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■ Válka skončila: Nezapomínáme

■ Město hledá cestu k pitné vodě

■ Chce se stát nejmladším Čechem,
který překoná kanál La Manche

■ Láska zde vládne jako
ústřední téma

U V N I T Ř  L I S T U

Její činnost se odvíjela v několika
základních oblastech.

Jednou z podmínek a priorit daných
ve smlouvě je, že správce musí zajistit
97 % svítivost veřejného osvětlení a sa-
mozřejmě její kontrolu. „Zbývající tři
procenta do sta jsou podchycena smluvně
jako tolerance takzvané nesvítivosti. Firmě
se však podařilo dosáhnout něco málo přes
jedno procento, to znamená, že na území
města nesvítilo pouhé jedno procento
všech svítidel. V minulém roce vyměnil
správce svítidla v takové míře, že se vý-
razně snížilo také jejich stáří,“ zdůraznila
náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Bezchybný a spolehlivý provoz svíti-
del může zajistit jeho účinná prevence.
Sem patří revize a periodické kontroly
zapínacích a světelných míst. Ivana Po-
pelová k tomu uvedla, že náklady na tuto
oblast činnosti dosáhly v loňském roce
849 742 korun a náklady na opravy ka-
belových poruch si v režimu operativních
zásahů vyžádaly 2 159 495 korun.

„Za podstatný a vstřícný fakt poklá-
dám, že společnost zajišťovala nepřetržitý
provoz dispečinku na čísle 800 101 109
proto, aby poruchy a závady na veřejném

osvětlení byly vždy co nejrychleji odstra-
něny,“ zmínila další skutečnost. Dodala,
že společnost investovala do obnovy za-
řízení vlastní finanční prostředky ve vý-
ši 20 milionů korun. Patří sem rekon-
strukce, kdy v roce 2005 byly vykonány
práce v celkové hodnotě 19,5 milionu
korun. „Firma kompletně rekonstruovala
areál Jihočeské univerzity, ulici Boženy
Němcové, Polní, Luční, U Elektrárny, sídliš-
tě Modrá Hvězda, Pražské předměstí v ob-
lasti Pekárenské ulice a ulici Novohradská.
Částečně je zrekonstruována síť svítidel
v Havlíčkově kolonii, na Vrchlického ná-
břeží a v ulici Třebízského,“ popsala.

V letošním roce má společnost Eltodo-
-Citelum naplánované práce v celkovém
objemu 23 milionů korun.

Tento způsob zajištění služby městu
se osvědčil. Ukazuje se nejenom na tom-
to příkladu, že pro vykonávání služeb je
tato cesta jedna z nejlepších, shrnula
náměstkyně a dodala: „Firma nám město
opravdu rozsvítila. Udělala mnohem více
prací, než k čemu ji zavazuje smlouva. Je
pružná, operativní a chová se jako spo-
lehlivý dodavatel a velice solidní partner
v obchodním vztahu.“

Spolehlivý dodavatel,
pružný a solidní partner
r o z s v í t i l  m ě s t o
Město má uzavřenou smlouvu se společností Eltodo Citeleum, s. r. o., na pro-
voz, údržbu, obnovu a správu veřejného osvětlení. Po zhruba roční činnosti
prezentovala firma výsledky své práce před radními a zastupiteli.

Druhou květnovou sobotu se v Českých Budějovicích konalo Mistrovství ČR a Český
pohár v duatlonu, závod ve vytrvalostním dvojboji v kombinaci jízda na kole a běh.
Odstartováno bylo z náměstí Přemysla Otakara II., na stejném místě sportovní klání
také skončilo. Úspěšným sportovcům v jedné ze soutěžních kategorií pogratuloval
a ceny předal náměstek primátora Juraj Thoma.                            Foto Petr Zikmund

■ Na začátku
90. let minulého
století zastupi-
telstvo města
rozhodlo, že Čes-
ké Budějovice
se stanou ob-
chodním, kul-
turním a turis-
tickým centrem

regionu. Tento cíl logicky vycházel
z historických tradic samotného měs-
ta i z možností, které nabízí jeho lo-
kalizace v centru jihočeského regionu
a v sousedství Horního Rakouska
a Dolního Bavorska. Po pádu železné
opony se nabízely nové možnosti ze-
jména v těchto třech oblastech.

Obchod a turismus se přirozeně
staly doménou soukromého sektoru,
i když zejména pro cestovní ruch je
pomoc ze strany samosprávy důleži-
tou podmínkou úspěšné propagace
a koordinace nabídky. Jak je na tom
kultura? Je i ona schopna v tržním
systému přežít bez podpory veřej-
ných financí?

Jsou názory, které na tuto otázku
jednoznačně odpovídají ano. Argu-
mentují tím, že města by měla finan-
covat především infrastrukturu a že
kultura je schopna si na sebe vydě-
lat. Často také slýcháme názor, že
o podporu z veřejných prostředků
žádají především ti, kteří v nejsou
schopni obstát v konkurenci ostat-
ních umělců.

Já sám s těmito tvrzeními ne-
souhlasím. Umění je sice také zboží,
ale ne jenom to. Umělecké dílo ne-
vzniká jenom proto, aby bylo smě-
něno na trhu a umělec určitě netráví
svůj čas tím, aby si zpracoval mar-
ketinkovou studii a teprve poté se
dal do díla. I když dnes do Sixtinské
kaple ve Vatikánu míří každoročně
miliony lidí, aby viděly Michelange-
lovy fresky, když je tento velký umě-
lec renesance tvořil, jistě nemyslel
na to, jak je zpeněží. Kolik obrazů
za svého života prodal Vincent van
Gogh je dostatečně známo. Kultura
a umění není jenom to, co se líbí
a proto dobře prodává.

Umění podporu potřebuje. Roz-
hodne-li se město pro ni, musí ale
stanovit její jasné cíle, její nástroje
a zejména pravidla. Celý systém ta-
kové podpory musí být transparentní
a otevřený. Je potřebné do něho za-
pojit i financování ze soukromých
zdrojů, od sponzorů atd.

