové další
směr, takže chystaná dopravní opatření tady budou jistě na místě. Navíc
tato komunikace vede paralelně s Lidickou třídou a jejich společným
jmenovatelem je obrovská dopravní
zátěž, kterou bychom chtěli alespoň
částečně eliminovat,“ vysvětlil náměstek Jelen.
Plánovaná změna bude podle něj
spočívat v úpravách tvarů křižovatek
a v instalované dopravní signalizaci.
„První úpravou bude nový odbočovací pruh v místě křížení s ulicí
Matice školské, který by měl významně přispět k plynulosti i bezpečnosti
dopravního provozu. Následovat budou drobná opatření, která se dotknou
některých přilehlých ulic s vyústěním právě do ulice B. Němcové. Konkrétně mám na mysli Grünwaldovu
a L. B. Schneidera, kde by měla být
osazena vhodná světelná signalizace.
Provázanost všech křižovatek by rozhodně usnadnila plynulost provozu,“
dodal Jelen.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Blíží se modernizace Přehled dotačních pravidel pro rok 2009
IV. železničního koridoru
Chystaná modernizace IV. železničního koridoru na území Českých Budějovic, která je plánována na konec příštího roku, už má přesný harmonogram
přípravných prací. Kvůli chystaným omezením v dopravě u trati se město připravuje na zvládnutí dopravních komplikací.
„Jisté je, že tato strategická stavba
výrazně zasáhne do dopravní situace ve
městě a přinese různá omezení,“ upozornil náměstek primátora František
Jelen. Vysvětlil, že součástí modernizace
bude obnova železničních podjezdů a přejezdů. Ta se pochopitelně dotkne i kritických míst, například viaduktu na Rudolfovské třídě, který bude průjezdný
vždy pouze z jedné strany.
„Proto požadujeme rozšíření podjezdu
na úrovni Pekárenské ulice, aby jej bylo
možno využít jako náhradní trasy a dopravní omezení v této frekventované
části bylo tak co nejmenší,“ vysvětlil náměstek.
Doplnil, že práce budou koordinovány
s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), v jehož záměru je realizace stavby propojení
okruhů, jejíž součástí je i podchod pod

tratí na úrovni Jírovcovy ulice. Tato realizace je pro město prioritou, řekl v návaznosti Jelen.
„Včasná realizace 1. a 4. etapy této
klíčové stavby, jejíž zahájení je plánováno už na letošní rok, by pomohla minimalizovat dopady omezeného průjezdu viaduktem. Proto vedeme intenzivní jednání
s ŘSD a ministerstvem dopravy, které
budou akci financovat s výjimkou stavby kanalizačního sběrače, jež zaplatí město,“ dodává náměstek František Jelen
s upřesněním, že během první etapy dojde nejprve k propojení okruhů v místě
Husovy kolonie do křižovatky s ulicí
Jírovcova.
Jak bude stavba koridoru probíhat? Investor, jímž je Správa železniční dopravní
cesty, získal na modernizaci koridoru
územní rozhodnutí. V polovině příštího
roku bude dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a koncem
roku 2009 se pak počítá s vyhlášením
výběrového řízení na zhotovitele stavby.
První vlaky by mohly projet modernizovaným koridorem už v roce 2011.

Alokované částky pro dotace na rok
2009 jsou navrženy ve výši 2,5% z vlastních příjmů schváleného rozpočtu, což je
asi 39 milionů 265 tisíc korun.
Pravidla jsou v gesci příslušných odborů a administrátorů dotačních programů a jsou schvalována vždy pro kalendářní rok. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města
www.c-budejovice.cz – v sekci „Dotace“
a na úřední desce města.
První výzvy byly vyhlášeny už v říjnu
2008, a to pro oblasti kultury, sportu
a sociálních věcí. Následovat budou další
výzvy v prosinci 2008 pro cestovní ruch,
volnočasové aktivity, památkovou péči
a 5. ledna 2009 pak pro ochranu životního prostředí.

Podle směrnice se celková
částka dělí do jednotlivých oblastí podle následujícího klíče:
kultura
cestovní ruch
sport
volnočasové
aktivity
sociální oblast
životní prostředí
památková péče

17%
17%
26%
3%
22%
2%
13%

KONKRÉTNÍ FINANČNÍ ČÁSTKY
(v milionech)
2008
2009
kultura
cestovní ruch
sport
volnočasové aktivity
sociální oblast
životní prostředí
památková péče
CELKEM

Termíny uzavření žádostí jsou do 31.
prosince 2008. Žádosti musí být doručeny v zalepené obálce, a to buď poštou
na adresu: Statutární město České Budějovice, odbor památkové péče, Kněžská
19, 370 92 České Budějovice, nebo osobně na podatelnu Magistrátu města
České Budějovice v historické budově
radnice na náměstí Přemysla Otakara II.
(vchod č. 3, přízemí vpravo).
Na obálce musí být vyznačeno úplné
jméno žadatele, adresa žadatele, název
dotačního programu a číslo opatření.
Obálka musí být označena „NEOTVÍRAT
PŘED ZAPOČETÍM HODNOCENÍ“.
Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách města České Budějovice na adrese www.c-budejovice.cz,
sekce Dotace/Památková péče. Náležitosti žádosti včetně povinných příloh
stanoví Pravidla dotačního programu
města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2009 (též na
webu).

6,675
6,675
10,209
1,178
8,638
0,785
5,105

35,696

39,265

Město získalo
z evropských...

Dotace na prozkoumání
i opravu památek
Město už vyhlásilo první výzvu
k předkládání žádostí o dotace na podporu památek v Českých Budějovicích. Lidé tak mohou žádat na zjištění stavu budov či rekonstrukce fasád. Informovala
o tom mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.
Na opravy fasád jsou vyčleněny zhruba 4 miliony korun. „Cílem je zajištění spolufinancování vlastníků objektů
v městské památkové rezervaci a kulturních památek na území města při
obnovách fasád především v uličních
frontách s ohledem na zlepšení kulturně-historického prostředí,“ upřesnila
Welzlová.
V druhém případě jde o zajištění spolufinancování statických, restaurátorských, stavebně-historických, mykologických průzkumů a pomoci vlastníkům
kulturních památek na území města
a ostatních objektů v městské památkové rezervaci lépe se připravit na obnovu
kulturní památky a na úspěšné získávání finančních prostředků z dotačních
titulů státní správy i samosprávy.

