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Program Léta ve městě

Park ve Čtyřech Dvorech
slibuje zábavu pro děti i seniory
Město už zná výherce architektonické soutěže na nový park. Ten
by měl vyrůst příští rok v areálu
bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Zábavu tady najdou jak maminky s dětmi, tak i mládež a senioři. Park vyjde na 25 miliónů korun, část bude hrazena z fondů Evropské unie.
Do architektonické soutěže
o návrh podoby parku se přihlásilo 25 zájemců, z nichž dva byli pro
formální nedostatky vyřazeni.
„První místo nakonec získal návrh Park 4 Dvory trojice Markéta
a Petr Veličkovi, krajinářští architekti, a David Prudík, architekt,“
uvedla náměstkyně Ivana Popelová s tím, že vítězové už nyní mohou počítat se 110 tisíci korunami.
Tato částka je součástí odměny
za projektovou dokumentaci, kterou mají připravit.
Vítězný návrh zaujal porotu,
která se skládala ze tří zástupců radnice a čtyř architektů, zejména zajímavým řešením obnovy zeleně.

„Je tady hodně jílovitá zem a spodní
vody, jakákoliv nová
zeleň se zde špatně
sází a udržuje. Návrh
počítá s plochami přirozených rostlinných
společenství v kontrastu s pobytovým trávníkem. Návrh byl dobře přizpůsoben i navazující krajině,“ prozradila Popelová.
V novém parku nebude chybět moderní skatepark, dětské
hřiště a to i vodní, ani
speciální ﬁt hřiště se
zaměřením pro seniory. Lidé zde najdou i
dráhy pro pěší a malé
bruslaře a také hřiště
na pétanque nebo naučnou stezku. K posezení bude lákat také kavárna. Chybět nebude ani WC a další sociální zařízení.
Výstava všech došlých návrhů

přijdeme o dotace, což je celkem
36 miliónů 500 tisíc korun,“ vysvětluje další spolupráci s ﬁrmou OHL
ŽS náměstek Kamil Calta
Radnice najme nový stavební dozor a bude posílen i dozor při
samotném odstraňování azbestu.
„Na odstraňování boletických
panelů bude dohlížet odborná ﬁrma Foster Bohemia, která s námi
již od loňského roku spolupracuje
a na místě se postarají o dozor ještě zástupci města i já osobně,“ dodává náměstek Calta.

Vizualizace: Jan Cyrany

na podobu parku se uskuteční od
16. do 26. června v Kulturním a spolkovém domu Slavie. V pondělí 18.
června navíc svá díla přijedou čes-

kobudějovické veřejnosti představit
autoři tří nejlepších návrhů, s jejichž
podobou se už nyní můžete seznámit na webu www.c-budejovice.cz.

Hlavní práce budou probíhat
o prázdninách, ty, které budou pokračovat ještě v následujících týdnech, podle zástupců města rozhodně neohrozí vyučování dětí.
V areálu májských škol zbývá vyměnit okna, odstranit boletické panely a zateplit jídelnu, kuchyň, šatny a obě tělocvičny. Veškeré práce
by měly být podle smlouvy hotové
nejpozději do listopadu 2012.
Náklady spojené s odstraňováním azbestu se zatím vyšplhaly na 20 miliónů korun. Město je

bude požadovat po společnosti
OHL ZŠ.
„Necháme si vypracovat posudek a potom celou věc zřejmě předáme soudu,“ říká náměstek primátora Petr Podhola. Město chce
o nákladech, které mu kvůli azbestu vznikly, informovat také ministerstvo školství.
„Předchozí ministr školství pan
Dobeš veřejně přislíbil městu České Budějovice pomoc, uvidíme, jak
se zachová nové vedení ministerstva,“ dodává Podhola.

Město prodává KD Vltava a dům v Radniční
České Budějovice nabízejí v současné době k prodeji dva zajímavé
objekty. Jedná se v první řadě o kulturní dům Vltava na stejnojmenném
sídlišti v ulici Františka Ondříčka čp.
1243 o výměře 4131 m2.
„Minimální výše nabídnuté ceny
činí 30 miliónů korun. Prohlídka ob-

jektu se uskuteční v úterý 12. června od 13.30 hodin,“ říká první náměstek primátora Miroslav Joch.
V nabídce je pak i dům v Radniční ulici čp. 134/3 o výměře 455
m2. Zde je minimální výše nabídnuté ceny 12 miliónů korun. Prohlídka objektu se uskuteční ve čtvrtek

ať už jde
o domácnost
nebo obec
Z
ekonomiky přicházejí neradostná čísla. Česká
národní banka
se netreﬁla do
svých již beztak
pesimistických
odhadů a hospodářství našeho státu se podle statistiků nachází
v ještě horší kondici.

Práce na školách na Máji bude pod přísným dozorem
Školy na Máji čeká další etapa
zateplování a oprav. Přípravné práce začnou už v těchto dnech. Pracovat tady bude opět společnost
OHL ŽS. Jak říká náměstek primátora Kamil Calta, nad celou akcí
bude výrazně zpřísněný dohled.
„Smlouva je dělaná na dvě etapy a podle právníka může město odstoupit maximálně od té první. Ta už je ale hotová a tím pádem
nemáme jinou možnost než ve
smlouvě pokračovat. Navíc kdybychom odstoupili, je nebezpečí, že

Nezbývá
než šetřit,

14. června od 13.30 hodin.
Bližší informace a podmínky prodeje mohou zájemci získat na majetkovém odboru českobudějovického
magistrátu nebo na www.c-budejovice.cz v sekci Úřední deska.
Přihlášku s nabídnutou kupní
cenou podají zájemci v zalepené

nebo zapečetěné obálce zřetelně
označené nápisem „Výběrové řízení – Radniční 3 – neotevírat“ nebo
„Výběrové řízení – KD Vltava – neotevírat“ osobně nebo poštou na
adresu českobudějovického magistrátu nejpozději do 20. června
2012 do 16 hodin.

VLTAVA OPEN ZAHÁJILA TURISTICKOU SEZÓNU. České Budějovice přivítaly novou turistickou sezónu. Ta odstartovala 19. května v Českém Vrbném druhým ročníkem akce Vltava Open. Lidé se
mohli podívat na ukázky z činnosti policie, hasičů i vodních záchranářů. Nechyběly ani akce pro děti, jako skákací hrad, různé
soutěže nebo divadélko. Zajímavá byla ukázka činnosti sklopného
mostu nebo plavební komory. K vidění byly i ukázky prací z architektonické soutěže a činnosti vodáků na zrekonstruovaném kanálu. Program zpestřil také hudební festival, na kterém se představili například Mňága a Žďorp, Blue Effect a další.
„Jsem ráda, že se z pěkné akce pomalu stává tradice. Letos se na
jejím financování podílelo město v rámci dotačního programu na
podporu cestovního ruchu. Vltava je součástí jižních Čech a plavba po ní má dlouhou tradici. Spojení s cyklistickou stezkou je úplně
ideální,“ řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Program k zahájení turistické sezóny probíhal současně i v Hluboké nad Vltavou, Purkarci a Týně nad Vltavou.
Foto: Pavlína Straková