V nejbližší době bude rada měs-
ta i zastupitelé rozhodovat o dalším
osudu Městských kulturních domů,
zejména o budoucnosti „Armáďáku“.
Diskuse o tom může být základním
stavebním kamenem nutným k vy-
tvoření celkového systému kulturní
politiky města.

Rudolf Vodička, člen rady města

Kultura
oporu

potřebuje

Hospodaření společnosti skončilo
v roce 2005 se ztrátou nižší zhruba o je-
den milion korun než byla ztráta pláno-
vaná. „To považuji za velmi podstatné,“ řekl
náměstek primátora Juraj Thoma a uvedl,
že předpoklad účetní ztráty byl šest mi-
lionů korun. Hospodářský výsledek pod-
niku pak dosáhl - 5 097 000 korun.

„Aby byl obraz o jeho hospodaření

jasný je nutné říci, že celkové náklady na
zajištění provozu hromadné dopravy za
loňský rok tvořily 339 milionů 370 tisíc
korun, z čehož dotace činily 154 miliony
639 tisíc korun a z těchto 154 milionů je
90 % provozní dotace od města, 5 % od
krajského úřadu a 5 % od obcí, které le-
ží mimo katastr města ale hromadnou

(pokračování na str. 2)

Hospodaření Dopravního podniku
města a obnovení vozového parku
Rada města se 3. května zabývala výsledky hospodaří akciové společnosti Dopravní
podnik města České Budějovice za rok 2005 a přípravou valné hromady. Schválila
také zprávu auditora k účetní uzávěrce k prosinci loňského roku.

Při vyhodnocení tohoto období zku-
šebního provozu zaměřeného zejména na
překračování maximálně povolené rych-
losti a průjezdy křižovatek na červenou,
se ukázaly až šokující věci: ze 2 228 198
průjezdů těmito křižovatkami spáchali
řidiči 235 629 dopravních přestupků, při-
čemž z toho bylo 15 200 jízd na červenou!
Nejvyšší naměřenou rychlost zaznamenal
monitorovací systém 3. prosince loňského
roku ve 13.22 hodin, kdy křižovatkou
u Budvaru prolétl automobil rychlostí
115 kilometrů v hodině.

Z rozboru dále vyplývá, že denně po
dobu měření spáchali řidiči na obou inkri-
minovaných místech 2 222 dopravní pře-
stupky. Fakta je tak usvědčují z vysokého
stupně riskování, hazardérství a nerespek-
tování pravidel silničního provozu.

„Podle novely zákona o silničním
provozu platné od 1. 7. 2005 je nejnižší
možná pokuta, kterou může udělit správ-
ní orgán za překročení rychlosti a jízdu na
červenou, 1 500 korun. Týká se to ale je-
nom pokut vyšlých ze správního řízení,
nikoliv vyměřených na místě. Při tak vel-
kém čísle dopravních přestupků by tak
částka z pokut dosahovala astronomic-
kých čísel,“ komentoval stav náměstek
primátora Juraj Thoma. Pozitivní stránku
měření vidí ve faktu, že po dobu moni-
torování obou křižovatek strmě klesalo
páchání dopravních přestupků. „Jedno-
značně z toho plyne, že instalování po-
dobného zařízení může primárně velmi
výrazně ovlivnit bezpečnost silničního
provozu,“ poukázal náměstek na preven-

(pokračování na str. 2)

Monitorování křižovatek potvrdilo:
na silnicích vládne hazard a nerespektování pravidel
Celkem 106 dní, od 15. září do 31. prosince loňského roku, monitorovaly
kamery firmy Czech Radar bezpečnost silničního provozu na dvou velmi
frekventovaných křižovatkách v Českých Budějovicích. 

Ilustrační foto           Foto Petr Zikmund

■ Jedná se o kon-
statování faktů, se-
známení se s sta-
vem věci. Zajíma-
vější je ale to, co
tradičně přichází
následně, totiž za-
pojování prostřed-
ků minulých let,
neboli rozdělování

toho, co v městské pokladně zbylo. A ne-
bylo toho málo. Částka volných finančních
prostředků připravených k zapojení do
rozpočtu roku 2006 dosáhla letos rekord-
ních 312 miliónů korun. Pokud oddělíme
sumu nevyčerpanou na investiční akce
v roce 2005, která téměř beze změny
přechází do roku letošního, zbude ještě
pořádný balík peněz, který má původ
hlavně v dobrém hospodaření s provoz-
ními prostředky. Za své výkony v roce
2005 si zaslouží pochvalu především naše
příspěvkové organizace - základní a ma-
teřské školy, sociální ústavy, ale i napří-
klad Jihočeské divadlo. Historicky poprvé

můžeme konstatovat, že žádná z našich
příspěvkových organizací nehospodařila
v uplynulém roce se ztrátou, podle schvá-
leného pravidla dokonce byly schopny
odevzdat do rozpočtu města zpět polovi-
nu zlepšeného hospodářského výsledku
- více než 10 miliónů korun. Město jako
jejich zřizovatel si ale prostředky nepo-
nechá. Zastupitelé schválili takové roz-
dělení přebytku hospodaření, že si školy
a školky a domovy důchodců jistě přišly
na své. Dostane se nejenom na nutné
opravy, ale velká suma jde navíc k již
schválenému rozpočtu i do vybavení ku-
chyní, zahrad herními prvky a tříd po-
třebným nábytkem. Bude možné začít
také mnoho investičních akcí stavebního
charakteru, tak se například konečně do-
čká škola v ulici J. Š. Baara výtahu. Seč-
teno a podtrženo - troufám si tvrdit, že
málokteré město dbá o své školy, školky
a domovy důchodců tak, jako v posledních
letech České Budějovice.

V rámci zapojení prostředků minu-
(pokračování na str. 2)

Jak dopadl závěrečný účet města
a na co budou použity ušetřené peníze
Zastupitelstvo města na zasedání dne 27. dubna projednalo a schválilo závě-
rečný účet města za rok 2005. To je úkon, který nám stejně jako schvalování
rozpočtu, ukládá zákon. 

Cyklisté ve městě využívají nový, 116 metrů dlouhý úsek cyklostezky mezi uli-
cemi Biskupská a dr. Stejskala. Město jej předalo do užívání 4. května. Ještě letos
by měly být stovky metrů cyklostezek doplněny dalšími v Jirsíkově ulice, čímž by
se okruh okolo města uzavřel.