6,068
6,068
9,281
1,071
7,853
0,714
4,641

Do Českých Budějovic se v polovině listopadu sjeli primátoři z celé České republiky na zasedání Komory statutárních měst, která mimo jiné připomínkuje
připravované zákony. Kromě pracovního jednání čekal primátory i společenský
program. Na snímku primátor Juraj Thoma provádí své kolegy a jejich doprovod
historickou budovou radnice.
Foto Petr Zikmund

Jan Hlaváč vítězí i v 84 letech
Čtyřiaosmdesátiletý Jan Hlaváč z Nové
Vsi na Českobudějovicku rozhodně nepatří k seniorům, kteří hodili flintu života do
žita. Nezalekl se stáří a sbírá jeden sportovní úspěch za druhým.
Z letošního šampionátu veteránů
v stolním tenise v brazilském Rio de Janeiru si přivezl zlatou medaili v singlu
a bronzovou v deblu. Ocenil to i primátor
Juraj Thoma, který úspěšného muže přijal
na radnici.
„Stolní tenis hraji od čtrnácti let a závodně za veterány asi od 65 let. Jezdím
pravidelně na světové i evropské šampionáty. Teprve nyní jsem se dočkal svého
největšího úspěchu. Vyšla mi nejlépe forma a měl jsem i štěstí na soupeře. Ve finále jsem udolal nebezpečného Němce

Schmidta,“ řekl primátorovi Hlaváč.
Přiznal, že jeho největší zbraní při hře
je pohotové myšlení. Díky němu dokáže
soupeře pěkně rozpohybovat. „Stolní tenis
je pro můj věk ideální protože zapojuje
maximálně právě mozek i pohyby celého
těla,“ uvedl Hlaváč, který se nyní se připravuje na mistrovství Evropy v chorvatské Poreči, které se koná příští rok v červnu a také poslal přihlášku na mistrovství
světa v Číně v roce 2010.
„Pan Hlaváč je skutečně sportovec tělem i duší. Stolnímu tenisu se aktivně věnuje od r. 1956, do svých sedmačtyřiceti
let hrál také fotbal. První MS ve stolním
tenise absolvoval v roce 1998 v Záhřebu,“
řekl k mimořádným výkonům primátor.

Pokračování ze str. 1
„Jde o uspořádání čtyř velkých a sedmi
menších akcí ročně, které navíc budou
doprovázeny různými semináři, profitréninky, výstavou jihočeských olympioniků a podobně. Občané i návštěvníci
města se tak můžou těšit na volejbalový,
basketbalový, fotbalový či hokejový den
nebo například na školu beachvolejbalu,“
doplnila výčet chystaných akcí náměstkyně Popelová
Zdůraznila, že město si cení úspěchu dopravního podniku, který získal dotaci na Informační systém pro cestující městské hromadné dopravy ve výši
18,5 miliónů korun.
„Díky tomu bude možné v blízké době
nainstalovat zejména v centru města tzv.
chytré zastávky, které budou informovat
cestující o aktuálním stavu spoje, na který
čekají, ale i o autobusech, které navazují,
případně i o časech odjezdů či příjezdů
vlaků či meziměstských autobusů,“ dodala Popelová.

Nadace přidělila
stipendia
Správní rada Nadace města České
Budějovice pro podporu vzdělávání
a vědy rozhodla o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na jejich
studium pro školní rok 2008/2009.
„Celkem se o stipendia letos ucházelo
třiačtyřicet středoškolských a vysokoškolských studentů. Uspělo jich pětadvacet. Mezi ně bude rozdělena částka dvě stě dvacet tisíc korun,“ oznámila mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.
Vysvětlila, že rozhodnutí o poskytnutí finančních příspěvků zohledňovalo především aspekty sociálního
zázemí jednotlivců, ale také rozvoj
mimořádně talentovaných studentů,
kteří dosahují vynikajících úspěchů.

Názory, komentáře

Několik slov o sociální politice města
Koncepce sociální politiky města vychází z individuálních potřeb
občanů a měla by
působit aktivně,
měla by podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem,
které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace, a měla by posilovat jejich sociální začleňování.
Pokud se týče péče o seniory je
pravdou, že z pohledu ekonomické náročnosti je nejefektivnější podporovat
péči o seniora v jeho přirozeném domácím prostředí, spolu se zajištěním dostupné pečovatelské a ošetřovatelském péče a vhodných dalších aktivizačních činností.
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách se pokusil řešit péči o seniory a pochopitelně i péči o postižené
občany příspěvkem na péči, který podle
stupně závislosti na pomoci jiné fyzické
osobě, může dosáhnout až 11 000 Kč
měsíčně. Bohužel, předpoklad, že příspěvek na péči sníží zájem o lůžka
v pobytových zařízeních města (domovech pro seniory, domovech pro osoby
se zdravotním postižením, domovy se
zvláštním režimem pro osoby se sta-

řeckou, Alzheimerovou a ostatními
typy demencí) a zvýší zájem veřejnosti o terénní a asistenční služby, se zatím
nepotvrdil.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
se pokouší tento zájem o domácí péči,
zejména seniorů, posílit, a to nejen
návrhem zvýšení příspěvku na sociální péči ve IV. skupině (úplná závislost
na jiné fyzické osobě) z 11 000 Kč na
12 000 Kč měsíčně od června 2009, ale
současně i s doporučením, aby obce budovaly respitní (odlehčovací) lůžka. Na
toto odlehčovací lůžko by mohla pečující osoba umístit na přechodnou
dobu seniora a během této doby by si
mohla vyřídit potřebné záležitosti nebo
si odpočinout. Cílem tohoto opatření je
podpora péče o seniora v jeho domácím
prostředí a poskytnutí nezbytného času
pečující osobě na regeneraci sil. Součástí tohoto doporučení je rovněž rozvíjení a zkvalitnění pečovatelské, terénní a asistenční služby, zavedení průvodcovské činnosti pro osamělé apod.
Tento návrh ministerstva sociálních
věcí doporučuje vytvořit v obcích systém, který usnadní rodině péči o seniora, aby mohl zůstat v domácím – tedy přirozeném – prostředí co nejdéle.
Důležitá je rovněž informovanost
veřejnosti o poskytovaných sociálních
službách. A tu město poskytuje v hojné míře, neboť v koncepci sociální politiky města se předpokládá, že každý