Optimisticky nepůsobí ani hospodaření domácností, jejichž zadlužení
přesáhlo bilión korun. Sociálně neradostná jsou i protikrizová opatření
vlády, která v očekávání nižších daňových příjmů škrtí výdaje a zvyšuje
nepřímé daně.
Nechci tady hodnotit smysl či
únosnost těchto opatření, to je věc
vlády, nemohu však jako představitel samosprávy zůstat mlčet nad tím,
když vláda svá opatření dělá mimo
jiné na úkor samosprávy – obyvatel
měst a obcí. Vláda opakovaně mění
účelově pravidla hry, ať už jde o zákon o rozpočtovém určení daní nebo
výpočet příspěvku, který má obcím
s rozšířenou působností platit za to,
že za stát vykonávají státní správu
(vydávání občanských průkazů, matriky, evidence vozidel apod.), a vždy
v neprospěch měst a obcí.
Do budějovického rozpočtu přiteklo v roce 2010 o 15% méně prostředků než v roce 2009 a o 17%
méně v roce 2011 oproti roku 2010.
Je to stejné, jako kdybyste usilovně pracovali, ale za vámi odvedenou práci by vám zaměstnavatel dával stále méně peněz s odkazem,
že vaši mzdu musel nově přepočítat… Přitom ale vy sami bez ohledu na stále nižší příjmy musíte zajistit rodinu.
Podobně je tomu s obecním rozpočtem. I přes macešství státu nemůžeme alibisticky říci: Budějčáci,
nic od nás nečekejte, nemůžeme za
to… Musíme se my zas o něco více
snažit zajistit potřeby vás, občanů:
hromadná doprava musí jezdit, včetně nákladných nočních linek, potřebujeme navyšovat kapacitu školek,
řada ulic by si zasloužila rekonstrukci, a tak bych mohl pokračovat donekonečna, jen každou investici musíme několikráte zvážit, zamyslet se,
kde hledat další úspory, jak hospodařit efektivněji. Tak jako to musí konec konců dělat každý z vás, občanů
našeho města.
Miroslav Joch
1. náměstek primátora
pro ekonomiku a majetek města

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Správu parkovacího
systému
Severní
spojka povede
převzal dopravní podnik
České Budějovice mají nového správce parkovacího systému.
Stal se jím Dopravní podnik města
České Budějovice, který nahradil
dosavadního správce ﬁrmu VINCI
Park CZ. Radní se rozhodli smlouvu s touto ﬁrmou vypovědět.
Jak řekl náměstek primátora Kamil Calta, město by mělo na tomto
kroku vydělat. Do městské kasy by
díky tomuto rozhodnutí mělo přibýt
ročně několik miliónů korun navíc.
„Například v loňském roce činily
tržby za parkování přes 23 miliónů
korun. Z toho podle smlouvy zhruba 45 procent zůstalo městu a 55
procent ﬁrmě Jihočeská parkovací,
která patří právě pod společnost
VINCI Park CZ. Dopravní podnik
má ale nyní s městem smlouvu,
podle které získá pouze 35 procent
vybraných peněz a zbytek připad-

ne městu, přičemž si musíme uvědomit, že i uvedených 35 procent
dostane městská společnost,“ vysvětluje náměstek Calta.
Pro řidiče v ulicích se změnou správce nic nezměnilo, sazby
a placené zóny zůstávají stejné. Na
dodržování dopravního značení
v rámci parkovacího systému bude
dál dohlížet městská policie, která
teď už spolupracuje s Dopravním
podnikem. Ten přijal několik nových
zaměstnanců a kromě 40 automatů na výdej jízdenek se bude starat také o 25 parkovacích automatů. Auta Dopravního podniku začala ihned projíždět městem a kontrolovat správné parkování řidičů.
VINCI Park CZ s výpovědí nesouhlasí a ﬁrma stejně tak jako
město předala všechny podklady
právníkovi.

Tři otázky pro …
prvního náměstka primátora Miroslava Jocha
Novela upravující nakládání
s rozpočtovými prostředky požaduje po městech a obcích,
aby si povinně zřídily účty u České národní banky. Na ty pak budou směřovat jejich příjmy z daní.
Pane náměstku, co na tento záměr státu říkáte?
Tento krok považuji za naprostou nehoráznost, ministerstvo ﬁnancí už neví, jak by si zajistilo volné prostředky na látání rozpočtových děr. Tímto
však zásadním způsobem omezuje ústavní právo obcí na samosprávu. Navíc role komerční
banky centrální bance nenáleží a situace, kdy bude poskytovat komerční služby, může v konečném důsledku zdražit úvěrování nejen městům a obcím,
ale i dalším subjektům, neboť ze
soukromého bankovního sektoru odčerpá podle Svazu měst
a obcí České republiky až 97 miliard korun.

Budou se města a obce proti
tomuto kroku vlády nějak bránit?
Rozhodně. Svaz měst a obcí
České republiky s tímto krokem
nesouhlasí a jejich zástupci se
chtějí obrátit na poslance, aby
novelu nepodpořili.
Poslanecká sněmovna rozhodla, že se mohou zvýšit poplatky za
svoz komunálního odpadu až na
tisíc korun za rok na osobu, což
je dvojnásobek oproti současným
poplatkům. Co si o tomto rozhodnutí sněmovny myslíte?
Roční náklady na likvidaci odpadu na jednu osobu činí 826 korun. Za netříděný odpad se zaplatí
576 korun, zbytek, tedy 250 korun,
jsou náklady na tříděný odpad.
Osobně si dokážu představit navýšení částky, kterou obyvatelé Budějovic platí, o 76 korun, čili na 576
korun z nynější pětistovky. Co se
týká zbylých 250 korun, tady bych
vedl diskuzi, zda toto opravdu zpoplatňovat. Myslím, že bychom měli
být rádi, že občané odpad třídí.

Každá městská zakázka
bude mít na internetu
svůj rodný list
„V loňském roce se přes oddělení veřejných zakázek zadministrovalo 160 výběrových řízení
a byly podepsány smlouvy za 305
miliónů korun. Další výběrová řízení malého rozsahu formou poptávky byla zadministrována na jednotlivých odborech, a to v objemu cca
15 miliónů korun,” přibližuje objem
veřejných zakázek zadávaných
městem České Budějovice předsedkyně ﬁnančního výboru zastupitelstva Petra Šebestíková.
Novela zákona o veřejných zakázkách zpřísňuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek a jejím
cílem je snížit možnosti ovlivňování
celého procesu zadávání a vyhodnocování a dosáhnout tak větší
transparentnosti a efektivity při
nakládání s veřejnými prostředky
daňových poplatníků.
„Nový zákon vystavil stopku
kontroverzním 'losovačkám'. Dále
o dvojnásobek snižuje limity pro povinnost vypsat veřejnou zakázku,
u nákupu zboží a služeb činí hranice milión korun bez DPH, u zadávání stavebních prací jsou to tři milióny
korun a od roku 2014 půjde také jen
o jeden milión korun,“ přibližuje některé změny radní Ivo Moravec.
Větší transparentnosti přispěje
i povinnost zadavatelů zveřejňovat
podstatné informace o zakázce na
svém proﬁlu Informačního systému veřejných zakázek. Na webu

Českých Budějovic najdou zájemci celý „životopis“ veřejných zakázek od července.
„Jako velice pozitivní vnímám
určitě preferenci elektronických
aukcí tam, kde mohou být vypsány,“ přidává se Petra Šebestíková,
která se právě zaváděním elektronických aukcí zabývá.
Některé paragrafy ale mohou
naopak dostat obce do potíží. Problémy může způsobit například povinnost zrušit soutěž v případě, že
nabídku pošle pouze jeden uchazeč. Daní za větší transparentnost
bude rozhodně větší administrativní a ﬁnanční zátěž. Zvýšená náročnost výběrových řízení vede k potřebě reorganizace magistrátu.
„Abychom zajistili hladký průběh
veřejných zakázek zadávaných podle nových pravidel, přijala rada města
novou směrnici k veřejným zakázkám.
Zásadními změnami jsou nastavení ﬁnančních limitů, pravidla pro statistiku
veřejných zakázek a kontrolu, použití
nejvyšší přípustné ceny a sčítání předpokládaných hodnot veřejných zakázek. Novou směrnicí by se měly řídit
i příspěvkové organizace a doporučena bude i dalším organizacím v majetku města," přibližuje obsah směrnice
Ivo Moravec s tím, že nastavená pravidla se tak budou týkat i Správy domů,
Dopravního podniku města, Jihočeského divadla či společnosti Lesy
a rybníky města Českých Budějovic.