V místech bývalého parkoviště na Zátkově nábřeží je nyní vyhrazen pás pro
jízdu na kole. Přeměny na cyklostezku si vyžádaly více než 3 miliony korun
a zahrnovaly opravu dvou havarijních vyústí kanalizace, úpravu chodníku,
osazení prostranství lavičkami, vysázení zeleně, překrytí silnice novým asfaltovým
kobercem, umístění dopravního značení.

Podle slov náměstkyně primátora Ivany Popelové přibudou výhledově do dvou
let další úseky pro jízdu na kole, čímž se propojí zase jiné části města s centrem.

Na snímku náměstkyně při otevření úseku cyklostezky na Zátkově nábřeží
s Václavem Sejkem, technickým ředitelem a. s. Edikt, která stavbu realizovala.

Foto Ivana Píhová

N o v ý  ú s e k  p r o  c y k l i s t y

V souvislosti s výkonem volebního
práva je možné ještě do 3. června 2006
podat žádost o vydání občanského prů-
kazu bez strojově čitelných údajů, s do-
bou platnosti 1 rok ode dne vydání.

Žádost o občanský průkaz se podává
na Magistrátu města České Budějovice,
oddělení evidence obyvatel a občanských

průkazů, Jeronýmova ulice č. 1, kde se
tyto doklady budou vydávat. Tento občan-
ský průkaz bude vydán pouze v odůvod-
něných případech, kdy občan nemá jiný
doklad totožnosti a chce uplatnit své vo-
lební právo.

Bližší informace jsou k dispozici na
tel. č. 386 805 137 a 386 805 141.

Občanské průkazy k volbám
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V Nitře, partnerském městě Českých Budějovic, se setkali primátoři Ferdinand
Vitek (vlevo) a Miroslav Tetter.            Foto Ludmila Synaková, redakcia mesiačniku Nitra

Jejich cesta začala v Nitře, kde byl
zahájen první ročník Dnů české kultury,
což je mladší obdoba mnohem starších
Dnů slovenské kultury, které se loni ko-
naly v krajském městě už po sedmé. Obě
mezinárodní akce podporují jak český,
tak i slovenský velvyslanec. Další část
programu v partnerském městě patřila
slavnostnímu zasedání vědecké rady Ze-
mědělské univerzity. Při této příležitosti
byl udělen čestný titul doctor honoris
causa Františku Střelečkovi, bývalému
rektorovi Jihočeské univerzity. S pozi-
tivním ohlasem se setkalo také vystou-
pení primátora Miroslava Tettera během
zasedání tamního zastupitelstva.

Představitelé polského města Prze-
myšl, ležícího na jihovýchodě země, pro-
jevili už v loňském roce zájem o užší spo-
lupráci s Českými Budějovicemi. Reálná
je i budoucí oficiální partnerská smlouva.
„Zvláštní charakter má tamní vysoká škola.
Stávající bakalářské studium se tam od
nového školního roku rozšíří o studium
doktorantské pod patronací tří univerzit
sídlících v Krakově, Varšavě a ve Vídni,
které budou garantovat odbornou výchovu
studentů. Cílem projektu je, aby absolventi
zůstali jako pedagogičtí a vědecko-výzkum-
ní pracovníci na univerzitě. Pokud se toto

zázemí v praxi osvědčí, rozšíří se škola
o magisterské studium,“ vysvětlila náměst-
kyně Vlasta Bohdalová.

Kromě významných historických pa-
mátek má Przemyšl také celou řadu smě-
lých investičních akcí dotovaných Evrop-
skou unií. „V letošní zimě tam byla napří-
klad zprovozněna atraktivní lyžařská se-
dačková lanovka v bezprostřední blízkosti
města, kam je možné dojít pěšky. Kom-
pletně se tam rekonstruuje hrad ze čtrnác-
tého století, který byl ve velmi špatném
stavu. Staví se tam velkolepá centrální
knihovna, největší a nejmodernější v celém
jihovýchodním Polsku. Všechny tyto pro-
jekty mají společného jmenovatele, jímž
jsou evropské peníze,“ komentoval pri-
mátor Miroslav Tetter s tím, že podobné
poznatky si přivezl i ze sousedního Slo-
venska. „Na celé trase od Nitry přes Poprad
a Prešov na Svidník a Duklu se staví celá
řada úseků dálnic či rychlostních komu-
nikací a téměř u každé stavby je cedulka
upozorňující na zdroj financí s nápisem
EU. Tento pohled ale bohužel končí přeje-
tím hranic do naší republiky. Vypadá to
tak, že si asi neumíme na tyto zdroje sáh-
nout, což je skutečně velká škoda a všichni
zainteresovaní lidé by se nad tím měli
vážně zamyslet,“ podotkl primátor.

Na Slovensku a v Polsku
dovedou získat a využít evropské peníze
Primátor města Miroslav Tetter společně s náměstkyní Vlastou Bohdalovou ab-
solvoval pracovní návštěvu Slovenska a Polska.

(dokončení ze str. 1)
tivní účinek podobných opatření. „Zku-
šenosti z jiných zemí ukazují, že spolu se
snižováním počtu přestupků velmi význam-
ně klesá také počet zraněných a usmrce-
ných osob na silnicích,“ dodal.

Úhrn těchto rizikových okolností mo-
tivoval radní města k závěru, že je nezbyt-
né aktivně postupovat proti pachatelům
dopravních přestupků za součinnosti
složek státní moci a obecní samosprávy.
„Rada města mi uložila připravit k pro-
jednání návrh na řešení této problematiky
a související potřebné agendy. Do konce
pololetí tohoto roku by měli radní roz-
hodnout o systému, jakým bude monito-
rování silničního provozu a přestupků na
území města fungovat,“ vysvětlil náměs-
tek Thoma. Zmínil, že zatím našla u rad-
ních nejvíce podpory taková varianta,
kdy město by pořídilo jednotlivé buňky
s kamerami, které by rotovaly mezi jed-
notlivými měřicími body.