občan města má nárok na bezplatné
poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace, event. jejího
předcházení.
Zároveň je třeba si neustále uvědomovat, že při stávajících prognózách
očekávaného nárůstu nejstarší populace musí být jednou ze zásadních
priorit sociální politiky města nejenom
udržení stávajícího počtu lůžek v domovech pro seniory, ale i další zvyšování
lůžkových kapacit v těchto zařízeních.
Tuto filozofii doporučuje obcím i Jihočeský kraj jako prioritu ve svém
střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb.
Současně Jihočeský kraj doporučuje
a podporuje vybudování dostatečného
počtu „sociálních lůžek“ ve zdravotnických zařízeních pro seniory, kteří se
nemohou vrátit zpět do svého domácího
prostředí a kterým není možné poskytnout službu v pobytovém zařízení
z důvodu nedostatku kapacit.
Cílem tohoto opatření je zajištění potřebné péče o seniora a jeho důstojného
života v případě, že rodina již není
schopna odpovídající péči poskytovat
a zlepšení spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními, terénními službami a rodinou.
Ivan Mánek (ODS),
zastupitel a předseda
sociální komise rady města

Úspěšný reprezentant ve stolním tenise Jan Hlaváč na radnici. Foto Petr Zikmund
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Nová naučná stezka
přibližuje přírodu města
Město má novou naučnou stezku, která
je zaměřená na poznávání přírody. Vede
z parku Stromovka do centra Českých
Budějovic a zaměřuje se na významné
živočišné druhy obývající město.
„Návštěvník má možnost zjistit, že se
zajímavými druhy živočichů se může
setkat i přímo ve městě,“ přibližil předseda komise pro životní prostředí Ivo Moravec s tím, že cesta navazuje na naučnou
stezku Vrbenské rybníky.
Moravec také vysvětlil, že jednotlivá
zastavení ve Stromovce, u Vltavy, Malše
a v parku Na Sadech představují ptactvo
parků, savce, dravce, sovy z okolí lidských
sídel a krkavcovité ptáky, kteří se v jednotlivých lokalitách mohou vyskytovat i ve
větším množství. „Naučná trasa je na zmí-

něných stanovištích doplněna o tabule
s popisem těchto živočišných druhů.
Odborné podklady zpracoval člen Centaurey a odborný asistent Biologické
fakulty Jihočeské univerzity Jan Riegert,“
doplnila náměstkyně Ivana Popelová.
Jak uvedla mluvčí magistrátu Jitka
Welzlová, o trase nově vzniklé přírodovědné naučné stezky v širším centru města
informuje leták, který je volně dostupný
v radničním infocentru. Projekt v celkovém nákladu pětatřicet tisíc korun zaplatilo z větší části město v rámci dotačních programů odboru ochrany životního
prostředí, dvacet procent připadá na finanční spoluúčast občanského sdružení
Centaurea - Sdružení pro monitoring
a management krajiny.

Třináct učitelek mateřských škol z celé České republiky soutěžilo v semifinále
klání nazvaného Zlatá Mateřinka, které se uskutečnilo v Českých Budějovicích.
Na snímku předává diplomy soutěžícím pedagožkám v radniční síni náměstek
primátora Rudolf Vodička, který předsedal porotě.
Foto Archiv

Strážníci chytili autorku
bombového telefonátu
V poslední
době se v Českých Budějovicích rozmnožily
telefonáty oznamující bombu
uloženou v některé z veřejně
přístupných budov. Takový špatný vtip si vždy
vyžádá vyklizení
a zajištění postižené budovy, s čímž Policii České republiky samozřejmě pomáhají i strážníci městské policie. Těm se navíc při
nedávném ohlášení bomby v nákupním
centru IGY podařilo dopadnout autora telefonátu.
Stalo se to 1. listopadu, když před
pátou hodinou odpolední požádala Policie
ČR městskou policii o pomoc při zabezpečení IGY kvůli údajné bombě.
Hlídky městské policie vyrazily okamžitě
na místo a pomáhaly IGY vyklízet a zá-

roveň bránit lidem ve vstupu
dovnitř. V půl
šesté se policie
na strážníky obrátila znovu –
tentokrát kvůli
pátrání po ohlašovateli bomby.
Na linku 158 volal dívčí hlas z telefonního automatu na Pekárenské a to dokonce několikrát.
Na místo vyjela hlídka ve složení
Miloslav Schwarz (na fotografii vlevo)
a Jan Čuhák, kteří jsou oba zkušenými
strážníky (Schwarz je u městské policie
už 14 let, Čuhák 5 let). Strážníci prohlédli
okolí automatu a podařilo se jim zajistit
podezřelou čtveřici nezletilých.
„Jedna dívka se k telefonátu na místě
přiznala, takže jsme přivolali Policii ČR
a ta si celou věc dále převzala,“ uvedl
strážník Schwarz.

Provoz stabilních sběrných dvorů
V současné době slouží českobudějovickým občanům pro odložení
odpadu, který nesmí být ukládán do
sběrných nádob na komunální odpad,
dva stabilní sběrné dvory – Švábův

Hrádek a v Dolní ulici. Každý do nich
může bezplatně uložit odpad v přiměřeném množství (1 x přívěsný vozík za osobní automobil měsíčně) po
předložení občanského průkazu.