Vedení města se postaralo
o rozšíření sítě veřejných toalet
Rozhodnutí současného vedení českobudějovické radnice řešit letitý nedostatek veřejných toalet v centru města přineslo výsledky. Ještě před zahájením letní turistické sezóny přibyla v Českých
Budějovicích hned dvě sociální zařízení, která jsou veřejnosti k dispozici od 15. května. Jedná se o
zrekonstruované původní záchody
na konci Krajinské ulice, které byly
pro již nevyhovující hygienický stav
uzavřeny. Zcela nové sociální zařízení vyrostlo na Sokolském ostrově v sousedství parkoviště.
"Z vytipovaných míst pro nový
objekt záchodků se ukázala jako
nejvhodnější lokalita Sokolského
ostrova už jen proto, že je rekreační zónou, kde jak místní, tak i
návštěvníci města rádi tráví volné
chvíle, navíc se zde nezřídka dějí
různé kulturní a zábavné akce pro
veřejnost. Stavba přišla na zhruba
dva miliony korun, z více než jedné třetiny ji pokryla dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Nové
sociální zařízení, kde je kromě klasického vybavení rovněž WC pro
osoby s pohybovým omezením,
umyvadla s bezdotykovými bateriemi a přebalovací pult pro mamin-

Foto: Petr Zikmund
ky s dětmi, splňuje veškeré hygienické parametry evropské úrovně.
Je tak i naplněním slibu, který jsme
vloni dali našim občanům," říká
primátor Juraj Thoma.
„Naším cílem je optimalizovat
dostupnost veřejných záchodů kolem historického centra města. Veřejné toalety už máme v obytném
domě na Piaristickém náměstí,
v kulturním a spolkovém domu Slavie, na Dlouhé louce, u přístaviště

za Dlouhým mostem, a po dohodě
s provozovatelem budou veřejnosti
k dispozici i na Lannově třídě v restauraci McDonald´s,“ shrnuje počet potřebných místnůstek první
náměstek primátora Miroslav Joch
s tím, že otevírací doba v bezplatných městských veřejných toaletách bude po dobu turistické sezóny od 8 do 21 hodin. Jejich provoz bude zajišťovat městská společnost Správa domů.

Děti do tří let mají při žádosti o pas přednost
Českobudějovická radnice se
snaží pomoci lidem, kteří jdou
s malými dětmi zažádat o cestovní
doklady. Magistrát rozhodl, že děti
do tří let mají v úterý a ve čtvrtek v
době od 8 do 10 hodin přednost.
Na přepážce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Potomka musí mít s sebou a to kvůli pořízení jeho fotograﬁe do dokladu. Za vydání pasu zaplatí správní
poplatek ve výši 100 korun.
„Situace na oddělení cestovních odkladů je v současné době
skutečně velmi kritická a to celo-

republikově. Například 16. května
bylo v Českých Budějovicích na
třech přepážkách obslouženo 811
občanů, což je více než za celý listopad nebo prosinec 2011,“ uvedl
tajemník Zdeněk Řeřábek s tím, že
úřednice skutečně dělají vše, co je
v jejich silách.
Město dlouho dopředu upozorňovalo přes média na důležitost
zažádat si o cestovní doklady včas.
„Předpokládali jsme, že se zahájením sezóny dovolených počet
žadatelů extrémně vzroste. V době,
kdy byla čekací doba řádově v mi-

nutách, si ale o cestovní doklad
zažádalo jen nepatrné procento
občanů,“ říká Zdeněk Řeřábek.
Kapacita technického zařízení
na nabírání žádostí a vydávání dokladů je plně vytížená. Magistrát
města vykonává tuto činnost pro
stát v rámci tak zvané přenesené
působnosti a je na rozhodnutí státu,
zda navýší počet technických zařízení a současně dodá proškolené
pracovníky. Pro práci s cestovními
doklady totiž úředníci musí složit
zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, což je dlouhodobý proces.

Budějovice se těší na půlmaratonskou premiéru
Vyrazíte sice od bludného kamene, ale pak už jistě nezabloudíte. Budějovický 1/2Maraton slibuje v sobotu 9. června nevšední
zážitky. A nejen proto, že se jedná
o premiéru.
"Jsme rádi, že i naše město
bude mít svůj tradiční městský
běh. Chceme rozběhat naše obyvatele, ale také přilákat na návštěvu běžce a turisty odjinud, a to
nejen z Česka," těší se českobudějovický primátor Juraj Thoma.
Budějovický 1/2Maraton totiž otevírá brány a možnosti k vytvoření
nového běžeckého makroregionu,
který sahá až za hranice do Rakouska a Bavorska.
Také v jihočeské metropoli se
potvrdil hlad po velkém běžeckém
závodě. Vždyť kapacita 1400 míst
do soutěžních běhů, půlmaratonu
a na deset kilometrů, byla vyprodána s víc než měsíčním předstihem, aniž by byla známá trať.
"Zájemci se ale ještě mohou
přihlásit do nesoutěžního rodinného běhu na tři kilometry, který vypukne dvě hodiny před hlavním závodem," říká Robert Mifka

z pořadatelské společnosti tempo
team, která organizuje i renomovaný Volkswagen Maraton v Praze.
Start českobudějovického závodu bude v 19 hodin, což vytvoří
zvláštní atmosféru. Limit pro dokončení činí tři hodiny. Na půlmaratonskou štreku nastoupí i čtyřčlenné štafety (3x5 a 1x6,095 km).
„Trasa vede převážně po asfaltu, zčásti po dlažbě," popisuje desetikilometrový okruh Mifka. Epicentrum závodu vyroste na náměstí Přemysla Otakara II. Z něho se
běžci vydají Rudolfovskou třídou
na východní stranu města. Po obrátce poběží ulicí Na Sadech a Husovou na cyklostezku na Jiráskově nábřeží. Vltavu překlenou nedaleko benzinové pumpy OMV
a po levobřežní komunikaci se přes
Dlouhý most a ulicemi v centru
města dostanou opět na náměstí. Ve druhém kole na běžce navíc
čeká malá smyčka v Pražské ulici.
Elitní startovní listina se teprve
rodí. Jako přípravu na olympiádu
plánuje start nejlepší česká vytrvalkyně Ivana Sekyrová. V jedné
ze štafet se ukáží výteční běžci

- zdejší rodák, nyní už také olympionik Jan Kreisinger, jeho trenér
Róbert Štefko, účastník her v Sydney 2000 a Aténách 2004, Martin
Frei a bývalý duatlonový šampion
Daniel Fekl.
"Závod nabídne účastníkům
stejný komfort jako naše ostatní akce," dodává Martina Voříšková ze společnosti tempo team. To
znamená například pozávodní párty pro účastníky, ale i esemesku
s výsledkem na mobil běžce nebo
městskou hromadnou dopravu
v den závodu či masáž zdarma.
Prosíme občany o pochopení,
že konání Budějovického půlmaratonu si vyžádá částečné omezení
parkování, provozu linek MHD a individuálního průjezdu ulicemi, které se nacházejí v trase závodu.
Podrobný místní a časový rozpis všech omezení bude uveden
na letáku, který bude týden před
akcí distribuován do poštovních
schránek. Zveřejněn bude i na radničních webových stránkách a na
www.budejovickypulmaraton.cz,
kde najdete také detailní mapu závodu.

Magistrát vyšel vstříc občanům
a firmám za viaduktem
O drobnou změnu v dopravním značení požádali magistrátní odbor dopravy a silničního hospodářství podnikatelé sídlící v oblasti viaduktu na Rudolfovské třídě. Jejich zákazníci totiž podle
původně schváleného plánu měli
pro návštěvu provozoven v této
lokalitě požádat o výjimku z místní
a přechodné úpravy provozu.