S tím dále souvisí zpracování agendy

vzniklé z monitorování. Při současném
početním složení správního odboru by to
byla věc zhola nemožná. „Správní odbor
magistrátu města vyřídil v loňském roce
při devíti pracovnících mimo jiné prohřeš-
ky 6 500 přestupků dopravních, z čehož
připadá na jednoho pracovníka odboru
722 vyřízených dopravních přestupků
ročně. Proto rada města přijala usnesení,
které mimo jiné ukládá předložit i varian-
ty způsobu zpracování zjištěných přestup-
ků. V zásadě jsou tři: město by si pořídlo
veškerou odpovídající techniku a software
a prostřednictvím městské policie by pro-
vozovalo toto zařízení a přes svůj správní
odbor vyměřovalo pokuty; b) město si za-
řízení pořídí, vytvoří nově oddělní na od-
boru dopravy a silničního hospodářství,
které bude řešit výhradně tyto dopravní
přestupky; c) město celou službu objedná
u agentury či společnosti, která má odpo-
vídající certifikaci u všech náležitých minis-
terstev,“ naznačil cesty možného řešení.

Monitorování křižovatek potvrdilo:
na silnicích vládne hazard a nerespektování pravidel

(dokončení ze str. 1)
lých let jsme ale rozhodli o financování
mnoha dalších věcí. Z těch nejzajímavěj-
ších bych zmínil částku jedenácti miliónů
korun určenou na rekonstrukci Masných
krámů, čtyři milióny na konečnou pře-
stavbu bývalého kina Vesmír na gymna-
stickou tělocvičnu již provozovanou v nou-
zových podmínkách tělovýchovnou jed-
notou Merkur, deset miliónů na vyřešení
velice špatné situace školní jídelny zá-
kladní školy Matice školské, potřebnou
sumu na rekonstrukci Domu umění, ně-
kolika obytných domů ale také částku
na dokrytí financování velké akce tohoto
roku, rekonstrukce přednádražního pro-

storu. Zastupitelé se také rozhodli pod-
pořit čtyřmi milióny korun zásadní re-
konstrukci divadelního sálu Metropolu
a věnovat dva milióny na přestavbu atle-
tického stadiónu TJ Sokol.

Vedle toho všeho se nám podaří nad
rámec rozpočtu schváleného v závěru
loňského roku uhradit závazky vůči státu
v oblasti Fondu rozvoje bydlení a rozvázat
si tak ruce pro další rozhodování ve věci
podpory bydlení v našem městě. Jako
třešnička na dortu se v rozdělení pro-
středků objevila také podstatná částka,
kterou si necháváme v rezervě.

Tomáš Kubín, náměstek primátora

Jak dopadl závěrečný účet města

České Budějovice dostaly letos na
opravu historických památek z Pro-
gramu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památ-
kových zón pouze milion dvě stě tisíc
korun, což je dosud nejnižší částka
v historii tohoto programu (Noviny čes-
kobudějovické radnice duben 2006).

Tím se město ocitlo celkem v nezá-
viděníhodné situaci, kdy muselo rozdě-
lit tento státní příspěvek mezi čtrnáct
památek. Památková komise připravila
návrh pro rozdělení státní finanční
podpory i návrh podílu města na spolu-
financování jednotlivých akcí obnovy
mezi 13 památkových objektů. Město

přisypalo na skromnou státní hromádku
čtyři miliony ze svého rozpočtu. Radní
i zastupitelé návrh schválili, takže se
podílníky stanou majitelé objektů
v ulicích: Krajinská č. 33, U Černé věže
č. 18 a č. 4, Česká 10, Česká 13, Ka-
novnická 10, Kněžská 13, dr. Stejskala
5, Biskupská 12, Žižkova č. 4, náměstí
Piaristické č. 1, Palackého č. 1, Pře-
mysla Otakara II. č. 32.

O státním příspěvku je rozhodnuto

Hospodaření DP města...
(dokončení ze str. 1)
dopravu využívají. Zbylé náklady jsou
kryté příjmem z jízdného a z další hos-
podářské činnosti.

Schváleným plánem se řídily také
investice, jejich naplánovaný finanční
objem 81 787 tisíc byl s rozdílem pouhých
čtyřicet tisíc korun splněn.“

Jak dále řekl náměstek Thoma, patři-
la sem realizace další části z celkové ob-
novy vozového parku. Loňského roku si
podnik za vlastní opatřil jeden autobus
Irisbus v hodnotě 7 790 000 korun, je-
den trolejbus za 13 290 000. Investice
byly kryty dotací z rozpočtu města ve výši
milion korun a ze státního rozpočtu ve
výši osmi milionů korun. Velice úspěšné
bylo město v získávání evropských peněz.

Podařilo se v celém rozsahu realizovat
projekt pro SROP (Společný regionální
operační program) na obnovu a rozšíření
vozového parku s názvem Cestujeme
bez bariér. „Náklady projektu představo-
valy 68,2 milionu korun a z toho dotace
ze strukturálních fondů EU činila 51,15
milionů korun a přes 17 milionů uhradi-
lo město ze svého rozpočtu. Pořídilo za ně

Ovečka lidem
V hale odboru sociálních věcí v budo-

vě radnice na náměstí Přemysla Otaka-
ra II. bude 1. června v 16 hodin zahájena
výstava obrazů a fotografií, jejichž autoři
jsou lidé s Downovým syndromem. Vý-
stavu pořádá obecně prospěšná společ-
nost Ovečka České Budějovice sdružující
rodiny, jež vychovávají děti právě s tímto
postižením a snaží se o jejich integraci
do běžné společnosti.

Výstava potrvá do 15. června. Ná-
vštěvníci na ní najdou panely s potřeb-
nými informacemi o Downově syndromu,
fotografie dětí postižených touto nemocí
a ve vestibulu budovy (vchod č. 3) mohou
zhlédnout dokument k této problematice.

Den bez tabáku
Na českobudějovickém náměstí Pře-

mysla Otakara II. se 30. května, v místě
směrem k Černé věži, uskuteční od 10 do
17 hodin Den bez tabáku, na němž bude
vyhlášena soutěž proti kouření Přestaň
a vyhraj. Ti, kteří vyplní dotazník sou-
visející s akcí, dostanou volné vstupenky
k výstupu na Černou věž.