Provozní doba sběrných dvorů Švábův Hrádek a Dolní ulice:
Zimní období
Letní období
(1. 10. – 30. 4.)
(1. 5. – 30. 9.)
Pondělí až pátek:
Sobota:
Neděle:

08.00 – 18.00
08.00 – 12.00
14.30 – 18.00

info

08.00 – 20.00
08.00 – 12.00
12.00 – 19.00

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
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Ulicemi města
HUSOVA
Husova třída jako cesta z města na
východ a severovýchod vznikla po roce 1265. Začínala za Pražskou bránou
a vedla k Dlouhému mostu, kde byl ve
13. století přes Vltavu jen brod. Nejstarší dochovanou stavbou v ulici v úseku
od Mariánského náměstí k Dlouhému mostu je bývalý zájezdní hostinec
U Zelené ratolesti z rok 1821 postavený Tadeášem Lannou. V 19. století byla
zastavěna severní část ulice včetně kasáren na Mariánském náměstí a jižní

V období 1. republiky byl hostinec
stále v permanenci. Za Řežábků se prezentoval jako nejstarší zájezdní hostinec ve městě. Hrálo se tam také loutkové
divadlo. Končily zde soukromé autobusové linky Radošovice–ČB (majitel linky Václav Dráb ze Žabovřesk) a Lhenice
–ČB (majitel Jan Bárta ze Lhenic). V objektu také sídlila „První jihočeská výrobna vah J. Marek“, u Ratolesti také
sídlil fiakr Jan Mareš a kovář a podkovář
Matyáš Kocourek. Václav a Anna Řežáb-

už věděli o Gottwaldovi své.
Komplex secesních školních budov
byl postaven v letech 1907 až 1909. Nejprve České reformně reálné spolkové
dívčí gymnázium a pensionát Vesna,
potom Dívčí rodinná a živnostenská
škola odborná. Obě školy byly založeny
Dámským spolkem Ludmila, který ve
městě působil pod patronací Besedy od
roku 1885. Školy byly spojeny ve stejném slohu v jeden blok v roce 1928. Za
socialismu sídlila v první části Střední

část ve 20. století secesními stavbami
škol a nakonec funkcionalistickým objektem vily Zátků v roce 1933.
Hostinec U Zelené ratolesti nechal
přestavět a rozšířit v klasicistním pojetí Vojtěch Lanna v roce 1831. V roce
1838 byla až k „Ratolesti“ prodloužena
koněspřežka. Vzadu za hostincem protékal hlavní proud Vltavy (dnes slepé
rameno Malše a Mlýnská stoka), takže
náklad z koňky se překládal na lodě
nebo na formanské vozy. Léta bývala
na budově tabulka s textem „TECHNICKÁ PAMÁTKA – od roku 1835 nejsevernější bod koňské dráhy Č. Budějovice –
Linz, na břehu Vltavy“. Datování nebylo
přesné, poněvadž trať byla prodloužena
v roce 1838. V každém případě však
jde o nejsevernější bod první největší
koňské železnice na evropské pevnině.

kovi ještě stačili obchodovat s dobytkem
a prodávat vápno a uhlí. Ve 2. polovině
20. století sídlilo v objektu podnikové ředitelství Jihočeských pekáren.
Od poloviny 19. století se ulice jmenovala Říšská (Reichsstrasse). V roce
1919 byla přejmenována na Husovu
„ježto ve směru tom leží rodiště Mistra
Jana z Husince“. Podle zjištění Daniela
Kováře schválila rada MěNV v roce
1962 změnu jména Husovy třídy na
třídu Klementa Gottwalda s odůvodněním, že jménem Gottwaldovým je nevhodně označena ve městě malá ulice.
To byla dnešní Jirsíkova od divadla kolem hereckých domů, která byla
z Musejní na Gottwaldovu přejmenována v roce 1946. Naštěstí se změna
Husovy na Gottwaldovu nestačila realizovat. Začínala nadějná 60. léta a lidi

ekonomická škola, ve druhé Střední
zdravotní škola (čili budějovicky ekonomka a zdrávka). Jeden čas byla v ekonomce i základní škola.
Česká obchodní škola byla postavena z iniciativy Průmyslové a obchodní
komory na rohu Resslovy ulice v roce
1908. Také zde bývala nějaký čas i základní škola. Později se k budově s mosaikou Merkura (bůh obchodu a zisku)
přistavěla funkcionalistická část. Za
socialismu zde sídlil KV KSČ a po něm
Koh-i-noor Hardtmuth, oborový podnik,
generální ředitelství. Součástí Husovy
třídy je Dlouhý most, známý jménem
Dlouhý již ve 14. století. Až do roku 1880
byl v několika podobách dřevěný a často poškozován povodněmi. Poté následovaly tři železné Dlouhé mosty. Nestačila
se prodloužit do Čtyřech Dvorů tramvaj.

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

Dnešní otázka zní:
Kdy byl slavnostně otevřen současný (v pořadí třetí železný) Dlouhý most?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 domů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze říjnového vydání je:
Novorenesanční palác na rohu ulic Hroznové a U Černé věže, dnes sídlo banky ČSOB, byl postaven v roce 1898.
Výhercem je: Dana Brávková, Krčínova 2, 370 11 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 15. následujícího měsíce 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.

Jihočeské divadlo:
Václav Havel a Jiří Menzel

Starostové
v Budějovicích

Hvězdnou sezónu připravilo Jihočeské divadlo budějovickým divákům.
První letošní premiéru činohry nastudoval světoznámý režisér Jiří Menzel,
v prosinci představí činoherci novou hru
Václava Havla Odcházení a opera bude
připravovat Čarostřelce s režisérem
Jiřím Troškou.
Jiří Menzel se ujal režie konverzační
komedie Williama Shakespearea Mnoho
povyku pro nic, kterou představil v premiéře v pátek 31. října. Na tiskové konferenci si nemohl vynachválit spolupráci
s Jihočeským divadlem. Vyznal se, že má
rád českobudějovický činoherní soubor.
Herci jsou v něm velmi šikovní. „Podle
mých zkušeností je tu dobrá dramaturgie
a je dobrý i soubor. Toto divadlo mám rád
a důvod, proč jsem tady, je, že mi je tady
dobře,“ řekl Menzel doslova.
Na pátek 19. prosince plánuje Jihočeské divadlo uvést velmi očekávanou premiéru letošní sezóny Odcházení od Václava Havla. Herci ji zkouší od
3. listopadu. Hlavní postavu kancléře