„Umístěním značky Průjezd
zakázán s dodatkovou tabulkou
Mimo bus se cestování v okolí viaduktu usnadní nejen zákazníkům prodejen, ale také občanům, kteří jedou do této oblasti na návštěvu za příbuznými či
známými. Do firem v úseku Rudolfovská a Dobrovodská je samozřejmě možné vjet a firmy mají

pro své zákazníky otevřeno,“ říká
vedoucí odboru dopravy českobudějovického magistrátu Jaroslav Mráz s tím, že nová dopravní značka pochopitelně ale neopravňuje k vjezdu pod viadukt na
Rudolfovské třídě, kudy mohou
i nadále projet pouze autobusy
hromadné dopravy a vozidla záchranného systému.
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Koridor městské hromadné dopravy:

Severní spojka povede

rychlejší, dostupnější a komfortnější cestování
Když se rozhodujete, jak pojedete do práce nebo za volným časem,
městská doprava často prohraje. Na zastávku je to daleko, spoj
nepřijede včas a ještě popojíždí v
kolonách. Cílem koridorů městské
dopravy je tento stav zlepšit. Nabídnout lépe dostupné zastávky,
aktuální informace, moderní vozidla
a hlavně spolehlivou a rychlou přepravu. Koridor MHD se nyní připravuje i v Českých Budějovicích, aby
ukázal, že cestování městskou dopravou nemusí být tak špatné.
„Koridor městské hromadné
dopravy kombinuje různá opatření, od nadstandardního vybavení zastávky přes moderní a kapacitní vozidla, zvýhodnění průjezdu MHD křižovatkami až po
bezpečné přechody pro chodce.
Všechna tato opatření jsou koncentrována do jedné trasy, proto mluvíme koridoru. Tato opatření mohou být připravována postupně, různými subjekty, avšak
teprve ve svém spolupůsobení
jsou efektivní. Nejde tedy o nákladné investice, ale o provázání běžně dostupných opatření
do jednoho fungujícího celku,“

přibližuje náměstkyně primátora
Ivana Popelová.
Na autobusy nebo trolejbusy
jako základ MHD spoléhají všechna města, kde nejezdí tramvaje
nebo dokonce metro. Jsou oblíbené, protože se vejdou do běžných
ulic a jejich provoz je docela jednoduchý. Tyto výhody se však okamžitě obracejí do nevýhod. Protože jezdí po stejných ulicích, přechází na ně stejné problémy, jaké
řeší řidiči osobních automobilů.
Neprůjezdné křižovatky, zpoždění, nehody.

Jak problémy
s dopravou řeší
evropská města
Aby veřejná doprava neztrácela své cestující, nemůže jen přihlížet
nepříznivému vývoji. Musí nabídnout
cestování po městě výhodněji – třeba
časově, ﬁnančně, ekologicky – nejlépe ve více pohledech najednou.
Proto v evropských městech
vznikají koridory městské dopravy. Chtějí být nejen rychlejší, ale
také komfortnější, dostupnější,

viditelnější. Protože tím hlavním
důvodem je člověk, který se rozhoduje, jestli zrovna dnes pojede
„městskou“.

Co je principem
koridoru
Trasa budějovického Koridoru MHD směřuje z centra města
do sídlišť Šumava a Máj. Protíná
celou řadu problematických míst,
ať už jde o dopravní zácpy, nebezpečné přechody pro chodce
nebo špatně dostupné zastávky.
Z pestré palety opatření (podrobněji v mapě na další straně) vzniká návrh, koncentrovaný do jedné trasy a v jednom čase. Zlepšení se dočkají cestující na všech
linkách MHD, které alespoň
z části protínají trasu Koridoru.

Kde už to funguje
Koridory městské dopravy
dnes najdeme ve více než třiceti městech Velké Británie. Nejde
vždy o velké metropole, ale také
o města velikosti Českých Budějovic. Přínosem koridorů byl ná-

růst počtu cestujících o deset až
dvacet procent.
Podle průzkumů se výrazně
zlepšila spokojenost se službami
městské dopravy. A v neposlední řadě klesla na trasách koridorů
nehodovost. Koridory také fungují v devíti francouzských městech,
dosahují délky 91 kilometrů a dalších 22 měst své projekty připravuje. Pokračovat bychom mohli s
příklady ze Švédska, Španělska
nebo Německa.

České Budějovice
jako první v republice
Záměr realizovat Koridor MHD

v Českých Budějovicích již vzbudil pozornost v řadách odborné
veřejnosti. Představen byl na několika konferencích věnovaných
veřejné dopravě. České Budějovice jsou blízko stát se prvním městem v České republice, kde koridory městské dopravy slouží obyvatelům i návštěvníkům města.
Na ﬁnancování projektu se
podílejí statutární město České Budějovice a Dopravní podnik města České Budějovice. Ze
svých rozpočtů vydají na opatření Koridoru MHD celkem 28 milionů korun. Další investice jsou
zahrnuty do souvisejících akcí,
jako je například rekonstrukce
Žižkovy třídy.

Koridory MHD v Evropě
Koridory městské dopravy v Evropě: http://www.bhls.eu/
Quality Bus Corridor – Dublin: http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_
Bus_Corridor
Quality Bus Corridor – Manchester: http://www.tfgm.com/upload/
library/QBC_Delivery_Report.pdf

V úterý 29. května v 17 hodin se v sále zastupitelstva v historické budově radnice pro zájemce uskuteční prezentace Koridoru MHD, které se
vedle představitelů města zúčastní také zástupci odborné veřejnosti.
Přijďte, jste srdečně zváni!

Zeptali jsme se…

Projekt Koridoru MHD přináší koncepční
řešení organizace hromadné dopravy

V Německu se setkáme
s metrobusy, ve Velké Británii
zase s koridory městské dopravy. Proč vůbec tyto projekty vznikají?
Je to jednoduše snaha organizátorů a objednatelů dopravy zatraktivnit autobusovou síť a učinit
jí konkurenceschopnou vůči automobilové dopravě a na druhé straně nutnost vyšší efektivity systému.
Statistiky měst, která se do projektů páteřních autobusových linek zapojila, jasně ukazují, že metrobusy, páteřní linky nebo jinak nazvaná optimalizace autobusové sítě nejen láká nové cestující, ale také šetří náklady na
provoz veřejné dopravy.

Koridor MHD nespadl z čistého nebe. Vychází ze strategických
dokumentů města – Integrovaného
plánu organizace dopravy a Generelu městské dopravy. Během jejich
přípravy bylo zvažováno šest možností řešení dopravy v centru města. Zvítězila varianta, která je přijatelná pro dopravní zátěže ve městě
a zároveň umožní zavést účinnou
preferenci MHD.
Ulicí Na Sadech projede v běžném
pracovním dnu 35,5 tisíce cestujících MHD a 20,8 tisíce osobních automobilů. Zatímco pro linky MHD je
průjezd centrem životně nutný, řidič
osobního auta si většinou může vybrat z několika tras. Pro řešení složité
dopravní situace v centru města stačí, když osobní auta, která do centra nemusejí, tudy také nepojedou. Cílem tedy určitě není uzavřít centrum
města pro individuální dopravu.
Vedení města dlouhodobě usiluje
o zlepšení plynulosti dopravy v centru města. Aby se tak dělo koncepčně a promyšleně, řešil tento úkol Integrovaný plán organizace dopravy
(IPOD) v letech 2008 až 2009. Vznik-

lo zde celkem šest variant možného
uspořádání dopravy. Tyto varianty
byly testovány v dopravním modelu, aby bylo možné předvídat přesun
dopravních zátěží po městě. Závěry
projektu byly schváleny radou města a posléze i zastupitelstvem města
České Budějovice.
Varianty dopravního uspořádání
v centru usilovaly o odlehčení přetíženým křižovatkám. Posuzovalo se
tedy zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Sadech (varianty A
a B), omezení dvou levých odbočení
(varianta C), zákaz vjezdu do ulice Na
Sadech (varianta D), telematická regulace na vjezdech (varianta E) nebo
pouze doplňková opatření (varianta

Z). Podle výpočtů dopravního modelu města se prokázaly jako reálné varianty C a Z. Jejich principy odpovídají organizaci dopravy v později
představeném Koridoru MHD.
Idea Koridoru MHD se poprvé
objevuje v Generelu městské dopravy z roku 2010. Jejím cílem je zlepšit celkový dojem z cestování MHD,
aby tato nabídka přilákala alespoň
část dnešních uživatelů osobních
aut. Generel vytváří páteřní linky
MHD, úspěšně zavedené od června
roku 2011. Jako další krok přidává k
páteřním linkám také vyšší cestovní
rychlost a komfort. Záměry Generelu a IPODu se protínají právě v Koridoru MHD.