Sociální sloupek

Konec II. světové války před jedena-
šedesáti lety připomenula 8. května
pietní slavnost na ústředním hřbitově
sv. Otýlie v Českých Budějovicích,
při níž se představitelé města, kraje,
armády, protifašistických bojovníků,
příslušníků Sokola a jiných organi-
zací poklonili památce padlých.

Foto Jitka Welzlová

Z Ministerstva životního prostředí
České republiky doputovala na jih Čech
zpráva, že mezinárodní porota zařadila
České Budějovice mezi 12 nejlepších měst
Evropy v soutěži o titul Nejlepší v Evropě
(The Best of Europe), a to za organizování
Evropského týdne mobility v roce 2005.
Jihočeská metropole se tak ocitla mezi
dalšími městy označenými za ta nejlepší:
Almada (Portugalsko), Bologna (Itálie),
Budapešť (Maďarsko), Edinburgh (Velká
Británie), Kodaň (Dánsko), Koprivnica
(Chorvatsko), León (Španělsko), Lublaň
(Slovinsko), Lubin (Polsko), Zoetemeer
(Holandsko) a Ženeva (Švýcarsko).

České Budějovice pořádaly Evropský
týden mobility (ETM) a Evropský den
bez aut (EDBA) loni již počtvrté. Město
nabídlo školám řadu výchovných pro-
gramů, které propagovaly hlavní téma
této akce pro loňský rok: Do práce a do
školy bez auta.

V mnoha školách pokračoval program
o zásadách bezpečnosti a pravidlech do-
pravy po celý školní rok 2005/2006.

„Například kampaň Na kole jen s přil-
bou potrvá nejméně čtyři roky, aby měla
co nejširší dopad. Dětem, které jezdí s přil-

bou, rozdáváme výbavu na kolo jako třeba
blikačky nebo láhve. Hlavní odměnou jsou
však nová jízdní kola,“ uvedla náměstkyně
primátora Ivana Popelová.

Město nabídlo svým občanům během
Evropského týdne mobility udržitelných
variant dopravy včetně jízd na kolech po
městských cyklotrasách. Magistrát za-
koupil pro své úředníky služební kola,
která využívají k cestám po městě.

V roce 2005 město vybudovalo část
sítě cyklotras z centra města směrem do
nákupních středisek tak, aby si mohl
každý pohodlně dojet nakoupit na kole.
Vylepšilo také několik přechodů pro chod-
ce na frekventovaných víceproudých sil-
nicích, aby byla zajištěna maximální
bezpečnost lidí.

„Pochvala patří pracovníkům odboru
životního prostředí magistrátu, kteří tyto
akce pečlivě připravují a celé kampani se
od začátku svědomitě věnují,“ ocenila
podíl jejich práce na úspěchu při hod-
nocení města náměstkyně Popelová.

České Budějovice jsou členem Ná-
rodní sítě zdravých měst ČR a organizují
řadu dlouhodobých projektů udržitelného
rozvoje a mobility.

Mezi dvanácti nejlepšími v Evropě
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Město je zásobováno pitnou vodu z Ří-
mova Vodárenskou soustavou jižní Čechy.
Pokud by nastala na této cestě ke spo-
třebitelům jakákoliv potíž ať už v nádrži
samé či cestou, nemá město k dispozici
náhradní zdroj pitné vody tak objemný,
aby dokázal pokrýt potřebu této základní
tekutiny. Dva jiné zdroje - prameniště v
nedaleké Nedabyli a záloha v nemocnici
- nemohou takovou úlohu zastat.

Jediným řešením je vytvořit náhrad-
ní zdroje pitné vody. Jak uvedla náměst-
kyně primátora Ivana Popelová, podstata
spočívá ve využití přebytků bilance pod-
zemní vody Českobudějovické pánve.

„Uvažujeme o využití dvou průzkum-
ných vrtů, které město v minulých letech
nechalo udělat na katastrálním území obce
Hrdějovice a také s výstavbou úpravny vo-
dy u čistírny odpadních vod v Českých Bu-
dějovicích, kde lze částečně využít stávající
infrastrukturu,“ naznačila. „Čistírna při
svém provozu vyrábí elektrickou energii,
která by byla při výpadku energetické sítě
přednostně využita pro chod úpravny vody.
Vyrobená pitná voda by byla dopravována
do vodojemu na Hosíně a odtud rozvádě-

na vodovodními řady do města a okolních
obcí,“ vysvětlila Ivana Popelová. Doplnila,
že úpravna je koncipována tak, aby v běž-
ném režimu vyráběla 50 litrů vody za se-
kundu, v nouzovém režimu až 80 litrů. Se
zdrojem v Nedabyli a v nemocnici by tak
navrhované řešení pokrylo v náhradním
zásobování 30 až 40 % potřeby pitné vody.

Náměstkyně dále uvedla, že město
v této souvislosti plánuje realizaci jedné
z prvních částí stavby již na letošní rok.
Jedná se o vodovodní výtlačný řad v Ne-
manické ulici v Hrdějovicích a v ulici Ju-
bilejní v Českých Budějovicích, jehož
položení není možné bez celkové rekon-
strukce ulic a bez rekonstrukce přívod-
ního vodovodního řadu stavěného někdy
v 60. letech 20. století.

„Investičně značně náročná akce
představuje téměř dvě stě milionů korun.
Proto také město podalo žádost o státní
dotační podporu, která může jít až do vý-
še 65% nákladů. Jihočeský kraj se bude
spolupodílet částkou kolem dvaceti milionů
korun,“ ozřejmila finanční řešení cesty
k pitné vodě.

Město hledá cesty pro získání pitné vody
Potřebou zajistit záložní zdroj pitné vody pro téměř stotisícové město České Bu-
dějovice se opakovaně zabývala rada města. Třetího května se usnesla na zadání
veřejné zakázky formou užšího řízení na akci Úpravna vody České Budějovice.