Už podruhé v letošním roce pozval 4. listopadu k pracovnímu jednání všech osmasedmdesát starostů
obcí v působnosti správního obvodu českobudějovického magistrátu
tajemník Zdeněk Řeřábek. „Poprvé
jsme se sešli v lednu a setkání bylo
velmi podnětné, takže jej budeme
pravidelně opakovat. Celou řadu
úkonů v přeneseném výkonu státní správy totiž vykonávají za tyto
obce některé naše odbory a je nezbytné, aby tady fungovalo vzájemné
a flexibilní komunikační propojení,“ poukázal na hlavní smysl setkávání tajemník Zdeněk Řeřábek.
Na programu jednání byly například prezentace územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území, informace
o novele zákona o památkové péči
a aktuálních finančních programech, dále projednání úhrad neinvestičních nákladů za žáky z okolních obcí a možnosti spolupráce
obcí při krizových situacích.

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Riegra ztvární ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták.
Jako jeho dlouholetá přítelkyně v inscenaci se představí Věra Hlaváčková,
hlavního protivníka Kleina bude hrát
Martin Hruška. V dalších rolích uvidí
diváci většinu členů činoherního souboru: Bibianu Šimonovou, Tomáše Drápelu,
Jaroslavu Červenkovou, Petra Šporcla,
Taťánu Kupcovou, Ondřeje Volejníka,
Romana Nevěčného, Jana Dvořáka a další. Vzácným hostem bude v roli Osvalda
Josef Bulík, oblíbený herec Jihočeského
divadla, který se na jeviště vrací po dlouhé
řadě let.
Režisérem připravované inscenace
bude umělecký šéf činoherního souboru
Jihočeského divadla Martin Glaser, tradičně pracující v tandemu s dramaturgyní
Olgou Šubrtovou. Do svého inscenačního
týmu přizval řadu zajímavých spolupracovníků. Autorem scény bude vynikající
český grafik Robert V. Novák, pro kterého
bude práce na této inscenaci první scénografickou zkušeností.
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Most v Mladém
má nové značení

Firmám, podnikatelům
a veřejnosti nabízíme širokou
nabídku doplňkových služeb.
Nepravidelná doprava na objednávku:
Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

Nedávno otevřený most přes železnici,
který spojuje spojující českobudějovické
čtvrti Mladé a Suché Vrbné, má nové dopravní značení.
„Ulice Jana Masaryka je jednosměrná
z Novohradské směrem na most a doprava od mostu je jednosměrně vedena ulicí
K.V. Raise,“ upozornil primátorův náměstek František Jelen. Zavedením zmíněného
opatření došlo k rozmělnění a odlehčení
dopravní zátěže do jednotlivých ulic.
Tamní občané nejsou tolik zatěžováni
provozem. „Dříve byly tyto ulice obousměrné a docházelo k enormnímu hromadění automobilů, zvláště v ulici J. Masaryka, což už se dnes naštěstí neděje,“ dodal
náměstek.

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

Reklamní sluÏby:
Pronájem venkovních reklamních ploch
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

Mytí vozidel:
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

Prodej nafty:
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby
Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 âeské Budûjovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
E-mail: info@dpmcb.cz

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

Primátor Juraj Thoma a vedoucí Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit Miroslav Štecher při slavnostním říjnovém předání Ceny města za rok 2007. Tu získal
tento soubor za udržování hudebních a tanečních lidových tradic jižních Čech.
Součástí ocenění je finanční příspěvek ve výši 100 000 korun, grafický symbol
a také zápis do pamětní knihy.
Foto Petr Zikmund

Sirén bude ve městě více
V příštím roce město rozšíří Varovný
informační systém obyvatelstva (VISO),
což jsou sirény s hlasovým vstupem,
jejichž zkoušku je možné slýchat každou
první středu v měsíci.
Českým Budějovicím se na to podařilo
letos získat 300 000 korun dotace od
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ke kterým přidá ze
svého rozpočtu stejnou částku.
Pořízení jednoho hnízda s třemi až
čtyřmi koncovými zvukovými výstupy
stojí okolo 24 tisíc korun (konečná cena
závisí na technologické náročnosti umístění).
„Systém rozšíříme především v okolí
malých vodních toků, které způsobují
materiální škody při lokálních povod-

ních, způsobených náhlými průtržemi
mračen. V těchto místech doplníme síť
stávajících sirén nebo těch, které spravují
hasiči, a zahustíme ji, aby se varování
dostalo k co největšímu počtu obyvatel.
Varovný systém vznikl především kvůli
ochraně města před záplavami, ale samozřejmě umožňuje dát na vědomí jakékoliv nebezpečí. Nedávné cvičení Akce
2008, které simulovalo havárii vlaku
s cisternou čpavku, například počítalo
s využitím systému varování k evakuaci
obyvatel z lokality ohrožené únikem
čpavku,“ uvedl primátor Juraj Thoma.
V současnosti má systém 215 sirén,
všechny s možností hlasového vstupu
a tudíž možností konkretizovat varování
obyvatel.

Pozor na vánoční dluhy!
Vánoce nejsou důvodem k tomu,
aby se rodiny zadlužovaly. „Myslím si,
že kvůli tak krátkodobému cíli to může
být riskantní,“ upozorňuje Lucie Kolářová z poradny Eva při českobudějovické Diecézní charitě, která se pomoci
dlužníkům dlouhodobě zabývá. Podle ní
se může kvůli nevýhodným smlouvám
splácení dluhů výrazně prodražit.
„Zvláště varuji před takzvanými rychlými půjčkami, ty zásadně nedoporučuji,“ dodala Kolářová. Ta také v případě, že si lidé přece jenom půjčí na
svátky peníze, upozorňuje na možná
vážná nebezpečí.
„Ti, kteří si půjčují peníze, by si
měli pořádně přečíst smlouvu o poskytnutí úvěrů a zvláště kapitoly, které
jsou úmyslně psány drobným písmem,

protože to bývají odstavce nevýhodné
pro klienty. A když něčemu člověk nerozumí, tak je dobré se ptát a nechat si vše
vysvětlit,“ objasnila pracovnice charity.
V opačném případě může být totiž
dlužník nemile překvapen. „Měla jsem
tady jednu paní, která si půjčila šest
tisíc korun. Jenomže ve smlouvě bylo
uvedeno, že poplatek za vyřízení půjčky
činí deset a půl tisíce korun, takže už v
okamžiku podpisu smlouvy dlužila
šestnáct a půl tisíc korun! Je třeba si
dávat pozor i na smluvní pokuty, které
bývají v případě opoždění splátek poměrně vysoké, třeba činí i osm tisíc korun. Takové způsoby jsou sice proti dobrým mravům, ale české soudy je připouštějí,“ řekla Lucie Kolářová.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
Severní 8/2264
37010 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Dětští zastupitelé jednali na čistírně odpadních vod

