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ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

UVNITŘ NAJDETE...

NOVINY  Potok ohlídá technika
  Radní projednali petice
 Peníze pro mateřinky
 Tři miliony do památek

Ú s p o r y 
h o d n o t í m e 
kladně kaž-
dý, stejně 
tak zajedno 
jsme ve vzta-
hu k plýtvání. 
Ovšem nesmí 
se to týkat 
nás samotných. To pak hledáme 
a většinou i nalézáme důvody, 
proč právě nejde šetřit. A také 
sdílí-li takový pocit část hlasu-
jících, zřídkakdy se postavíme 
proti. Já touto cestou jít nechci.

Dopravní situace se rapidně 
zhoršuje. Komunikace nápo-
ru automobilů přestávají stačit, 
fungující městský okruh je stále 
v nedohlednu. Proto se na rad-
nici snažíme situaci řešit a svě-
řené fi nanční prostředky smě-
řovat i tímto směrem. Plánů, jak 
propustnost našich komunikací 
zvýšit, je spousta. Jeden z nich 
počítá i s prodloužením Klaricovy 
ulice. V cestě tomuto řešení stojí 
nejenom skutečnost, že by bylo 
nutné investičně poměrně nároč-
ně bourat několik staveb, ale ze-
jména fakt, že by bylo také třeba 
vybudovat nový most. Jen díky 
této stavbě za zhruba 12 milionů 
korun by totiž bylo možné udělat 
nezbytný průnik v bariéře stávající 
železniční tratě. To je také důvod, 
proč jsem za současné rozpočto-
vé situace proti tomuto řešení.

Je toho ale víc. Modernizace 
železničních tratí na území měs-
ta, o které již bylo rozhodnuto, se 
dotkne i pozemních komunikací. 
Na oplátku však mimo jiné dosta-
nou lidé zcela zrekonstruovanou 
Pekárenskou ulici. Podstatné 
na celé věci ale je, že rozsáh-
lou úpravu Pekárenské řadíme 
do souhrnu staveb, souvisejících 
s modernizací železniční tratě. 
Tím, že současně odmítneme 
nákladné prodloužení Klaricovy 
ulice, jež by podle plánů stejně 
jen Pekárenskou duplikovala, 
dosáhneme okamžitého snížení 
investičních nákladů, a to hned 
v několika případech. Za prvé 
nebude nutné při modernizaci 
železniční tratě stavět žádný další 
most, za druhé ušetřené investi-
ce na prodloužení Klaricovy bu-
deme moci využít pro českobu-
dějovické občany jinak a za třetí 
v horizontu let můžeme počítat 
s úsporou prostředků, které by-
chom jinak na další mostní objekt 
a jeho údržbu museli vynaložit.

Zkrátka, jak tvrdím - věci je 
třeba promýšlet.

Ing. Kamil Calta
náměstek primátora

Omezení na Nádražní ulici platí od pondělí 21. března.                                         Foto Petr Zikmund

Věci je třeba 
promýšlet

Úplně uzavřen zůstane až do 3. 
července železniční přejezd v Bla-
hoslavově ulici v Husově kolonii. 
„Důvodem jsou stavební úpravy, 
které souvisejí s modernizací IV. že-
lezničního koridoru,“ vysvětlila Jitka 
Welzlová, mluvčí Magistrátu města 
České Budějovice. 

Objízdné trasy tam ale značeny 
nejsou, proto musí řidiči využívat 
dopravu po přilehlých komunika-
cích. Projet uzavřeným úsekem bu-
dou moci pouze vozy hasičů, policie 
a záchranné služby.

Uzavírka 
železničního přejezdu

Město nechá vyčistit půdu
pod zanádražní komunikací

Maximálně 15 milionů investuje 
město České Budějovice do od-
stranění staré ekologické zátěže 
na pozemku pod stavbou zaná-
dražní komunikace.

Jak řekl primátor Juraj Thoma, 
sanace hlíny bude probíhat v místě, 
kde budování zanádražní komuni-
kace v současnosti pokračuje. „To 
znamená směrem do Suchého Vrb-
ného až ke hřbitovu v Mladém. Dříve 
zde měly provoz městské plynárny, 
poté zde stál areál Jihočeské plyná-
renské, a proto tu v minulosti mohly 
být uloženy zásobníky, z nichž od-
kapávaly do země dehtové látky,“ 
zdůvodnil primátor s tím, že už před 
pár lety tu průzkumy ekologickou 

zátěž potvrdily. 
Sanace tohoto místa měla být 

součástí ekologického superten-
dru, o kterém se stále dohaduje 
vláda. Situaci ale zkomplikovalo, že 
se škodlivé látky z bývalých jihočes-
kých plynáren dostaly až pod stav-
bu zanádražní komunikace a město 
má tak dvě možnosti. „Buď zastaví-
me stavbu a budeme čekat, až se 
vláda dohodne na nějakém řešení, 
nebo ekologickou zátěž odstraníme 
sami, aby stavba nemusela být pře-
rušena,“ podotkl Thoma.

Dodal, že město najme také oso-
bu, která bude vykonávat ekologic-
ký dozor a dohled nad sanací kolem 
zmíněného pozemku. 

Elektronické formuláře 
vyplní lidé i na radnici
Elektronické sčítací formulá-

ře, které poprvé ve své historii 
nabízí letošní sčítání lidu, domů 
a bytů, mohou lidé vyplnit také 
v krajském městě. Obec je totiž 
ze zákona povinna podle svých 
možností zajistit počítače i volně 
přístupné místo, kde bude mož-
né úkon provést.