Strategické dokumenty na internetu
Integrovaný plán organizace dopravy: http://www.c-budejovice.cz/cz/
zivotni-prostredi-bydleni-doprava/ipod/stranky/prehled.aspx
Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 2020: http://www.dpmcb.cz/info-pro-cestujici/generel-mhd-2010-2020/
Koaliční smlouva 2010 - 2014: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/Documents/10-11-19_Koalicni_smlouva_podepsana.pdf

Co si myslíte o návrhu vyhrazeného
koridoru pro vozidla budějovické MHD?
Jana Kalátová (52), Třeboň
V současné
době jezdím do
Českých Budějovic několikrát
týdně za dcerou
do
nemocnice. Cestuji dálkovým autobusem a z nádraží
pak jedu trolejbusem. Cesta z nádraží mi někdy trvá i déle než půl
hodiny, což je tedy strašné. Proto,
co se týče MHD, každou změnu
k lepšímu rozhodně vítám.

Vladimír Kandl (63), České
Budějovice

Markéta Pospíšilová (33),
České Budějovice

Myslím si, že
problém s dopravou je dnes
téměř ve všech
městech. Pokud ale v Budějovicích stále
neexistuje
obchvat kolem
města, možná, že by zvláštní pruhy pro autobus něco zlepšit mohly.
Uvidíme, jak se to povede.

Já bych této
myšlence rozhodně fandila.
Jezdím s dcerou MHD docela často a
každé urychlení dopravy určitě podporuji. Když jedete s dítětem z jednoho konce města na druhé desítky minut, je to opravdu o nervy.

ředitele společnosti ROPID
(Regionální organizátor Pražské
integrované dopravy) Pavla Procházky:

Je podle vás tato myšlenka reálná i pro České Budějovice?
Není naše město příliš malé?
Žádné město není pro takovou myšlenku malé. Vždy záleží na parametrech, které se pro konkrétní město hodí. Již příklad dnešního
fungování linky 3 ukazuje, že právě tato linka je ideálním adeptem
pro silnou, rychlou, atraktivní a spolehlivou páteřní linku. Z vlastních
zkušeností víme, že model páteřních linek nelze aplikovat univerzálně
pro všechny druhy měst. České Budějovice jsou však speciﬁcké vysokou koncentrací obytných ploch na západě města, přičemž hlavní
cíle cest leží v jeho poměrně vzdáleném centru. Poptávka po dopravě se tak koncentruje do poměrně jasného a úzkého koridoru.
Projekt Koridoru MHD upřednostní MHD v centru města.
Je to obhajitelné vůči automobilové dopravě?
Každé město včetně Českých Budějovic má určité kapacitní limity
a každému rozumně uvažujícímu jednici musí být jasné, že pokud budeme všichni jezdit po městě autem, nejen že se sem všichni nevejdeme, ale navíc si výrazně zhoršíme prostředí, ve kterém žijeme. Dopravní politika každého většího města by měla jednoznačně preferovat veřejnou dopravu právě pro zdravý, harmonický a udržitelný rozvoj. V budějovické uliční síti je jasné, že téměř každé upřednostnění MHD bude
na úkor automobilové dopravy. K prosazování preference veřejné dopravy však patří i odvaha určitým způsobem omezit automobilisty
a nabídnout jim rychlejší a pohodlnou variantu v podobě MHD.
Myslíte si, že Koridor někoho přesvědčí, aby při cestě do centra města vyměnil automobil za MHD?
Pokud se ukáže, že cesta trolejbusem do centra města je rychlejší, přiměřeně pohodlná a bez strachu o to, kde zaparkovat svůj automobil, tak se určitě najde mnoho řidičů, kteří svoje vozy raději nechají stát doma. A pokud se o výhodách MHD dozví i ti, kteří ji zatím nevyužívají, možná se podaří přesvědčit i je. Třeba se auta nevzdají úplně, ale kdyby jeli trolejbusem třeba jen párkrát týdně, určitě to bude
v ulicích Českých Budějovic znát.
Děkujeme za rozhovor.

Podrobné informace o Koridoru MHD najdete na
webu www.koridormhd.cz
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Odpovědi na možné otázky ke Koridoru MHD

Koridor vede na Máj. Co
ostatní části města?
Koridor MHD sleduje trasu z
pravého na levý břeh Vltavy přes
Dlouhý most, kde vznikají závažné problémy v plynulosti dopravy. Většina linek v této trase obsluhuje sídliště Máj a Šumava,
proto je Koridor směřován právě
sem. Zároveň ale na trase leží jiné
významné cíle, jako je univerzitní
areál, výstaviště, centrum města
(poliklinika Sever, Senovážné náměstí ) a dopravní uzel u nádraží.
Realizace Koridoru v této fázi nevylučuje, že se další etapy rozšíří
směrem na sever nebo jih města.
Už v první fázi budou z opatření Koridoru MHD profitovat i další linky, které obsluhují jiné části
města, ale jejich trasa se protíná
s Koridorem MHD.
Jak se zrychlí cestování
MHD?
Cílem Koridoru MHD je, aby
se i v dopravní špičce dodržoval jízdní řád a nevznikala zpoždění. Například u linky 3 z Máje
k Nádraží to znamená, že cesta bude opravdu trvat 19 minut.
Převedeno na průměrnou rychlost, vychází nám 18 km/h a to je
v porovnání s jinými městy dobrá hodnota. Dnešní stav je takový, že uvedená cesta běžně zabere 30 minut a průměrná rychlost klesne na 11 km/h.
Zhorší se dopravní situace
ve městě?

Současná situace je špatná.
Nejezdí se zde dobře ani osobním autům, ani MHD. Situace
by však byla mnohem horší, pokud by další cestující zanevřeli na MHD a vydali se do města
autem. Pak nepomohou ani dálnice, ani další komunikace za
stovky milionů korun. Proto město musí usilovat, aby MHD byla
atraktivní pro dost velký podíl
obyvatel města. Pro cestující na
Koridoru MHD se dopravní situace zlepší. Nejenom v rychlosti přepravy, ale také dostupnosti, což jsou dva nejdůležitější faktory. Připomeňme jen, že v ulici
Na Sadech se to týká téměř 36 tisíc lidí denně, na Dlouhém mostě
pak 21 tisíc cestujících.
Auta se přesunou do jiných
ulic a nic se tedy nezmění?
Pokud by všichni současní uživatelé i nadále zůstali u jízdy autem, opravdu se stávající intenzity dopravy rozdělí do jiných ulic města. Vše bylo testováno v dopravním modelu, takže víme, že nárůsty dopravy lze
očekávat v Pekárenské, Mánesově nebo na Dlouhé louce. V těchto ulicích však nejezdí mnoho linek MHD, to je ten zásadní rozdíl. Nejdůležitější trasy MHD budou vedeny ulicemi, které z těch
nejhorších problémů budou venku. Dopravní zácpy tedy nezmizí, ale budou v místech, kde dopad na MHD nebude tak fatální
jako dnes. Pokud to bude pro lidi

motivační z hlediska jejího využívání, tak to bude mít dopad
i na celkovou dopravní situaci ve
městě.
Nebudou objízdné trasy kolem centra přeplněné?
Intenzity dopravy na objízdných trasách známe již dnes
z dopravního modelu města. Na
východě města se díky zanádražní komunikaci rozdělí zátěže
rovnoměrně – část vozidel projede novým podjezdem do Pekárenské ulice, část zůstane v Rudolfovské a zbývající část zvolí
Mánesovu ulici – centrum města
objede z jihu. Ze západu města
očekáváme, že místo jízdy přes
centrum se část řidičů rozhodne pro Pekárenskou ulici a zanádražní komunikaci, zbývající pak
opět pro Mánesovu. Adekvátních
tras je tedy k dispozici více. Na
těchto trasách bude navýšena
kapacita křižovatek – např. Pražská × Pekárenská (více řadicích
pruhů), Pražská × Husova (bypass pravého odbočení, přidané
jízdní pruhy pro MHD) nebo Mánesova × Lidická (přestavba připravovaná Jihočeským krajem).
Jak dopravě ulehčí dvě zakázaná odbočení v centru
města?
Z celé trasy Koridoru MHD
jsou dvě levá odbočení jediným opatřením, které nutí řidiče osobních automobilů zvolit jinou trasu. Všechny ostatní smě-