Jeho dosavadní osobní rekord v dál-
kovém plavání je 20 kilometrů. Za čtyři
hodiny a pětatřicet minut zdolal tuto
vzdálenost na přehradě Seč. S plavá-
ním začal někdy mezi druhým a třetím
rokem, tedy jako velmi malé děcko. Asi
to tak mělo být když uvážíme, že jeho
maminka je bývalá plavkyně a trenérka.
„Mně plavání těší a ohromně baví,“ říká
Filip v odpověď na nabízející se otázku,

jestli ho museli do vody nutit. „To oprav-
du ne,“ vrtí hlavou člen plaveckého od-
dílu Koh-i-noor.

V dálkovém plavání už docílil velmi
pěkných úspěchů. Například v roce 2004
se stal dorosteneckým mistrem ČR na
10 kilometrů, a v anketě Nejlepší jiho-
český sportovec do 15 let obsadil velmi
pěkné 5. místo. V minulém roce si vypla-
val znovu mistra dorostu na 5, 10 a 15
kilometrů. Je také vítězem Českého
poháru v dálkovém plavání dorostenců
pro rok 2005 a v celkovém bodování
Českého poháru dálkového plavání mu-
žů se v tomtéž roce umístil druhý.

Trénink v bazénu nebo na přehra-
dách by však na vzdálenost 32 kilomet-
rů šíře kanálu nestačil. Kromě množství
kilometrů mají plavci proti sobě mořské
proudy, vlny, hejna medúz, vodu s tep-
lotou od 9 do 15 stupňů a plovoucí ne-
čistoty, jejichž dotyk s kůží jistotu a psy-
chickou stabilitu plavce nijak nepodpoří.
Filip si tedy domluvil se starším kama-
rádem Davidem individuální přípravu.
„David se letos chystá pokořit kanál po-
druhé, zatím je jeho nejmladším přemo-
žitelem. Budu mu dělat sparing partnera,“
těší se Filip na léto, na jakousi generální
zkoušku před premiérou. Tu bych chtěl
absolvovat 1. týden příští rok v srpnu.

Město ocenilo snahu mladého muže
s tak vysokým a nesnadno dostupným
cílem a jeho záměr podpořilo.          (ina)

Dnešní otázka zní:
Ve městě býval rozmanitý průmysl jako sirkárna, cukrovar, cvočkárna,
tabáčka i prádelna lnu. Kde se nacházela továrna na cukrovinky
a čokoládu Merkur?

5. Hotel U tří kohoutů
Na východní straně náměstí se pro-

kazatelně již v roce 1543 v domě čp. 261
v hospodě U tří kohoutů vařilo pivo. Hos-
poda měla k dispozici 17 puten na chla-
zení piva. Kvalitativní přeměna z hospo-
dy na hotel nastala za Schlüsselmayerů
v 18. století (první Schlüsselmayer při-
šel do města ze Štýrska před rokem
1733). Původní renesanční dům byl upra-
ven na barokní a zřejmě prvotřídní ho-
tel, protože zde vždy nocoval císař Josef
II. Hotel před rokem 1902 (majitelem byl
František Králík) je na dobovém snímku.
Na konci 19. století měla v domě sídlo
také Beseda řemeslnicko-živnostenská.
Dne 4. 6. 1902 hotel zcela vyhořel, zů-
stalo jen nepoužitelné průčelí.

V letech 1902 až 1903 postavil bu-
dějovický stavitel Josef Pfeffermann
nový hotel U tří kohoutů v secesním
pojetí. Tradice tří kohoutů byla zachová-
na v podobě tří reliéfů kohoutů pod hlav-
ní římsou, z nich prostřední vyčnívá do
náměstí. Mezi 1. a 2. patrem na průčelí
upoutává štukatura „vítání vznešeného
hosta“. Balkon v 1. patře je vysazen na
konzolách s orly.

Po znárodnění hotelů kolem 1952
byly v domě byty a postupně dům za-
členěn do komplexu hotelu Zvon. Dole
v podloubí byl v té době obchod se
sportovnímu potřebami U Schrabalů a
řeznictví U Mikešů. V roce 1964 byl
Sport v podloubí zrušen a zařízena zde
recepce hotelu Zvon. V druhé části se
objevila mlékárna, později Mléčné výrob-

ky obchodního podniku Pramen, prů-
zkumová prodejna. Z toho se vyvinula
samoobslužná mlékárna s částečně po-
travinářským sortimentem. Statečně se
držela ještě po roce 1990. Vystřídalo ji
mapové centrum.

V roce 1990 byl dům U tří kohoutů
opraven a opatřen zlatým nápisem
HOTEL ZVON. Topograficky správné to
není. Hospoda a později hotel Zvon je
mladší a byla vedle. Hospoda U tří bí-
lých zvonků se vyskytuje v sousedním
domě čp. 262 až v roce 1669. Název se
pak zkracoval na U bílého zvonu, U stříbr-
ného zvonu, až na jednoduché hotel
Zvon. Prostřední štukový kohout na
domu U tří kohoutů kokrhá tedy dnes
z hotelu Zvon.

Připravuje odbor územního pláno-
vání a architektury, Milan Binder a Jan
Schinko.

Z m i z e l é  B u d ě j o v i c eZ m i z e l é  B u d ě j o v i c e

Dnešní otázka zní:
Ve městě býval rozmanitý průmysl jako sirkárna, cukrovar, cvočkárna,
tabáčka i prádelna lnu. Kde se nacházela továrna na cukrovinky
a čokoládu Merkur?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z dubnového vydání je:
Do základu sokolovny byl zabudován kámen z Trocnova, který symbolizoval Žižkovu sílu, kámen z Husince, symnolizující
Husovu pravdu a kámen z Chelčic jako symbol lidství. Jako čtvrtý byl přidán kámen z Českých Budějovic.
Výherkyní je: Milada Peterková, Větrná 16, 370 05 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 10. 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.

už celkem šest nízkopodlažních kloubo-
vých vozů městské hromadné dopravy,
všechny jsou vybaveny plošinami pro
vozíčkáře. Z nich dva jsou trolejbusy ty-
pu ŠKODA 25Tr-Irisbus a čtyři autobusy
Citelis 18m. Všechna tato vozidla už od
konce loňského roku jezdí na nejfrekven-
tovanějších linkách,“ upřesnil náměstek
Thoma a dodal, že v letošním roce bude
obnova vozidel městské hromadné do-
pravy pokračovat.