„Takovým místem je radniční 
výstavní síň, kterou lidé najdou 
na náměstí Přemysla Otakara II. 
ve vchodu číslo 1. Tam budou 
až do čtvrtka 14. dubna zpří-
stupněny celkem tři počítače,“ 
řekl tajemník magistrátu Václav 
Suchopár s tím, že rozhodným 

okamžikem pro sčítání byla 
půlnoc z pátku 25. na sobotu 
26. března. 

Upozornil, že do výstavní síně 
mohou občané přijít vždy v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 17.00, 
v úterý, čtvrtek a v pátek od 8.00 
do 14.00 hodin. Navíc v sobotu 
a v neděli je místnost otevřena 
od 8.00 do 15.00 hodin.

Na hladký průběh vyplňování 
elektronických formulářů po ce-
lou dobu sčítání dohlíží také od-
borný technický dozor. Lidé se 
tak nemusí bát, že by na veřej-
ném počítači mohlo dojít ke zne-
užití osobních údajů.

Stavba koridoru omezila dopravu ve městě
Dlouho plánovaná stavba IV. že-

lezničního koridoru, která s sebou 
přinesla i první dopravní komplika-
ce, začala v pondělí 21. března. 

„Koridor vede skrz město a ja-
kékoliv práce se proto neobejdou 
bez omezení. Chtěl bych poprosit 
obyvatele města, aby všechna nut-
ná opatření přijali s pochopením,“ 
řekl primátor Juraj Thoma.

Slíbil, že město udělá vše proto, 
aby stavba život ve městě příliš ne-
narušila. První komplikace se do-
tkly okolí obou železničních mos-
tů na křižovatkách ulic Nádražní 
a Skuherského a Nádražní a Peká-
renská, kde začaly stavební práce. 
Právě v této části Nádražní ulice 
musí řidiči směrem na Pražskou 
třídu jezdit pouze jedním pruhem.

V souvislosti se stavbou došlo 
také k dočasnému zrušení zastáv-
ky MHD Skuherského ve směru 
na Palackého náměstí pro linky čís-
lo 5, 11, 17 a 41. „Vzhledem k pro-
storovým podmínkám a charakteru 
prací nešlo bohužel zřídit náhradní 
zastávku. Cestujícím proto dopo-
ručujeme použít nejbližší zastávku 
Palackého náměstí,“sdělil vedoucí 
oddělení strategie a řízení dopravy 
Dopravního podniku města České 
Budějovice Radek Filip. 

Ani výluky by neměly naru-
šit zásadním způsobem dopravu 
po železnici i po silnici. „V letošním 
roce dopravce České dráhy, a.s. 
nepřipravuje žádné rozsáhlé změ-
ny, jelikož zahájení výluk nenaruší 
pravidelný grafi kon osobní vlakové 
dopravy. Po dobu výluk pojedou 

pravidelné vlaky ve svých trasách 
s minimem náhradní autobusové 
dopravy, která se bude uskutečňo-
vat hlavně v nočních hodinách. Jde 
o období s menší frekvencí cestu-
jících a lepší propustností komuni-
kací v oblasti Českých Budějovic,“ 
konstatoval ředitel Krajského cen-

tra osobní dopravy Českých drah 
v Českých Budějovicích Jiří Kafka.

Ne dříve než 7. dubna budou 
pro auta uzavřeny také železniční 
podjezdy Skuherského a Pekáren-
ská. Chodci budou moci využívat 
chráněný průchod pod podjezdem 
ve Skuherského ulici.

Všechny informace týkající 
se omezení zjistí obyvatelé také 
na webových stránkách www.c-
-budejovice.cz. Kromě detailního 
popisu stavby tu najdou i mapku 
s objízdnými trasami, které budou 
aktuální poté, co dojde k uzavření 
obou viaduktů.

Tento banner naleznou lidé na 
webových stránkách  města 
www.c-budejovice.cz a nave-
de je na kompletní  informace 
o modernizaci IV. železničního 
koridoru.

Až do konce dubna se mohou 
hlásit zájemci o práci v územních 
komisích. 

„Radnice si od těchto poradních 
orgánů slibuje lepší komunikaci, 
informovanost a přiblížení veřejné 
správy občanům. Zřízení územních 
komisí je proto jednou z progra-
mových priorit současného vedení 
města,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

„Vznikne celkem šest komisí, kte-

Město připravuje územní komise
ré budou mít od devíti do patnácti 
členů. Členem komise se může stát 
každý, kdo má aktivní zájem řešit 
místní záležitosti s radnicí. Pokud 
bude více zájemců, než je stano-
vený počet členů komise, bude se 
mezi uchazeči losovat,“ přiblížila 
radní Eva Hajerová s tím, že zájemci 
o práci v komisích se mohou přihlá-
sit elektronickou poštou na adrese 
HajerovaE@c-budejovice.cz.