ry zůstávají bez omezení a doprava na nich se dokonce zrychlí. Bez těchto dvou vyhrazených
levých odbočení by však nepoklesly intenzity dopravy v ulici Na
Sadech, tedy v samotném centru
města. Ulicí by i nadále projížděli řidiči, kteří tedy jet vlastně ani
nepotřebují. Toto jediné restriktivní opatření není samoúčelné.
Díky dvěma omezením se zbývajících deset směrů ve dvou křižovatkách zrychlí, prodlouží se na
nich doba „zelené“ a zkrátí se
kolony vozidel.
Budou mít z Koridoru užitek
také chodci?
Důsledky Koridoru pocítí nejvíce cestující MHD, dočkají se
však i ostatní uživatelé. Chodcům se například usnadní překonání Husovy třídy u výstaviště
nebo u Zelené ratolesti, na Žižkově třídě nebo Nádražní ulici
v prostoru mezi autobusovým
a vlakovým nádražím.
Zlepší se někde situace
i pro řidiče?
Řidiči osobních aut získají
kratší doby čekání v křižovatkách
na Mariánském náměstí nebo Na
Sadech × Rudolfovská, přímý výjezd z parkoviště Mercury na Nádražní ulici, opravené vozovky na
sídlišti Máj nebo nová parkovací
místa v Žižkově třídě.
Jaké budou další výhody
navržených opatření?

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Tři stovky zájemců si prohlédly
Vodárenskou věž

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

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

zimní obd. (1.11. - 31.3.)
08:00 - 18:00

Žižkova třída v roce 2012

So

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

Ne

13:00 - 19:00

14:30 - 18:00

Část trasy Koridoru MHD bude
upravena již v roce 2012. Při rekonstrukci Žižkovy třídy se přesune stávající zastávka ŽIŽKOVAVŠERS do nové zastávky SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ-POŠTA. Část
Žižkovy třídy mezi Senovážným
náměstím a Čechovou ulicí projde
kompletní rekonstrukcí. V přednádražním prostoru vzniknou bezbariérové přechody pro chodce,
přemístí se také některé zastávky
MHD blíže k železniční stanici.

Naše voda Náš život.

Service for the Future

www.asa-cz.cz
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na čerpací stanici v areálu DPmČB

- prodej kvalitní nafty za příznivou cenu
- samoobslužný prodej
- platba za hotové, čipovou kartou i bankovní platební kartou
- provoz non-stop

! NOVĚ LZE PLATIT BANKOVNÍ
PLATEBNÍ KARTOU !

Projekt je připravován ve dvou
krocích. Cílem první etapy je zvýšit
průměrnou rychlost na trase Koridoru, v druhém kroku se pak dostane ke slovu zlepšený komfort
cestování. Termínem spuštění první etapy je léto 2013.

08:00 - 20:00

Jsme tu pro vás!

PRODEJ KVALITNÍ NAFTY

Městskou budeme
cestovat rychleji
nejpozději za rok

Po - Pá

Tel. 724 976 885 , 387 004 602
ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 60849657 t DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 t zákaznická linka 844 844 870
e-mail: infocevak.cz t www.cevak.cz

Seznam opatření prošel výběrem, právě aby zde zůstaly pouze takové položky, které mají jednoznačný přínos. Velkou část rozpočtu zaujímají investice do infrastruktury – zastávek MHD, přechodů pro chodce a úpravy křižovatek. Jde však výhradně o investice, které odstraňují konkrétní
(bodové) problémy a zlepšují využití uličního prostoru jako celku.
Dalším významným balíkem je zavedení komunikace mezi vozidly
MHD a křižovatkami. Významně
se tím rozšíří možnosti telematiky na území města. Využijí se stávající řadiče křižovatek i dopravní
ústředna. Vybavena může být jakákoliv křižovatka, nejen na trase Koridoru MHD. Řada dalších
opatření je však velmi jednoduchá
a levná (například změna značení), přitom dokáže zrychlit provoz
v křižovatkách. Obecně řečeno –
v porovnání s investicí do novostaveb je rozpočet Koridoru MHD
velmi efektivní.
Vždy zůstane možnost výběru
mezi MHD a jinými způsoby dopravy a rozhodnutí bude na každém jednotlivci. Koridor MHD ale
pro cestu ze sídlišť do centra nabídne velmi zajímavé cestovní časy a velký počet spojů, které by měly část cestujících přesvědčit, aby využili MHD. Nemusí to být ve všech případech, ale
třeba jen při cestách přes centrum města, které dnes působí
nejvíce problémů a kde bude vliv
Koridoru MHD nejsilnější.

Pak je tu dobrá zpráva. Od 1.5. 2012 opět
začíná rybářská sezóna na našich revírech.
Povolenky k lovu je možno zakoupit v sídle
společnosti na adrese Lesy a rybníky města Č.Budějovic s.r.o. , Jaroslava Haška 4,
pondělí – pátek v pracovní době od 7.15
do 15 hodin, nebo v případě rybníka Lhoták
u baštýře pana Jaroslava Bártů.

Ceník:
Povolenka na rybník Hliník u Hada:
7 denní………... 200,- Kč
Měsíční………...400,- Kč
Sezónní……….. 830,- Kč

Povolenka na rybník Lhoták:
1 denní ………..210,- Kč
2 denní………...310,- Kč
Týdenní………..700,- Kč
Sezónní………1980,- Kč

První etapa od léta 2013
V roce 2013 budou všechna vozidla MHD vybavena zařízením pro komunikaci s řadiči křižovatek. Před výstavištěm vznikne
nový přechod pro chodce a důležitý BUS pruh ve směru do centra. Proměnou projde i část Husovy ulice a Mariánského náměstí s
novým řešením organizace dopravy. Začnou fungovat vyhrazená
levá odbočení z ulice Na Sadech
pro pracovní dny (6 – 18 h). Všechny úpravy směřují ke zvýšení průměrné rychlosti MHD.

Druhá etapa od podzimu 2014
V druhé etapě projektu se zlepší dostupnost centra města díky
novým zastávkám ŽIŽKOVA mezi
Senovážným náměstím a nádražím. Budou opraveny zastávky na
sídlištích Máj a Šumava, vznikne
zde také nová zastávka MULTIKINO. Výjezdy z ulice Jana Opletala
budou ulehčeny novým světelným
signalizačním zařízením. Vybavení
o další přístřešky, jízdenkové automaty a digitální panely se dočkají
všechny zastávky na Koridoru, kde
tyto prvky dnes chybějí.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Držitel prestižní
Severní
spojkaTurnerovy
povede
ceny vystavuje v Domě umění

Českobudějovický Dům umění
hostí umělce světového formátu.
Své dílo tady představuje Martin
Creed, britský držitel Turner Prize,
nejprestižnější výtvarné ceny na
světě. Velkou zajímavostí navíc je,
že tento umělec v první den olympiády, tedy 27. června, rozezní v
Londýně tisíce zvonků a to školních, kostelních, radničních, ale
třeba i těch na dveřích a bicyklech.