„Představenstvo Dopravního podniku
rozhodlo o nákupu dalších šesti kloubo-
vých, nízkopodlažních autobusů Citelis za
46,74 miliony korun a pěti kloubových,
nízkopodlažních trolejbusů Škoda za 66,45
miliony korun. Město na nákup opět při-
spěje jedním milionem korun, dalších 10
milionů očekáváme ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury a zbývající potřebnou
částku dodá Dopravní podnik z vlastních
zdrojů a z účelového úvěru.“

Dopravní podnik provozuje 21 li-
nek, které jezdí na trati dlouhé
celkem 227,5 kilometru. V loň-
ském roce přepravil 42 478 000
cestujících.

Chce se stát nejmladším Čechem,
který překoná kanál La Manche
Ačkoliv je to obecně málo rozšířená informace, už 11 Čechů přeplavalo kanál
La Manche. Letos sedmnáctiletý Filip Pytel, student českobudějovického
Gymnázia olympijských nadějí v Kubatově ulici, chce být příští rok dalším.
Myšlenka na pokoření kanálu ho poslední dva roky neopouštěla.

Filip Pytel má ambice stanout takří-
kajíc tváří v tvář kanálu La Manche
a stát se nejmladším Čechem, který jej
přeplave.                      Foto Ivana Píhová
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba 156

Společnost 1. JVS a.s. každoročně
zajišťuje hubení potkanů a dalších
hlodavců v krajském městě, a to ve dvou
etapách - na jaře a na podzim.

Podle plánu bude položeno na území
statutárního města České Budějovice
13 400 kusů návnad. Během první části
deratizace, která podle odhadu potrvá
do poloviny června, bude položeno na
různá, přesně vytypovaná místa 6 700
kusů návnad. Vzhledem ke značné při-
způsobivosti těchto hlodavců musí být
návnady každoročně obměňovány.

Pravidelnou deratizaci dělá společ-
nost 1. JVS a.s. Náklady na ni v letoš-

ním roce přesáhnou částku 300 tisíc
korun. Obdobným způsobem budou hu-
beni hlodavci i na podzim, kdy bude po-
ložena druhá polovina návnad.

Důvodem výskytu hlodavců je
nepořádek, nedostatek hygieny a snad-
ný přístup hlodavců k potravinám.
Častým lákadlem jsou pro ně potra-
viny určené domácím zvířatům. Cesta
k tomu, aby se počty hlodavců snížily,
vede především přes změnu chování
lidí tím, že se naučí lépe hospodařit
s potravinami a zacházet odpověd-
něji s odpady.

1. JVS a.s.
Váš provozovatel

vodovodů a kanalizací
1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice

nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka:  800 120 112

zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz; www.1jvs.cz

V Českých Budějovicích začala
jarní část deratizace

Láska zde
vládne jako
ústřední téma

Krátce po polovině května byla
v Radniční výstavní síni zpřístupněna
expozice O čem ženy přemýšlejí, když
se řekne láska. Jedná se o mezinárodní
projekt česko-rakouských žen, výtvar-
nic, které se, každá svými specific-
kými uměleckými prostředky, vyslo-
vují k danému tématu. Není náhodou,
že právě tato výstava je ke spatření
v máji, v měsíci lásky.

Jejímu uskutečnění předcházela
návštěva českobudějovické výtvar-
nice Arany Mertlové v rakouském
Pregartenu. „Viděla jsem výstavu děl
rakouských žen nesoucí motto: Láska
a její podoby, a tento projekt mne na-
prosto okouzlil. Dokonce natolik, až
jsem začala uvažovat, jak ji takzvaně
přetáhnout přes hranici k nám,“ zmí-
nila první dojmy.

Jak se vzápětí svěřila, prvotní
impuls okouzlení vycházel z mno-
hem hlubších pramenů, tryskajících
ze samé podstaty nedělitelné role
ženy a lásky.

„Kdo jiný než ženy výtvarnice by
se měly ujímat takového námětu jako
je láska? Každý chce být milován,
přijímat a předávat lásku partnerovi,
dětem, ostatním lidem, všemu živému
na naší planetě, láska je všelék a je jí
tak zoufale málo. Kolem nás je spous-
ta krutostí, násilí, vulgarity a tupé
ohlupující zábavy, která je zaměřová-
na na nejnižší pudy. Lidé si čím dál
více vztahují pojem láska čistě jenom
k sexu, skutečná láska z našeho živo-
ta i slovníku mizí a proměňuje se ve
zboží, které se musí prodávat v jaké-
koliv formě. Často si říkám, kde zůsta-
li všichni zodpovědí lidé, umělci, spi-
sovatelé, básníci a další, kteří dřív
dokázali upřednostnit lásku před
vším jako přirozenou a nejvyšší hod-
notu života? Co zůstalo z básníků jako
byl Mácha, Seifert, Goethe, Schiller?

Řekla bych, že na rakouské straně
jsou ženy dál ve volnosti a svobodě,
jak lásku vyjadřují. Pramení to z pro-
středí, v němž žijí. Bohužel naše čes-
ká společnost je hodně poznamenána
nálepkováním, zatracováním, škatul-
kováním a ze strany četných mužů ve
vazbě na ženy velkou dávkou hrubos-
tí až hulvátstvím.“

Výstava, na níž se za českou stra-
nu představí autorka výše vyřčených
slov, dále Bohuslava Maříková a Eva
Burešová, potrvá do 8. června. Pod-
pořilo ji město, záštitu nad ní pře-
vzal primátor města Miroslav Tetter,
k její realizaci přispěli mimo jiné ra-
kouská velvyslankyně v ČR Margot
Klestilová, rakouské velvyslanectví
v Praze, rakouský honorární konsul
v Praze, náměstkyně starosty Pre-
gartenu Helga Hofstadlerová a další.

EEnneerrggeettiicckkáá  ssppoolleeããnnoosstt  EE..OONN
jjaakkoo  ggeenneerráállnníí  rreeggiioonnáállnníí  ppaarrttnneerr  BBaammbbiirriiááddyy

zzvvee  ddûûttii  aa  jjeejjiicchh  rrooddiiããee  oodd  2266..  ddoo  2288..  kkvvûûttnnaa

ddoo  aarreeáálluu  SSppoorrttoovvnníí  hhaallyy  vv  ââeesskk˘̆cchh  BBuuddûûjjoovviiccíícchh..