Působnost územní komise Návrh pracoviště Počet členů
Vnitřní město, Vídeňská čtvrť, Staroměstská 

čtvrť, Pražská čtvrť, Brněnské předměstí, Nema-

nice, Kněžské Dvory

Radnice

ZŠ Nerudova
11

Čtyři Dvory – předměstí, Litvínovické předměstí, 

Máj, Švábův Hrádek, Zavadilka, Haklovy Dvory

Domov pro seniory Máj, ZŠ Emy 

Destinnové
15

Linecká čtvrť, Krumlovské předměstí, Rožnov ZŠ Matice školské, ZŠ L. Kuby 11

Suché Vrbné – předměstí, Mladé, Vrbenské 

předměstí, Světlická, Nové Hodějovice
ZŠ V. Rady 11

Vltava, Vrbenské rybníky ZŠ Bezdrevská 11

Kaliště, Třebotovice Hasičská zbrojnice 9

Netradičně na střeše radnice přijal primátor Juraj Thoma Čes-
kou Miss 2011 Jitku Nováčkovou z Českých Budějovic.  

Foto Václav Pancer 
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Na snímku Vendula Lustyková a Otakar Urbanec při pracích na letní plovárně.   Foto Petr Zikmund

Pevnou vodoměrnou sta-
nici, která bude fungovat 
od května, začalo město bu-
dovat na Dobrovodském poto-
ce pod mostem, v ulici U Kříž-
ku a v Dobré Vodě.

Stanice je s korytem poto-
ka spojena železobetonovou 
šachtou a vybavena ultra-
zvukovým snímačem, který 
hlídá úroveň hladiny. „Infor-
mace o výšce hladiny budou 
bezdrátově přenášeny na řídí-
cí pracoviště městské policie 
a zařazeny do centrálního va-

Dobrovodský potok ohlídá
od května vodoměrná stanice

rovného systému VISO,“ řekl 
primátor Juraj Thoma. 

Koryto potoka ochrání ka-
menná dlažba a navíc z něj 
bude odstraněna dešťová ná-
držka včetně oplocení. Petra 
Kamišová z oddělení krizové-
ho řízení poznamenala, že do-
jde také k obnově plynovodu, 
veřejného osvětlení a celý pro-
stor bude zavezen zeminou 
a oset trávou.

Zřízení místního hlásného 
profi lu souvisí s častým vy-
léváním Dobrovodského po-

toka. Primátor dále zmínil, že 
díky tomuto zařízení mohou 
být lidé z ohrožené oblasti 
včas upozorněni na blížící se 
nebezpečí a ušetřené minuty 
mohou věnovat záchraně ma-
jetku.

Stanici bude napájet solární 
panel umístěný na střeše bu-
dovy.

Stavba vodoměrné stani-
ce bude stát 1 179 597 korun 
včetně DPH a Operační pro-
gram Životní prostředí přispě-
je částkou 892 734 korun.

Rekonstrukce uzavřela 
ulice v Havlíčkově kolonii

Zlepšení stavu českobudějo-
vických ulic si vyžádá další trpěli-
vost obyvatel města a zvláště pak 
motoristů. Z důvodu rekonstrukce 
budou až do letošního 20. září uza-
vřeny ulice Jana Roháče z Dubé 
a Čechova, a to v úseku od křižo-
vatky v Mánesově ulici až po uli-
ci Křižíkovu. Rekonstrukce zatím 
probíhá bez komplikací. Problémy 
ale mají motoristé, kteří se v ulicích 
snaží parkovat.

„Kompletní obnova zahrnuje 
vybudování nové vozovky, chod-
níků, kanalizace, vodovodního 
řadu, veřejného osvětlení i přelož-
ky parovodu,“ řekl k rozsahu prací 
náměstek primátora Kamil Calta. 
Rekonstrukce bude provedena 
ve čtyřech etapách.

Náměstek dále uvedl, že prv-
ní etapa byla zahájena 28. února 
a potrvá pravděpodobně šest týd-
nů. Zmínil rovněž, že v této době 

Pohled na rekonstruovaný úsek v Havlíčkově kolonii.
Foto Petr Zikmund

budou zcela uzavřeny úseky mezi 
ulicemi Marie Vydrové a Budovco-
va v Čechově ulici a dále úsek Če-
chova – Polní v ulici Jana Roháče 
z Dubé. Do ostatních částí uzavře-
ných ulic bude povolen vjezd do-
pravní obsluze a městské hromad-
né dopravě. 

„Trasa linky městské hromadné 
dopravy číslo 12 se v prvních šesti 
týdnech od zahájení prací nezmě-
ní. V dalších etapách bude ale nut-
ný odklon všech spojů linky číslo 
12 ulicemi Havlíčkova a Dukelská. 
Na objízdné trase budou zřízeny 
náhradní zastávky,“ vysvětlil k uza-
vírkám Radek Filip z českobudějo-
vického dopravního podniku.

Pro místní provoz a obslužnost 
uzavřené oblasti je změněno do-
pravní značení v Havlíčkově kolo-
nii. V ulici Polní mohou auta sice 
jezdit v obou směrech, ale platí 
tam zákaz zastavení.

Řidiče potrápí řada uzavírek
Až do 20. září letošního roku po-

trápí řidiče v Suchém Vrbném řada 
uzavírek.

„Důvodem je například rekon-
strukce ulice Vodní v rámci přeložky 
silnic II/156 a II/157, včetně propo-
jení přes ulici Vrbenskou do ulice 
Dobrovodská,“ řekla tisková mluvčí 
českobudějovického magistrátu Jit-
ka Welzlová.