2. letošní zasedání českobudějovického dětského zastupitelstva se uskutečnilo
netradičně na městské čistírně odpadních vod. Dětští zastupitelé si prohlédli areál
čistírny a seznámili se s procesem čistění odpadní vody.

Děti dostanou
Slunce v úplňku
Úspěšné absolventy školních
olympiád bude město oceňovat. Každoročně se do vědomostních soutěží zapojují desítky žáků, kteří procházejí postupně několika koly, od školních přes okresní a krajské až k republikovým.
Cesta k úspěchu je prověřována
například dějepisnými, zeměpisnými,
chemickými, jazykovými či matematickými znalostmi a rozhodně není
jednoduchá. „Kdysi jsem ji přirovnal
k původní aténské olympiádě, kde se
skutečně soutěžilo i v oborech slovesných a uměleckých,“ uvedl náměstek
primátora Rudolf Vodička s tím, že
město napříště bude vítězům rozdávat
medaile v podobě knihy.
Důvodem byly letošní srpnové
události připomínající rok 1968. „Naprosto šokující bylo, že někteří mladí
lidé v roli respondentů v různých anketách vůbec netušili, co se tady tehdy
stalo. To mi přišlo opravdu velmi líto,“
vysvětlil náměstek a dodal, že právě
toto nemilé poznání jej vedlo k realizaci zajímavé myšlenky.
„Zaujal mne román Lenky Procházkové s názvem Slunce v úplňku o Janu Palachovi, který zachycuje krátký,
ale o to pohnutější úsek našich národních dějin. Myslím, že právě taková
kniha, označovaná jako moderní hrdinský epos, bude vhodným dárkem
pro mladé a chytré čtenáře,“ dodal
náměstek Vodička.

Renesance
na radnici
Na patnácti panelech instalovaných ve
třetím patře budovy českobudějovického
magistrátu jsou k vidění fotografie, letecké snímky některých renesančních staveb
i detaily tohoto výtvarného slohu, které se
ve městě dochovaly. Výstava je druhou
částí rozsáhlého cyklu, jenž se tématicky
začal věnovat jednotlivým architektonickým slohům, a potrvá do druhé poloviny
roku 2010, kdy ji vystřídá baroko. Výstavu
připravili pracovníci odboru územního
plánování a architektury.

Integrovaný
plán obnovy
sídliště Máj
Dokument s názvem Integrovaný
plán rozvoje Českých Budějovic –
sídliště Máj, který nyní zpracovává
společnost KP projekt s. r. o. se podrobně zaměřuje na možnosti obnovy
největšího místního sídliště.
„Konkrétně by měl najít řešení
například při revitalizaci veřejných
prostranství a bytových domů,“ naznačila náměstkyně primátora Ivana
Popelová. Po vyhotovení dokumentu bude město žádat o jeho schválení
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
a v případě úspěchu pak získá finanční prostředky.
„Ucházíme se o granty z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného operačního programu. Věříme,
že náš požadavek pro vylepšení podmínek života obyvatel největšího českobudějovického sídliště bude vyslyšen. Soutěžit budeme s dalšími devatenácti městy České republiky a výsledky by měly být známy do 20. března 2009,“ dodala náměstkyně.

Noviny českobudějovické radnice. Ročník V/2008-11. Vycházejí v posledním týdnu každého měsíce. Vydavatel statutární město České Budějovice, IČ 00244732.
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Povoleno MK ČR podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Redakční zpracování: agentura Komunik. Řídí redakční rada.
Technické zpracování a tisk: dot. DesignStudio spol. s r.o., České Budějovice, www.dot.cz.
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Náměstí Přemysla Otakara II. – P Ř Í L E T A N D Ě L A – pořádá odbor
kultury magistrátu města ve spolupráci s divadlem Kvelb
náměstí Přemysla Otakara II. – Bruslení před vánočním stromem
– pořádá statutární město České Budějovice ve spolupráci s ČEZ
c. k. Solnice – P. Žalman Lohonka – Folkové vánoce
KD Vltava – Pardál párty – večer v režii pivovaru Budvar
Výstaviště České Budějovice – Czech Art festival – veletrh výtvarného umění
Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Malování obrázků na skle
s tvůrcem podmaleb Jiřím Honissem
k. c. Bazilika – Jak se kdysi v Čechách strašívalo – pohádkové vyprávění o vánočních zvycích pro děti a rodiče – účinkuje Studio dell’arte
Malé divadlo – Maruška a duch vánoc – loutkohra Jihočeského divadla – s mikulášskou nadílkou
DK Metropol, velký sál – Ondřej Havelka a MELODY MAKERS – nejlepší skladby
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
– s mikulášskou nadílkou
Malá scéna DK Metropol – O Růžence Šípkové – premiéra pohádky,
účinkuje Divadelní spolek J. K. Tyl
k. c. Bazilika – Tři pohádky na vánoce – účinkuje Divadlo Pohádka (Praha)
Jihočeské divadlo – Milostná tajemství – divadelní hra, účinkuje:
L. Skořepová a J. Mílová
Kostel Českobratrské církve evangelické, tř. 28. října 28 – Adventní
koncert – J. J. Ryba: Česká mše vánoční, účinkuje Jihočeské pěvecké
sdružení, sbormistr K. Fráňa
Galerie Pod kamennou žábou – XIV. Adventní zpívání – Abiturientská besídka – účinkuje pěvecký sbor bývalých studentů Pedagogické
fakulty JCU
Malá scéna DK Metropol – Dívčí válka – komedie, účinkuje DS J. K. Tyl
k. c. Bazilika – Andělský večer – charitativní akce spojená s prodejem obrazů klientů dětského centra Arpida
Koncertní síň O. Jeremiáše – Předvánoční pěvecký a klavírní koncert
– účinkuje DPS Carmina + P. Senič (soprán) – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Malá scéna DK Metropol – Nejkrásnější válka – hudební komedie,
účinkuje DS J. K. Tyl
Koncertní síň O. Jeremiáše – Předvánoční pěvecký a klavírní koncert
– účinkuje DPS Carmina + P. Senič (soprán) – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Studiový sál Českého rozhlasu Č. Budějovice – Koncert Richarda
Adama
Koncertní síň O. Jeremiáše – Jihočeská komorní filharmonie – J. S.
Bach, J. P. Rameau, I. Stravinskij – sólista R. Novotný (flétna), dirigent R. Štúr (Slovensko) – pořádá Jihočeská komorní filharmonie
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Malování obrázků na skle
s tvůrcem podmaleb Jiřím Honissem
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Koncertní síň O. Jeremiáše – Jihočeská komorní filharmonie – J. S.
Bach, J. P. Rameau, I. Stravinskij – sólista R. Novotný (flétna), dirigent R. Štúr (Slovensko) – pořádá Jihočeská komorní filharmonie
České Budějovice
k. c. Bazilika – Pražská komorní filharmonie a sólista Ivan Kusnjer
hlavní adventní koncert
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
katedrála sv. Mikuláše – Adventní koncert – pořádá Unie pěveckých sborů Č. Budějovice
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tel.: 386 805 111