ZÍSKEJTE ZDARMA PROSTOROVÝ TERMOSTAT!
Zařídit si domů plyn je nyní snadné. Vyřídit stavební povolení, zhotovit projekt, získat předepsané

zkoušky či revize, dodat a seřídit plynový spotřebič, orientovat se v nabídce služeb a firem na trhu.
To všechno a mnoho dalšího nabízí Jihočeská plynárenská, a.s. se svými partnery pro všechny

zájemce, kteří chtějí využívat zemní plyn.

Při zakoupení vybraného plynového kotle z nabídky programu „Život má hned větší jiskru“
v období od 1. dubna do 30. června 2006 získáte ZDARMA prostorový termostat

se sedmidenním programem pro regulaci teploty. Jedná se o kotle Baxi, Thermona
a Protherm zakoupené prostřednictvím partnerů Jihočeské plynárenské, a. s.

Více informací na tel. 140 50 nebo www.jcp.cz

Dvanáctiletá Veronika Pešková ze
ZŠ Nerudova a devítiletý Jiří Dvořák
ze ZŠ O. Nedbala se stali letos prvními
cyklisty ve věku do 15 let, kteří byli za
nošení přilby na hlavě obdarováni no-
vým jízdním kolem. Město České Budě-
jovice touto událostí zahájilo další rok
bezpečností celostátní kampaně Na kolo
jen s přilbou, do níž jsou zapojeny všech-
ny základní i mateřské školy. V loňském
roce podělilo novými koly šest šťastliv-
ců. „Počítáme, že letos jich bude přinej-
menším stejně,“ poznamenala Martina
Růžičková z odboru ochrany životního
prostředí magistrátu města, která se
kampani s koly věnuje.

„Jsem ráda, že mám nové kolo, jedno
si vezmu na chalupu,“ netajila radost z ne-
čekaného dárku překvapená Veronika.
Podobně na tom byl Jiří, když i jeho
zastavili strážníci městské policie.
Nejprve vyjukaný pohled se po chvíli
změnil a chlapec se rozpovídal. „Nosím
přilbu od čtyři let, co jezdím na kole.
Jednou mi asi zachránila život, když se
mi v kopci kolo rozjelo nazpátek a přilba
se při pádu úplně zničila.“

Děti dostaly za přilbu nová kola

Foto Ivana Píhová

RRaaddnniiččnníí  vvýýssttaavvnníí  ssííňň ■ ddoo  88..  66.. ■ O ČEM
ŽENY PŘEMÝŠLEJĺ, KDYŽ SE ŘEKNE LÁSKA -
projekt rakouských a českých výtvarnic
RRaaddnniiččnníí  vvýýssttaavvnníí  ssííňň  aa  nnááddvvoořříí ■ 1155..  66..  --  99..  77..
■ SETKÁNĺ - výstava dětských prací MŠ J. Ople-
tala a ZŠ Dukelská z Českých Budějovic
Info: tel. 386 801 402 a www.c-budejovice.cz
RRaaddnniiččnníí  nnááddvvoořříí ■ RRaaddnniiččnníí  llééttoo  22000066
2200..  66.. ■ 18.00 • Pohádky z Fimfára - Lakomá
Barka - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla
2222..  66.. ■ 18.00 • Pohádky z Fimfára - O rybáři a je-
ho ženě - účinkuje loutkohra Jihočeského divadla
2277..  66.. ■ 18.00 • Malá čarodějnice - účinkuje
loutkohra Jihočeského divadla
2277..  66.. ■ 21.00 • Co Čech, to muzikant - účin-
kuje Divadelní soubor J. K. Tyl

2288..  66.. ■ 21.00 • Světáci - účinkuje Divadelní
soubor J. K. Tyl
Info: tel. 386 801 402 a www.c-budejovice.cz
SSookkoollsskkýý  oossttrroovv ■ 11..  66.. ■ 14.00 - 19.00
• COUNTRY ODPOLEDNE pro děti i dospělé
Program: vystoupení s biči a kolty, mistr ČR
v lasování, sochař s motorovou pilou, kapela
Drobek a MIX band
■ 16.30 • pohádkový park s Pansofií
■ 17.30 • UPĺR Krejčí
Pořádají: statutární město České Budějovice
Partneři akce: TV GIMI, Radio Faktor, Dopravní
podnik ČB, EM grafika
Info: tel. 386 801 402 a www.c-budejovice.cz
NNáámměěssttíí  PPřřeemmyyssllaa  OOttaakkaarraa  IIII..,,  nnááddvvoořříí  rraaddnniiccee
2299..  66.. ■ 10.00 - 22.00 • Festival pouličního
divadla - Svatý P.R.D. (Pouliční Rozhlas Divadel)
VVýýssttaavvaa  ppoodd  ššiirráákkeemm  nnaa  nnáámměěssttíí - výtvarná díla

nejen žáků SUPŠ sv. Anežky České v Českém
Krumlově; další atraktivní podívaná
Program: ■ 10.00 • pouliční happening kolem
centra, zahájení festivalu, představení pro školy
■ 11.30 • Studio dell'arte „Don Giovanni“ - ko-
media dell'arte ■ 13.00 • Bílé Divadlo Ostrava
„Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu“ ■ 14.00
• Divadlo DNO „Posypusipusu“ ■ 15.00 • Divadlo
Studna „Kozlí muž“ ■ 16.30 • TEArTR RAJDO
„F“R for ty“ ■ 17.30 • Péro za kloboukem - kapela
■ 18.00 • Teátr Víti Marčíka - rad. dvůr ■ 19.30
• Kejklíř Vojtáno - učitel létání všech možných
věcí a skutečností ■ 20.00 • Bílé Divadlo Ostrava
„Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu“ ■ 21.30
• Divadlo Kvelb „Vzplanutí“ - ohňové loutky v nad-
životní velikosti ■ 22.00 • divadlo KONEC - vy-
hlášení všeho (PRD)
Info: tel. 386 801 402 a www.c-budejovice

KULTURNÍ PŘEHLED - červen 2006
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