Poznamenala, že objízdná trasa 

v úseku jedné části uzavřené ulice 
Vodní povede Rudolfovskou třídou 
a ulicí U Jeslí. Bez objízdné trasy je 
ale uzavírka této ulice v úseku Vr-
benská – U Jeslí. 

Neprůjezdnou komunikaci v ulici 
Vrbenská přes Dobrovodský potok 
musí řidiči objet ulicemi Dobrovod-
ská, Hlinecká a Vrbenská. Welzlo-
vá dodala, že autobus městské 
hromadné dopravy číslo 19 bude 

na této objízdné trase zastavovat 
na těchto zastávkách: 

„Ve směru Dobrá Voda – cestující 
nastoupí na zastávkách Plynárna, 
Pětidomí, Pod Lékárnou, Suché Vrb-
né a Hraniční. Tato zastávka bude 
zřízena jako náhradní za zastávku 
Hraniční v ulici Hlinecká. Ve směru 
do Českých Budějovic to budou za-
stávky Suché Vrbné, Pod Lékárnou, 
Pětidomí, Plynárna,“ vysvětlila.

Lidé, kteří pobírají dávky 
v hmotné nouzi, zaměstnává 
od března krajské město. Jak vy-
světlil pověřený tajemník Václav 
Suchopár, institut veřejné služby 
začal fungovat v roce 2009. Týká 
se dlouhodobě nezaměstnaných 
pobírajících příspěvek na živo-
bytí déle než půl roku. „Aby se 
u jednotlivce částka 3 126 korun 
nesnížila na úroveň existenčního 
minima, musí odpracovat 20 nebo 
30 hodin za měsíc. Jinak může po-
čítat jen s dávkou ve výši pouhých 
2 020 korun. Naopak, pokud k od-
pracované době ještě deset hodin 
přidá, získá 3 679 korun,“ vypočí-
tal možný výdělek Suchopár. 

Tito lidé pomáhají hlavně 
s úklidem veřejných prostranství. 
„Například podle potřeby likvi-

Městu pomáhají dlouhodobě nezaměstnaní
dují černé skládky, zametají ulice 
nebo třeba čistí lesy,“ řekl Ladislav 
Šmalcl ze Správy veřejných stat-
ků Magistrátu České Budějovice 
s tím, že dosud smlouvu pode-
psalo 52 lidí. Upozornil, že na za-
čátku března se přihlásilo 28 lidí, 
z nichž 19 už má potřebné hodiny 
splněné. Na dodržování pracovní 
doby a povinností dohlíží terénní 
pracovník Ivan Farka z českobu-
dějovického magistrátu.  

Další potenciální pomocníci 
se rekrutují z osob odsouzených  
k veřejně prospěšným pracím, 
které pak musí odpracovat od 50 
do 300 hodin. Město proto uzavře-
lo smlouvu s Probační a mediační 
službou. V současnosti se připra-
vuje uzavření smlouvy se dvěma 
lidmi.

Farmářské trhy na náplavce
Farmářské trhy se letos budou 

konat každé dva týdny ve středu 
na náplavce u Dlouhého mostu. 
„Myslím, že zájemci se těší přede-
vším na to, že si mohou koupit ze-
jména mléčné a masné produkty 
přímo od pěstitelů či chovatelů,“ 
poznamenala náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová. Pořádání trhu 
by mělo být vhodnou alternativou 
k tradičnímu čtvrtečnímu a sobot-

nímu zemědělskému trhu na Pia-
ristickém náměstí, který je spíše 
určený pro zahrádkáře a malový-
robce.

Jan Liszner z pořádající společ-
nosti dodal, že lidé si kromě po-
travin mohou koupit také proutěné 
zboží, výrobky ze dřeva, ovocné 
stromky a květiny.

Další farmářské trhy se na ná-
plavce uskuteční 13. a 27. dubna.

Zaujalo vás
Již několik let naše rodina 

důsledně třídí odpad. Zajímalo 
by mě, a asi i ostatní, proč pra-
covníci společnosti .A.S.A. sy-
pou vytříděné sklo do hromady 
s plasty. Snímek zachycuje vůz 
.A.S.A. v ulici u Trojice. 

Jarka z Českých Budějovic.
„Nemusíte se bát, k míchání už 

vytříděného odpadu v žádném pří-
padě nedochází. Při svozu plastu 
nebo papíru používáme kontejner 
na sklo, který je nejtěžší, abychom 
plasty upěchovali. Nevozíme vzduch 
a minimalizujeme volně poletující 
odpad. Patrné je to i z fotografi e. 
Kontejner na sklo je po pěchování 
vždy vrácen na původní místo, sa-
mozřejmě nevysypaný. Pokud by 
obsluha chtěla kontejner vysypat, 
musí ho upevnit i za druhý hák,“ 
vysvětlil ředitel společnosti .A.S.A. 
České Budějovice Roman Braný. Foto Jarka z Českých Budějovic

Od 1. dubna se změní tarif jízd-
ného v městské hromadné dopravě 
v Českých Budějovicích. „V tarifech 
dojde ke zrušení datových jízdenek, 
tedy jízdenek, které bylo možné 
koupit přes mobilní telefon pro-
střednictvím přenosu dat. Jízdenka, 
zakoupená formou Premium SMS 
zůstává. Za 30 minutovou cestující 
zaplatí 18 korun,“ vysvětlila náměst-
kyně primátora Ivana Popelová. 