Foto Archiv

c.k. Solnice – -123 min. – jazzrockový koncert
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Malování obrázků
na skle s tvůrkyní podmaleb Marií Flaškovou
c.k. Solnice – Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce – účinkuje Divadlo
Kukadlo (Praha) – pohádka pro děti
Jihočeské divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Galerie Pod kamennou žábou – XIV. Adventní zpívání – účinkuje
dětský sbor při ZUŠ Zliv
c.k. Solnice – Ach Julie – účinkuje Nezřízené divadlo – romatická
komedie o lásce, hledání a shledání
zasedací místnost TJ Orel, Lannova třída – Vánoční čarování – výroba drobných dárečků a vánočních maličkostí z přírodních
materiálů
náměstí Přemysla Otakara II. – Vánoční trhy – prezentace a prodej
zboží s vánoční tématikou – pořádají Městské kulturní domy České
Budějovice, a.s.
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – „Koleda, koleda…“ – Advent
a Vánoce na Šumavě – film České televize v režii Z. Flídra
DK Metropol, divadelní sál – E. O’Neill: Cesta dlouhým dnem do noci – účinkuje Divadlo bez zábradlí (Praha), hrají: Jiří Bartoška,
Z. Bydžovská, …
Nádvoří radnice – Vánoční řemeslné trhy – kulturní program
od 15.00 hod., od 16.30 hod. Večerníčky – divadelní představení pro
děti – pořádá odbor kultury magistrátu města
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Radniční výstavní síň – Vánoční tvůrčí dílny pro děti – možnost
zhotovení drobných dárečků či vánočních dekorací – pořádá odbor
kultury magistrátu města
Malé divadlo – Havrane z kamene... – loutkohra Jč. divadla
Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1, audiosál – Literární vánoce
v knihovně – autorská a scénická čtení, videoprojekce a vánoční
překvapení literárního sdružení Buňka a básnické skupiny Pavilon 4
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům – Vánoční koncert pro
dárce a dobrovolníky Diecézní charity České Budějovice – pořádá
českobudějovická Diecézní charita
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Koledování s Úsvitem
Koncertní síň O. Jeremiáše – Nezmaři & Jihočeská komorní filharmonie – dirigent S. Vavřínek – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – Malování obrázků na skle
s tvůrkyní podmaleb Marií Flaškovou
c. k. Solnice – Adventní trhy – řemesla, hudba, umění, svařené víno
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům – Adventní hudební podvečer s posluchači českobudějovické konzervatoře
Koncertní síň O. Jeremiáše – Karel Plíhal – nové i starší písničky
(30 let vystupování) – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České
Budějovice
DK Metropol, divadelní sál – Miroslav Donutil: Na kus řeči – host:
S. Stašová
KD Vltava – Vánoční Budvarka – oblíbená tradiční vánoční akce
s kapelou Budvarka
Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
Studiový sál Českého rozhlasu Č. Budějovice – Rozhlasový swingový orchestr o Vánocích – swingové evergreeny v doprovodu
M. Surky a sólistů orchestru
Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoce u Nezmarů – spoluúčinkuje
Jihočeská komorní filharmonie – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Malé divadlo – Ten náš Betlém – loutkohra Jihočeského divadla
dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Beránkův trh
– zdobení vánočního stromu ve dvoře domu u Beránka a v 17.00 hod.
slavnostní rozsvícení vánočního stromu – pořádá občanské sdružení TAM-TAM
kostel sv. Prokopa a J. Křtitele, Staroměstská ul. – Adventní koncert
– účinkuje soubor Bella Musica
Koncertní síň O. Jeremiáše – Nezmaři & Jihočeská komorní filharmonie – dirigent S. Vavřínek – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
c. k. Solnice – Traband – koncert – taneční i poslechová kapela
J. Svobody
dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Beránkův řemeslný jarmark – předvedení jihočeských řemesel, ukázky pečení
vánoček a perníčků, vaření adventních jídel podle receptů našich
babiček a dědečků, Beránkův živý betlém – od 16.00 h, celý den Dobročinný bazar – prodej výrobků handicapovaných dětí, od 17.00 h Adventní koncert na pavlači – dětské i dospělé sbory z jihu Čech – pořádá
občanské sdružení TAM-TAM
Malé divadlo – Maruška a Duch vánoc – loutkohra Jč. divadla
c. k. Solnice – Vánoční příběh – pohádka pro děti – účinkuje Divadlo Mimotaurus
před katedrálou sv. Mikuláše – Betlémské světlo – účinkuje Jihočeské pěvecké sdružení – pořádá Český rozhlas České Budějovice, Římskokatolická farnost – Děkanství u sv. Mikuláše
Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoce s CIMBAL CLASSIC – pořádá
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Rybí trh – prodej živých ryb, ukázky filetování a kuchyňské úpravy, rybářské
povídání, domácí rybí speciality, rybí polévka, uzené ryby, pečené