V Českých Budějovicích se jedná o první samostatnou výstavu
tohoto umělce v Česku.
„Je vidět, že českobudějovická
galerie má už takové jméno i ve světě,
že zde svá díla rádi představí i takoví
umělci jako je Martin Creed,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Výstava Martina Creeda potrvá
do 17. července, otevřeno je denně
kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Ulicemi města

CHELČICKÉHO

Chelčického ulice se v půdorysu začala rýsovat až po roce
1850. Nepatří ke starým ulicím
jako Lannova a Jeronýmova.
Podle plánu města z roku 1847
končila Lannovka někde u Srdíčka a dál směrem na východ
nestál ani jeden dům. Oživení
nastalo po vybudování železnice a starého nádraží roku 1868.
V roce 1875 dostala ulice název
Knappova s odůvodněním, že

Jindřich Peřinka. Zařídil si zde
také benzinovou pumpu, opravoval vozy všech značek, pronajímal garáže a lisoval plné gumy.
Firma Jindřich Peřinka a spol.
byla v provozu i po roce 1948,
ale jako znárodněná autoopravna pod Průmyslovým kombinátem města.
V domě č. 11 měl v období první republiky František Lepič ﬁliálku největšího detektivního ústavu

p. t. obecenstva zřídil do hostince vstup též z Nákladní třídy
(dnes Nádražní). „I pěknou zahradu, co nejslušněji jsem zařídil. Václav Pjetron, hostinský.“
(Vyskytuje se též tvar příjmení
Pietron, Pietroň, Pjetroň.)
V roce 1970 chtěl podnik
Restaurace a jídelny (RaJ)
zřídit v domě na rohu Chelčického a Lannovky moderní pivnici. Předložil projekt

ulice vznikala v místech, kde
měla pozemky měšťanská rodina Knappova. V roce 1921 byla
Knappova ulice přejmenována
na Chelčického.
V ulici se často usazovali železničáři od železničních zřízenců po vrchní oﬁciály. Měli
od roku 1906 v ulici, blíže k Rudolfovské, svůj obchod a za rohem „svou“ restauraci U Karla
IV. Toho roku 1906 prodal Bohumil Hann svůj dům v Knappově ulici č. 21 se stavební parcelou a zahradou „Potravinářskému skladišti c. k. státních drah“.
Po roce 1918 to bylo „Potravinářské skladiště zřízenců československých státních drah“.
Chodili tam nakupovat potraviny za dobré ceny manželky železničářů.
Vedle směrem k Rudolfovské měl odbornou autodílnu
a zastoupení automobilů TATRA

„MERKUR“. Hlavní sídlo tohoto
ústavu bylo ve Slezské Ostravě. Zajímavé bylo, jaké veškeré
detektivní práce ústav nabízel:
pozorování, stopování, pronásledování, opatřování důkazů ve
věcech manželských i civilních,
sňatkové informace, získávání
svědků vývodních a zatěžujících
ve všech záležitostech, přičemž
diskrétně, rychle a spolehlivě.
Léta byla blíže k nádraží restaurace U Pjetronů. Původně
to byla hostinec U Grillů, který
v roce 1902 koupila v soudní dražbě Terezie Vogeltanzová. Následujícího roku 1903 převzal hostinec U Vogeltanzů Václav Pjetron. Oznámil, že počínaje dnem 29. července bude čepovat pivo z Českého akciového
pivovaru. Do té doby se tam čepovalo pivo z Měšťanského pivovaru. Pivo 1 litr stálo 14 krejcarů.
Zároveň upozornil, že k pohodlí

Útvaru hlavního architekta
(ÚHA) Městského národního
výboru, ale ten rekonstrukci domu dopisem ze dne 25.
června 1970 nedoporučil s
odůvodněním, že Chelčického ulicí bude veden dle Směrného územního plánu tzv. 2.
městský okruh, přičemž budou domy v ulici na straně k nádraží demolovány do
hloubky 10 m (mohl rovnou
říci, že budou zbourány celé).
Totéž ÚHA opakoval po další
žádosti RaJ v dopise ze dne
11. února 1971. RaJ se obrátily na Okresní národní výbor
a ten se se souhlasem Krajského národního výboru vyjádřil, že do roku 1980 se určitě 2. městský okruh budovat
nezačne. Nezačal ani potom,
takže Chelčického ulice, která měla namále, se zachovala
v původní podobě.

Krátce z radnice...
Město přispěje na všesokolský slet
Třicet tisíc korun poskytne českobudějovická radnice Sokolské župě Jihočeské na organizaci všesokolského sletu. Akce se
uskuteční v Českých Budějovicích
9. června. „Radní schválili příspě-

vek pro sokoly, kteří dokázali v minulosti vybudovat z meandrujícího řečiště Sokolský ostrov, atletický stadion a sokolovnu,“ vysvětluje rozhodnutí radnice primátor Juraj Thoma.

Zápis do jeslí
Od 4. do 6. června se bude konat zápis do městských jeslí. „Zápis je určen pro děti, které k 1. září
2012 dosáhnout věku šesti měsíců,“ říká náměstek primátora Petr
Podhola. U zápisu je nutné osobně
odevzdat předem vyplněnou přihlášku do jeslí. Formulář přihláš-

ky je k dispozici v Jeslích E. Pittera i v Jeslích K. Štěcha a na webových stránkách www.jazcb.cz. „Při
zápisu je zákonný zástupce povinen předložit k nahlédnutí rodný
list dítěte a občanský průkaz. Přítomnost dítěte není nutná,“ dodává Podhola.

Letní plovárna otevřela brány
České Budějovice zahájily provoz letní plovárny. Vstupné pro děti
a seniory zůstalo stejné jako vloni,
celodenní je tedy 40 korun. Ke zvýšení došlo jen u dospělých, kteří za

celodenní pobyt u bazénu zaplatí 90
korun. Letní plovárna bude otevřena denně od 10 do 20 hodin až do
31. srpna. V případě hezkého počasí
může být sezona prodloužena.

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

Dnešní otázka zní: V kterých letech žil Petr Chelčický?
Odpovědi zasílejte do 15. června na adresu:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 803 003.
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho
vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z dubnového vydání je:
Bohuslav Jeremiáš působil v hudební škole v Otakarově ulici, kde byl v letech 1906 až 1918 ředitelem.
Výhercem se stal Robert Chylík z Českých Budějovic.

Radnice pomohla Berušce i dalším
dětským centrům
Českobudějovická
radnice
pomohla vzniku nového Dětského centra Beruška, které sídlí
v městském objektu spravovaném Správou domů a jehož zřizovatelem je Městská charita České Budějovice. Slavnostní otevření se uskutečnilo 15. května.
„Jedná se o zařízení pečující
o děti od 2 do 6 let s kapacitou
dva krát šest míst na moderním
principu dětské skupiny. Objekt

centra se nachází v klidné lokalitě v ulici Boženy Němcové 53 nedaleko nemocnice,“ říká náměstek Petr Podhola.
Město se ale snaží pomoci
maminkám i dalším způsobem.
„Letos jsme například poprvé
vypsali grantový program na podporu tzv. miniškolek, kde bylo vyhrazeno půl milionu korun a ze
kterých bylo dosud podpořeno
šest projektů v celkové výši 270 ti-

síc korun,“ sdělil náměstek Podhola a dodal, že se už uskutečnil
i mimořádný zápis na pilotní projekt v MŠ J. Opletala pro takzvaný dvousměnný provoz. Do jedné
třídy pro dvacet dětí by jich mělo
chodit čtyřicet s tím, že první polovina bude docházet dopoledne
a ta druhá odpoledne.
Případní zájemci se ještě mohou hlásit přímo v MŠ
J. Opletala.

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

LÉTO VE MĚSTĚ 2012 - PROGRAM NA ČERVEN
1. – 2.6.

12 až 24

13. a 14. 6.

Slavnosti piva / Výstaviště České Budějovice
1.6.

14 až 18
Den pro děti a dospělé. Zábavné soutěžní odpoledne pro děti
a dospělé / beach areál u Sportovní haly

19.00

14.6.

18 až 24

Noc kostelů. Prohlídky, hudební produkce, besedy, akce pro děti / 10
kostelů v Českých Budějovicích, viz www.nockostelu.cz
1.6.

17.00

„Poklad na konci světa: Žirovnický mistr“. Přednáška Mgr. M. Vaňka
(Moravská galerie v Brně) / Wortnerův dům AJG, U Černé věže 22
5.6.

19.00
Ozvěny AniFestu. Promítání vítězných krátkých animovaných ﬁlmů
z AniFestu 2012 / Galerie Pod kamennou žábou

5.6.

Arakain Memorial 2012 – Aleš Brichta. Vzpomínka na hudební skupinu
s hosty DODO Doležalem, D. Vaňkem a dalšími / KD Vltava
5.6.

19.00

Divadlo Ungelt – B. Slade: Vzpomínky zůstanou. Hrají: Z. Adamovská, P.
Štěpánek, V. Udatný, L. Štěpánková/B. Stryková / DK Metropol, divadelní sál
6.6.