Upozornila, že lidé budou nově 
psát sms ve tvaru BUD u 30 mi-
nutové nebo BUD60 u celodenní 
jízdenky a odesílat na číslo 90206. 
Celodenní, 24 hodinová jízdenka, 
zůstává i nadále za 60 korun.

Ke změně telefonního čísla do-

Novinky v tarifu MHD
chází proto, že nový systém umož-
ňuje ochranu cestujícího. „Cena jíz-
denky se z účtu odečte až ve chvíli, 
kdy kupující obdrží svou SMS jíz-
denku do mobilního telefonu,“ do-
dal Bohumil Matouš z dopravního 
podniku. Zpoplatněno je až zpětné 
zaslání platné SMS jízdenky, a to 
standardní cenou tarifu za SMS u 
příslušného operátora. Pro nákup 
SMS jízdenky je nutné mít aktivní 
službu Premium SMS. Operátoři 
poskytují zaktivování této služby 
zdarma.

Kompletní informace o užití, plat-
nosti a kontrole SMS jízdenky jsou 
uvedeny na www.dpmcb.cz, nebo 
na www.cb-mobil.cz.
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Velká obřadní síň v bu-
dově krematoria je od 

1. dubna kvůli dvouměsíční rekonstrukci dočasně uzavřena. Jak 
uvedla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová, pietní 
akty se tak budou až do odvolání konat v malé obřadní síni, to zna-
mená v kapli na hřbitově Svaté Otýlie. O znovuotevření velké obřadní 
síně v budově krematoria bude Pohřební ústav včas informovat.

Ul icemi  města LIPENSKÁ

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

Dnešní otázka zní: Kdy byl postaven kostel Božského Srdce Páně?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ 
s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je: Vojtěch Matyáš Jírovec byl hudební skladatel.
Výhercem je: Hana Jelínková, Fr. Šrámka 21, 370 01 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. dubna na adresu:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu 
posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Lipenská ulice vede z Rudol-
fovské na Pekárenskou, přičemž 
přetíná řadu dlouhých ulic, které 
začínají na Pražské a končí u že-
lezničního náspu. Zvláštní struk-
tura ulic souvisí s původními 
Budivojovicemi, od nichž vedla 
na východ pozdější Pekárenská 
a s ní rovnoběžné polní cesty. 
V roce 1875 byl zaveden název 
Schillerova ulice, který vydržel 
ve městě neobvykle dlouho - 
70 let. Až roku 1945 byla pře-
jmenována na ulici Českoslo-
venských Legií a rok na to 1946 
na Fierlingerovu. Politik Zdeněk 
Fierlinger se pozdějším politi-
kům nelíbil, proto v roce 1963 
přejmenovali ulici na Lipenskou. 
Za zmínku stojí, že předseda 
MěNV Bedřich Drajer navrhoval 
přejmenovat ulici Fierlingerovu 
na Antonína Zápotockého, ale 

překvapivě to neprošlo.
Stavební rozmach ulice nastal 

kolem roku 1890. Na rohu Sku-
herského se začala stavět česká 
tužkárna a na rohu Nové si zaří-
dil Matěj Čapek hojně zásobený 
sklad dříví. Mezi ulicemi Novou 
a Riegrovou vzniklo malé náměs-
tí nebo spíše plácek. Zřejmě se 
tam předpokládalo centrum Li-
penské a okolí. V ulici a na plác-
ku bývala řada obchodů. Jen 
např. řezníci byli v ulici čtyři.

Tužkárnu postavili podnika-

telé Příhoda a Latzmann do roku 
1891. Založili ji jako českou kon-
kurenci německé tužkárně Hardt-
muth. V roce 1894 vznikl Národní 
Podnik, obchodní a průmyslový, 
spol. s r. o., v Praze, který novou 
českou tužkárnu převzal. Původ-
ní budova zasahující do Skuher-
ské ulice byla nedávno zbořena. 
V Lipenské se v roce 1911 přista-
věla administrativní budova po-
dle projektu Josefa Pfeffermanna 
v secesním pojetí. Na fasádě byly 
vytvořeny reliéfy tužek, čtyřlístek, 
písmena N. P. aj. Dokonce na jed-
nom svazku pěti tužek bylo patrné, 
že prostřední tužka je kulatá, oře-
zaná nožem, ostatní hranaté, oře-
zané strojkem.

Tužky Národního Podniku (psá-
no vždy s velkým „P“) se zeleným 
čtyřlístkem byly pro Hardmuthku 
skutečně konkurencí. Zprvu měly 

tužky vlastenecké názvy, např. 
Palacký, Libuše, Vlasta, Komen-
ský. Oblíbená byla tužka „Palacký“ 
s trikolorou. V období 1. republi-
ky měly tužky se čtyřlístkem jiné 
značky. Tužka „Admiror“ se vyrá-
běla ve 14 tvrdostech, „Marold“ 
v 5 tvrdostech. „Aristo“ byla tužka 
inkoustová. Současně se vyráběl 
známý inkoust „Orlov“.

V roce 1952 byl Národní Podnik 
zrušen a areál byl předán podniku 
MOTOR UNION. Následuje samo-
statná historie Motoru a automo-

bilových karburátorů, protože 
v polovině roku 1955 se začaly 
v bývalé tužkárně N. P. vyrábět 
karburátory.