mlíčí – pořádá občanské sdružení TAM-TAM
Piaristické náměstí, Panská ulice – Vánoce na starém městě a XIII. staročeská vánoční ulička – pořádá agentura M-ARS a odbor kultury
magistrátu města
Galerie Pod kamennou žábou – XIV. Adventní zpívání – Furiant – tradiční koledy s folklórním souborem
Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert DPS Canzonetta – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
k. c. Bazilika – Ondřej Smeykal – adventní akustický koncert na unikátní skleněné didgeridoo
dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – celý den Dobročinný bazar – prodej výrobků handicapovaných dětí, od 17.00
hod. Adventní koncert na pavlači – dětské i dospělé sbory z jihu
Čech – pořádá občanské sdružení TAM-TAM
náměstí Přemysla Otakara II. – Živý Betlém – Borovanští betlémáři
v Českých Budějovicích – pořádá odbor kultury magistrátu města
Koncertní síň O. Jeremiáše – Vánoční koncert – účinkuje Jihočeská
komorní filharmonie a DPS Canzonetta, K. Stecker–Koleda, J. J.
Ryba – Česká mše vánoční – pořádá Jihočeská komorní filharmonie
České Budějovice
dům U Beránka, Krajinská 35 – Beránkovy Vánoce – Rozjímání
s adventnímu zvyky – ukázky starých zvyků, předení vřetena, pouštění lodiček, výroba svíček na vánoční stů., balení dárků – pořádá
občanské sdružení TAM-TAM
Jihočeské divadlo – Vánoční koncert – Česká mše vánoční, pastorely, koledy – účinkují sólisté a orchestr Jihočeského divadla
DK Metropol, divadelní sál – Vánoční koncert DPS Jitřenka – dirigent MgA. Otakar Dubský
Husův sbor, Palackého náměstí – Vánoční koncert – J. J. Ryba: Česká
mše vánoční – Hej mistře – účinkuje Brass Collegium, Jihočeské pěvecké sdružení a Komorní orchestr Collegium Musicum Budvicense
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Jihočeské divadlo – Vánoční koncert – Česká mše vánoční, pastorely, koledy – účinkují sólisté a orchestr Jihočeského divadla
Malé divadlo – O veliké řepě a jiné pohádky ze Špalíčku – loutkohra
Jihočeského divadla
Malé divadlo – Pinokiova dobrodružství – loutkohra Jč. divadla
Malé divadlo – Červená Karkulka – loutkohra Jihočeského divadla
náměstí Přemysla Otakara II. – Pohádkové poledne u Samsonovy
kašny aneb po třech věžích kolem kašny – pořádá Pohádkové království, o. s., ČSRS SK Pedagog
DK Metropol – Ptáčník – veselá opereta
Jihočeské divadlo – Rád to někdo horké? – komedie
Koncertní síň O. Jeremiáše – Novoroční koncert – Jihočeská komorní filharmonie – pořádá Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice
DK Metropol, divadelní sál – Tříkrálový koncert – účinkuje Filharmonie Brno, K. Bytnarová (mezzosoprán), L. Svárovský (dirigent)
– pořádá firma Swietelsky stavební s. r. o. a statutární město České
Budějovice
Diecézní charita – Tříkrálová sbírka – slavnostní pochod tří králů do
Č. Budějovic, požehnání koledníků v katedrále sv. Mikuláše – pořádá českobudějovická Diecézní charita
PRAVIDELNÉ AKCE
Pozvání do secese aneb Advent u Hardtmuthů – adventní obchůzky
za doprovodu dobového četníka-pochůzkáře objevují noční zákoutí
města České Budějovice v roce 1911 – pořádá agentura Kultur-kontakt, vstupenky nutno rezervovat předem na www.kultur-kontakt.cz,
mares@kultur-kontakt.cz.
VÝSTAVY
Jihočeské muzeum v ČB – Šumava Karla Klostermanna – Příběh
šumavské podmalby (vstup volný)
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům – Dalibor Smutný – grafika, malba
Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. – Jakub Lipavský – sochy
26. 11. v 18.00 h vernisáž
Galerie Pod kamennou žábou – Luděk Stukbauer – obrazy
Komorní galerie u Schelů, Panská 7 – Adventní výstava – tradičně
laděná výstava s Betlémem Tomáše Štolby, obrazy R. K. Štolbové
a díly dalších autorů (6. 12. v 11.00 h autogramiáda pohádek
s vystřihovacím Betlémem R. K. Štolbové)
Art Galerie Present – Elementy – výstava obrazů Ivany Bednářové
Český rozhlas Č. Budějovice, výstavní prostor – Bohuslava Maříková – obrazy
Galerie Watzko – Hostina – obrazy MgA. D. Paštikové a MgA. K. Boďové
Domestika, Panská 4 – Výstava rukodělných výrobků – prodejní
výstava s vánoční tematikou
Radniční výstavní síň – Práce posluchačů katedry výtvarné výchovy PF JČU – pořádá statutární město České Budějovice
Galerie Nahoře, DK Metropol – Fotouniverziáda 2008 – mezinárodní soutěžní přehlídka amatérské fotografie
Dům dětí a mládeže, U Zimního stadionu – Vánoční výstava
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům – Jaroslava Severová – výběr z tvorby
Radniční výstavní síň – České Budějovice trochu jinak… – fotografie
M. Bindera – pořádá odbor kultury magistrátu města a M. Binder

s finanční podporou statutárního města České Budějovice.
Změna programu vyhrazena!
Aktualizace na www.c-budejovice.cz, http://kultura.c-budejovice.cz
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