19.00

Slavnostní koncert k životnímu jubileu Václava Hudečka – Jihočeská komorní ﬁlharmonie. Sólista: V. Hudeček, dirigent: J. Talich / Koncertní síň O. Jeremiáše
7.6.

19.00
J. Malinová: O loupežnické princezně. Veselá pohádka plná písniček. Účinkuje DS J. K. Tyl Č. Budějovice, o.s. / nádvoří radnice

7.6.

15.6.

16.6.

19.6.

19.6.

18.00

20.6.

21.6.

18.00

8.6.

18 až 20
Galerijní noc v žábě. Žabí hraní pro dobré usínání / Galerie Pod
kamennou žábou

9.6.
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14.00 k zi

Župní slet Sokolské župy jihočeské. Cvičení jako součást oslav 150.
výročí založení Sokola / atletický stadion u sokolovny, Sokolský ostrov 1
9.6.

14 až 18

2. zahradní slavnost. Představí se děti a mládež z kroužků DDM / zahrada a budova Domu dětí a mládeže, U Zimního stadionu 1
9.6.

19.00

20.00

Sepultura. Koncert originální kapely / KD Vltava
12.6.

14 až 17
23.6.

19.30

Veřejná výtvarná dílna
k výstavě Autopohádka. Tematicky zaměřená
výtvarná dílna pro děti a
dospělé / Galerie Pod kamennou žábou

20.15

24.6.

21.6.

26.6.

9.00

Beneﬁce pro Centrum BAZALKA. Beach volejbalový turnaj za účasti
známých osobností / beach areál u Sportovní haly

18.00
Bylinky v lidovém léčitelství. Vzdělávací seminář / Galerie Na dvorku /
Hroznová 8

20.15
2x DVANÁCT STRUN: Světový svátek hudby. P. Steffal a E.
Kümmel představují mladé talentované kytaristy / křížová chodba Dominikánského kláštera, Piaristické náměstí

20.15
2x DVANÁCT STRUN:
Guitar4mation (P. Saidl,
M. Wesely, M. Nagy, M.
Schwarz) / křížová chodba Dominikánského kláštera, Piaristické náměstí

19.00

18.00

13 až 17

Pravidelné akce
1. červen - 30. září
(denně - dle otevírací doby turistického informačního centra)
S očima navrch hlavy aneb zde
jsou lvi
- tematická vycházka centrem pro rodiny s dětmi města po památkách, na
kterých se hledají domovní znamení – lvi a další
- účastníci dostanou pracovní listy s
popisem trasy a výkladem.
28. červen – 20. září
(každý sudý čtvrtek)
od 19.00 hod., 19.30 hod.
a 20.00 hod.
Budějovická ohlédnutí aneb historií
města křížem krážem
Vstupenky pouze na předběžné rezervace na:
mares@kultur-kontakt.cz, www.kulturkontakt.cz, www.cb-system.cz.

Akce označené

Budějovický 1/2Maraton. Poprvé v našem městě! / náměstí Přemysla Otakara II.
12.6.

Loď kulturních Budějovic „Aktivia“. Velká otevřená slavnost nejrozmanitějších forem kultury ve
městě, mimo jiné: Městská cyklojízda, Bubny
v západu, Buskersfest,
zážitkové
workshopy,
diskuze / Sokolský ostrov

19.30

Jan Drda: Zapomenutý čert. Pohádka o zapomenutém starém čertovi, který nechce zpátky do pekla. Účinkuje DS J. K.
Tyl Č. Budějovice, o.s. / nádvoří radnice

23.6.

Okudžava – minus patnáct let. Vzpomínkový koncert k 15. výročí úmrtí
B. Okudžavy. Účinkují: J. Vondrák, I. Hubal / Horká vana, Česká 7

23. - 29.6.

Jihočeská komorní ﬁlharmonie, Svatohorský chrámový sbor Příbram.
Sólista: K. Falcníková/soprán, recitace: páter Beneš, sbormistr a varhany:
P. Šmolík, dirigent: P. Chromčák / kostel sv. Jana Nepomuckého, Jánská ul.

14.30 a 16.30

Hurá na prázdniny. Účinkují DPS Jitřenka, Modřinky, Hvězdičky, Komorní sbor / DK Metropol, divadelní sál
8.6.

19.00

2x DVANÁCT STRUN: Pražské kytarové kvarteto (M. Velemínský, V. Kučera, J. Tuláček, P. Vacík) / křížová chodba Dominikánského kláštera, Piaristické náměstí

19.00
SEXTÁNKY.
Divadelní představení ŽAS Homole / Galerie Na dvorku,
Hroznová 8

Nezmaři / Koncertní síň O. Jeremiáše

Hurvínkovo dobrodružství. Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha / DK Metropol, divadelní sál
8.6.

28.6.

Monkey Business

„Dvůr plný koček“. Workshop k výstavě Don Quijote – Bohuslav Reynek /
Wortnerův dům AJG, U Černé věže 22

18.00

Veliký ZUŠ Band. Jazzový koncert / letní scéna KD Slavie

ONI. Alternativní bluesově vřelej, funkově pulsující a jazzově
barevnej rock / Galerie Pod kamennou žábou

20.00

Vivaldianno. Koncert. / DK Metropol, divadelní sál
8.6.

15.6.

18.00

Fi.jazzCo. Jazzový koncert / letní scéna KD Slavie
7.6.

20.00

20.15
2x DVANÁCT STRUN: Guitarduo Steffal & Kümmel. Zahajovací
koncert 6. ročníku kytarového festivalu / křížová chodba Dominikánského kláštera, Piaristické náměstí

6.6.

20 let ﬁrmy Bosch s.r.o. v Českých Budějovicích / náměstí Přemysla Otakara II.
17.00 Dětské odpoledne s M. Nesvadbou z Kouzelné školky
18.30 He Band

19.00
Vodní hudba na soutoku. Vystoupení žesťového sextetu ŽESTĚ DVĚSTĚ / soutok Vltavy a Malše, Sokolský ostrov

28.6.
15.6.

Chiméra. Celovečerní představení Tanečního divadla Na tenkém ledě /
DK Metropol, divadelní sál

20.00

27.6.

19.00
M. Doležalová, R. Vencl: Když se zhasne. Vánoční večírek
na Manhattanu nebo swingers party? Mrazivá komedie, která polechtá Vaše bránice. Účinkuje DS J. K. Tyl Č. Budějovice
o.s. / nádvoří radnice

19.00

Trio Symbioza. T. Hatashima/klarinet (Japonsko), L. Červinková/housle (Turkmenistán), L. Červená/klavír (Tatarstán) / Koncertní síň O. Jeremiáše
5.6.

14.6.

18.00
Sebepoznávací seminář – Martina Petrusová. Barvy – ruce – intuice / Galerie Na dvorku,
Hroznová 8

19.00

Veliký ZUŠ Band. Jazzový koncert. / letní scéna KD Slavie
1.6.

27.6.

Vídeňští klasikové ve službách Habsburků – Jihočeská komorní ﬁlharmonie, Pražský smíšený sbor. Dirigent: J. Petrdlík / Koncertní síň
O. Jeremiáše

se konají za

ﬁnanční podpory statutárního města České Budějovice, na pořady s
logem

si můžete

pořídit vstupenku na portálu www.

20.15
2x DVANÁCT STRUN: FÓRTET (R. Klouda, J. Odradovec,
S. Kubín, M. Kýček) / křížová chodba Dominikánského kláštera,
Piaristické náměstí

cbsystem.cz. Změna programu vyhrazena.

Noviny českobudějovické radnice. Ročník IX/2012. Vycházejí jednou za měsíc. Vydává statutární město České Budějovice, IČ 00244732, www.c-budejovice.cz, www.facebook.com/radnice.
Adresa redakce: nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2; 370 92 České Budějovice. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.
Technické zpracování a tisk: Computer Media s.r.o., Kralice na Hané, www.computermedia.cz. Roznáška novin: Česká distribuční, a.s., www.distribucni.cz.
Noviny najdete rovněž na webové stránce www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.
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