V prostoru Lipenské blíže 
k Rudolfovské postavila Kongre-
gace sester Nejsvětější Svátosti 
v roce 1896 mateřinec, na Ru-
dolfovské školu, a na rohu kostel 
Božského Srdce Páně. Kongre-
gace byla zrušena dne 31. srp-
na 1950. Sestry se musely do 
48 hodin vystěhovat a poté byly 
odvezeny na různá místa v se-
verních Čechách. V mateřinci se 
zařídil pionýrský dům. Napřed 
krajský, pak okresní a před ro-
kem 1989 Dům dětí a mládeže. 
Po zrušení „pionýrského domu“ 
se do objektu na chvíli nastě-
hovala Integrovaná střední ško-
la obchodní. Sestry se vrátily 
v roce 1991.

Naproti bývala léta v provozu 
kovárna. V 1. polovině 20. století 
kováři Jan Vlček a po něm Fran-
tišek Caletka. Současně v areá-
lu obchodoval s uhlím povozník 
Václav Smutný. Kovář František 
Caletka jednou bezděčně vy-
tvořil podkovářský rekord. Se 
dvěma tovaryši okovali za jeden 
den 20 koní, nebo jinak řečeno 
nasadili 80 podkov. Byli to neo-
kované koně ze Slovenska pro 
koňský trh, na kterém museli mít 
podkovy.

Rozpočtová opatření 
města v roce 2011
České Budějovice letos do roz-

počtu města zapojí navíc více než 
121 milionů korun. 

„Tato částka se skládá z peněz, 
které na konci minulého roku zbyly 
na bankovním účtu a také z nevy-
čerpané sumy, jež byla připravena 
na úhradu kontokorentního úvě-
ru. Ten ale město loni nečerpalo, 
a proto tyto peníze můžeme přesu-
nout,“ řekl první náměstek primáto-
ra Miroslav Joch.

Poznamenal, že součástí le-
tošního rozpočtu jsou také výda-
je na akce, které zůstávají z roku 
2010, například rekonstrukce vodo-
vodů a krematoria, stavební úpravy 
v úseku Zavadilka a Haklovy Dvory 
nebo třeba náklady na regeneraci 
panelových sídlišť a přeložku silnic 
II/156 a II/157, zanádražní komuni-

kaci. Za tyto stavby město zaplatí 
77 milionů.

„Rozpočet 2011 dále počítá s ně-
kolika novými akcemi, o jejichž pro-
vedení požádaly jednotlivé odbory. 
Například odbor vnitřních věci po-
třebuje koupit rotomaty do odděle-
ní evidence obyvatel a občanských 
průkazů, odbor správy veřejných 
statků nechá postavit dětské hřiště 
ve Staroměstském parku a odbor 
sportovní zařízení investuje peníze 
do oprav a udržování tobogánu na 
letní plovárně a vzduchotechniky 
zimního stadionu,“ vyjmenoval ně-
které investice Joch.

Město za všechna naplánovaná 
rozpočtová opatření celkem za-
platí 111 milionů a zbylou částku, 
10 milionů, alokuje na účet rezervy 
kapitálových výdajů.

Zhruba o 2 200 000 korun chce 
pro tři českobudějovické mateř-
ské školy z grantového programu 
Jihočeského kraje požádat město 
České Budějovice. 

Jak podotkl náměstek primá-
tora Petr Podhola, získané peníze 
by měly putovat do nově otevře-
né Mateřské školy Ludvíka Kuby 

Peníze pro mateřské školky
v Rožnově, do které budou chodit 
děti od 1. září, dále do Mateřské 
školy Jana Opletala a do Mateřské 
školy v Pražské ulici.

„Jedná se o projekty, které jsou 
v této chvíli alokovány v rámci 
schváleného rozpočtu města, ale 
snažíme se získat i fi nanční pro-
středky z dalších zdrojů,“ dodal.

Rada města 
projednala tři petice

Třemi peticemi se radní zabývali 
na březnové radě města. „První po-
slal Svaz důchodců České republi-
ky z městské organizace v Českých 
Budějovicích, který žádal o zřízení 
nového objektu města pro svou 
činnost. Navrhoval, že by mohlo od-
koupit kino Mír v Českém Vrbném, 
které je v soukromém vlastnictví,“ 
řekl primátor Juraj Thoma s tím, že 
město uvažuje o zřízení jiného mís-
ta, kde by senioři mohli působit.

Druhá petice přišla z obce Tře-
botovice, kde mají obyvatelé dlou-
hodobé problémy se sousedy, kteří 

narušují veřejný pořádek. Podle 
Thomy by situaci měla vyřešit Sprá-
va domů jako správce městského 
bytového fondu.

Poslední petice žádala zákaz 
pořádání hudebních akcí na sou-
kromém pozemku v areálu bývalé-
ho mlýna v Nemanicích. Primátor 
poznamenal, že tento případ bude 
řešit hlavně městská policie, která 
má právo zasáhnout v případě, že 
půjde o veřejnou produkci. „To zna-
mená ve chvíli, kdy na akci budou 
například ofi ciálně vyvěšeny plaká-
ty nebo reklama v médiích,“ dodal.

O Francii s Janem Šmídem
Až do 23. dubna se v Čes-

kých Budějovicích konají le-
tošní Dny francouzské kultu-
ry. V komorní galerii u Schelů 
je v polovině března zahájila 
výstava českého grafi ka, bás-
níka a překladatele Bohuslava 
Reynka a francouzské básnířky 
a překladatelky Suzanne Re-
naudové.

Reynek, od jehož smrti le-
tos uplyne 40 let, i jeho životní 
partnerka Renaudová po sobě 
zanechali díla, která se v čes-
ké a francouzské kultuře stala 
pojmy, hodnotami, v nichž dů-
ležitou roli hrají kulturní vztahy 
obou evropských států.

 „Expozice návštěvníkům 
představuje literární a překla-
datelskou tvorbu obou umělců, 
jejich fotografi e či vzájemnou 

korespondenci,“ přiblížila Ale-
na Schelová z pořádajícího ob-
čanského sdružení Hortensia. 

Dubnový program Dnů fran-
couzské kultury nabízí napří-
klad francouzsko-španělskou 
diskotéku v klubu K2 nebo 
besedu s redaktorem České-
ho rozhlasu ve Francii Janem 
Šmídem na Malé scéně DK 
Metropol. Vedle promítání fi l-
mů o Francii Šmíd představí 
i svou novou knihu Obrázky 
z Champagne. Obě uvedené 
akce se budou konat ve čtvrtek 
14. dubna.

Dny francouzské kultury se 
letos v krajském městě kona-
jí již pošestnácté. Pořádá je 
Francouzská aliance Jižní Če-
chy spolu s městem České Bu-
dějovice a dalšími partnery.

Rekonstrukce 
ulice E. Beneše

Ulice Edvarda Beneše v úseku 
Ledenická -  Pohůrecká se prav-
děpodobně dočká rekonstrukce.

„Tato ulice opravu už potřebuje. 
Silnice musí dostat nový povrch, 
nutná je také oprava veřejného 
osvětlení, kanalizace, chodníků, 
plynovodu a vybudují se i nová 
parkovací místa,“ řekl první ná-
městek primátora Miroslav Joch. 

Náklady na rekonstrukci ve výši 
20 milionů odsouhlasila rada 
města už minulý rok. Joch dále 
vysvětlil, že částka se například 
kvůli podrobnějšímu zpracování 
projektové dokumentace a změně 
technické normy pro komunikace 
navýší o dva miliony.

Město na obnovu ulice z roz-
počtu uvolní více než 11 milionů 
korun, na úhradu zbylé částky 
bude žádat dotaci ve 13. výzvě 
ROP Jihozápad.

Do obnovy osmi českobu-
dějovických památek investuje 
krajské město v letošním roce 
téměř tři miliony korun a stát mu 
z programu Regenerace měst-
ské památkové rezervace při-
spěje částkou 465 tisíc korun. 

„Jeden objekt patří fyzické 
osobě. Město na něj přispěje 
celkem 400 tisíc korun a stát 50 
tisíc. Další je města, které od stá-
tu získá 100 tisíc korun. Do dvou 
nemovitostí právnických osob 
město investuje 380 tisíc a stát 
44 tisíc korun. Tři objekty patří 

církvi, které město dá 2 170 000 
korun a stát 271 tisíc,“ sdělila 
náměstkyně primátora Ivana 
Popelová s tím, že dvě akce se 
týkají dokončení restaurování 
křížové chodby a rekonstrukce 
rajské zahrady Dominikánského 
kláštera.

Popelová doufá, že už letos 
bude tento areál z velké čás-
ti zpřístupněný návštěvníkům 
a rozšíří tak i nabídku cestovního 
ruchu v Českých Budějovicích. 
Úplné otevření, včetně rajské za-
hrady, je plánováno na rok 2012.

Město do regenerace 
památek investuje
tři miliony, stát ji 
podpoří 465 tisíci

Obřadní síň uzavřena

Deratizace na sídlištích
Monitoring výskytu potkanů 

a ohniskovou deratizaci veřej-
ných prostranství v lokalitách 
Vltava, Máj, Šumava, Čtyři Dvory 
bude od 4. dubna 2011 provádět 
odborná deratizační fi rma. Zvý-
šenou pozornost věnuje kanali-
začním přípojkám a křovinným 
porostům.

Návnady pro hubení potkanů 

budou pracovníci pokládat hlav-
ně do otvorů, kde hlodavci hnízdí 
a standardně nejsou domácím 
zvířatům volně přístupné. Přes-
to doporučujeme občanům, aby 
v uvedených částech města za-
mezili volnému a nekontrolova-
nému pobíhání domácích zvířat. 
Místa, kde budou kladeny návna-
dy, označíme výstrahou.
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Harmonogram mobilních sběrných 
dvorů na měsíce duben a květen

Dozvíte se více nejen o dopravní technice, ale i  dalších našich 
doplňkových službách, jako je servis a lakování vozidel, mycí 
centrum, čerpací stanice, ale také o nové SMS jízdence. 

Těšíme se na vás …

Zveme vás do naší expozice 
na výstavě Mobil Salon, 
která se uskuteční 
od 15. – 17. dubna 2011 
v areálu Výstaviště.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

16. dubna od 9 do 17 hodin bude veřejnosti zpřístupněna Vodárenská věž.

Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny
ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice

Tel: 387 315 517, Fax: 387 315 531
Prodejna zajišťuje celoroční zpracování zvěřiny a ryb a následný prodej do obchodní sítě i drobným zá-

kazníkům, sortiment tvoří čerstvé sladkovodní ryby - kapr, pstruh, v sezóně i doplňkové ryby, dále čerstvá 
i zamražená zvěřina.

Naší společnosti se podařilo získat Národní značku kvality potravin Klasa a to pro výrobky kapr opraco-
vaný, srnčí kýta a hřbet divočáka. Čerstvou zvěřinu dodávéme v době jejího lovu, prodej živých ryb mimo 
kapra probíhá od října do prosince. Živý kapr je k dispozici po celý rok.

Pondělí - 13:00 - 17:00

Úterý 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Středa 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Čtvrtek 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Pátek 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Rekonstrukce
plynovodu

Od 8. března pokračují pláno-
vané rekonstrukce nízkotlakového 
plynovodu a domovních přípojek 
v ulici Studentská ve Čtyřech Dvo-
rech.

Až do 15. dubna tak bude 
uzavřena část silnice u křižovat-
ky Studentská – Na Zlaté stoce. 
S komplikacemi musí počítat lidé 
také v úseku Na Zlaté stoce a uli-
ce Husova, kde bude od 18. dubna 
do 6. května uzavřena část komu-
nikace a chodníku.

Zimní zmlazení 
keřů ve městě

Během února a března dochá-
zelo na městských pozemcích 
k zimnímu zmlazení keřových sku-
pin a řezání živých plotů. V někte-
rých případech se provedlo takzva-
né radikální zmlazení. To znamená, 
že keře byly ořezány zhruba jen 
na deset až dvacet centimetrů nad 
terénem. V keřích se tímto radikál-
ním hlubokým řezem povzbudila 
schopnost růstu nových výhonků 
a celkové omlazení.

„V letošním roce bylo do kon-
ce března provedeno zmlaze-
ní v lokalitách Jiráskovo nábřeží 
u Dlouhého mostu, v ulici Klarico-
va, Nerudova, Milady Horákové, 
Prachatická, Jaroslava Bendy, 
Antonína Barcala, Větrná, Jana 
Opletala, Emy Destinnové, Dlou-
há, Františka Ondříčka, Bezdrev-
ská, Edvarda Beneše, Josefa 
Dobrovského, Lidická, dále parku 
Čechova – Mánesova a také okolí 
Koh-i-nooru a Družby,“ dodal ná-
městek primátora Kamil Calta. 
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Letos už potřinácté mohou 
lidé podávat návrhy na udělení 
Ceny statutárního města Čes-
ké Budějovice. Ocenění za vý-
razný a mimořádný počin nebo 
dílo, které vzniklo v roce 2010, 
je spojeno mimo jiné s fi nanční 
odměnou ve výši 25 tisíc korun 
a získat je může jednotlivec i ko-
lektiv.

Návrhy, které je třeba doručit 
do kanceláře primátora města 
do 31. května, musí kromě ce-

Veřejnost může podávat návrhy 
na udělení Ceny města za rok 2010

lého jména a adresy kandidáta 
obsahovat také zdůvodnění před-
kládaného návrhu i jméno, adresu 
a podpis navrhovatele. 

O nositeli Ceny města rozhod-
nou na svém červnovém zasedá-
ní českobudějovičtí zastupitelé 
na základě doporučení městské 
rady. 

V minulosti získali ocenění 
například historik Karel Pletzer, 
houslista Pavel Šporcl, fotograf 
Otta Sepp, sólista baletu Jiho-

českého divadla Zdeněk Mlá-
dek či Jihočeský soubor písní 
a tanců Úsvit.  

Výjimečné osobnosti spjaté 
s Českými Budějovicemi mo-
hou být oceněny ještě dalšími 
dvěma způsoby. V rámci oslav 
vzniku samostatného Čes-
koslovenska primátor města 
uděluje Medaile za statečnost 
a Medaile za zásluhy. Nejvyšší 
formou ocenění pro zaslou-
žilé osobnosti je pak udělení 
čestného občanství, o kterém 
rozhoduje městské zastupi-
telstvo. Prvním ze 118 dolože-
ných nositelů tohoto ocenění 
se v roce 1807 stal skladatel 
Vojtěch Jírovec. Naposledy 
bylo čestné občanství města 
uděleno v roce 1979, kdy je 
získala první žena ve vesmíru 
Valentina Těreškovová.

Rada města České Budějovi-
ce na svém březnovém zasedá-
ní schválila nové ceny pro vodné 
a stočné. Za odebrané množství 
budou odběratelé platit cenu pro 
vodné 36,60 korun a pro stoč-
né 30,44 korun, což činí celkem 
67,04 korun za metr krychlový. 
Meziročně tak došlo k navýšení 
zhruba o jednu korunu za kubík. 
Pevná paušální platba ve výši 
77 Kč měsíčně pro nejběžněj-
ší velikost vodoměrů o kapacitě 
2,5 m3/hod zůstává beze změn. 
Nové sazby vstoupily v platnost 
1. dubna.

„Pro odběratele s průměr-
nou spotřebou 100 litrů na oso-
bu a den znamená zvýšení ceny 
za odebranou vodu nárůst nákla-
dů o 40 korun ročně,“ přiblížil pri-
mátor Juraj Thoma.

Podstatná část vybraných pe-
něz, které odběratelé platí provo-
zovatelské společnosti ČEVAK, se 
vrací do městského rozpočtu pro-
střednictvím tak zvaného nájem-
ného. To bude v příštích dvanácti 
měsících činit celkem 210 milionů 
korun. Město tuto částku násled-
ně investuje do modernizace ka-
nalizací a vodovodních řadů.

Nové ceny vodného a stočného
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