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■ Nádražní ulice projde kompletní
a náročnou rekonstrukcí

■ Z ulice E. Pittera rovnou
na novou lávku

■ Cena města za rok 2005 nebude
tentokrát udělena

■ Program Hudebních slavností
Emy Destinnové

U V N I T Ř  L I S T U

Jak uvedl náměstek primátora Juraj
Thoma, realizace projektu si vyžádá ná-
klady ve výši cca 9 milionů korun, z toho
4 miliony získalo město z dotačního pro-
gramu spravovaného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR. Program byl podle
Thomy připraven už před třemi roky,
nedočkal se však finanční podpory a pro-
to byl v roce 2005 aktualizován a doplněn.
„V nové podobě jej pak po veřejném pro-
jednání schválila rada města a zastupitelé
tak učinili v prosinci loňského roku. Poté
byly všechny podklady k aktualizovanému
projektu odeslány na zmíněné ministerstvo.
Regenerace zahrnuje úpravy veřejného
prostranství v parteru, to znamená tří dět-
ských hřišť, zelených ploch a parkovacích
míst. Nic víc projekt nemůže řešit, v žádném
případě neumožňuje vstupovat do sanace
panelových domů jako takových, jeho cílem
je úprava veřejných prostranství mezi jed-
notlivými domy“ upřesnil Thoma.

Kromě aktualizace projektu pro síd-
liště Vltava, se 8. června letošního roku
uskutečnilo na Základní škole Máj I ve-
řejné projednání projektu Regenerace
panelového sídliště Máj, které má po-
dobné neduhy jako většina sídlišť stavě-
ných v 70. a 80. letech 20. století. „Trpí
především nedostatkem zeleně, nemají
centrální místa, která by jim dodala punc

města a samozřejmě velikým úskalím je
absolutní nedostatek parkovacích míst.
Z podkladů pro veřejné projednání vyply-
nulo, že jenom na Máji chybí 2 400 par-
kovacích míst, která jsou řešitelná z fyzic-
kých prostorových důvodů pouze v omeze-
ném rozsahu. Představený a diskutovaný
koncept jich do sídliště nově umístil ještě
asi 1 100 na úrovni stávajících povrchů,
částečně na úkor zeleně. Koncept současně
předpokládá vytvoření centrální osy síd-
lištěm v parkové úpravě, která by plnila
funkci centrálního prostoru,“ popsal ná-
městek. Podobně jako na Vltavě se rege-
nerace dotkne výrazně úpravy dětských
hřišť, úpravy povrchů komunikací, pro-
tihlukových opatření a veřejné vybave-
nosti. Podle Thomy je pozitivní relativně
vysoká účast veřejnosti na projednání
konceptu a fakt, že přítomní sami popi-
sovali, co jim schází a co by měl koncept
projektu obsahovat. „Projekt tedy nebude
vymyšlený od stolu, architekt zapracuje
připomínky a náměty do čistopisu projektu,
který budou posuzovat zastupitelé. Potom
se s ním budeme opět ucházet o finanční
podporu od ministerstva pro místní rozvoj
a z rozpočtu města,“ dodal.

Regenerace Máje by se mohla usku-
tečnit v letech 2007 - 2013.

Sídliště Vltava a Máj
čeká regenerace, cílem je
zlepšení prostředí pro život
Na polovinu září je stanoven termín zahájení I. etapy regenerace panelového
sídliště Vltava, jeho jižní části. Území je vymezeno ulicemi Fr. Ondříčka,
Strakonickou a J. Boreckého.

■ Mít dům a mít
v něm nájemní-
ky neplatiče, ná-
jemníky takzva-
ně nepřizpůso-
bivé, nájemníky
s poněkud uvol-
něnými mravy,
to je k uzoufání.
Město má tako-

vých domů docela dost. Vlastně - mě-
lo. Postupně se podařilo téměř všech-
ny neplatiče sestěhovat do ubytovny
na Okružní. Díky přísnému řádu,
ochrance a péči města se tam daří
udržet jakýsi standard.

Přesto by se asi při představě
koncentrace lidí, s nimiž je i jednotlivě
docela dost práce, na jednom místě,
většině majitelů domů orosilo čelo.

Nemusí to ale být jenom negati-
vum. Vznikla totiž jedinečná příleži-
tost pracovat hromadně s dětmi z té
nejohroženější společenské skupiny.
Máme možnost celou partu prcků
motivovat k tomu, aby se naučili učit
se, zvládat základní dovednosti
potřebné pro vstup do školy, aby se
naučili, že lepší a příjemnější je do
okolní společnosti zapadnout. Jed-
nodušeji - budeme umět naše malé
klienty přesvědčit, že lepší je mít
ve věcech a v životě pořádek a bude-
me doufat, že si tento poznatek od-
nesou domů a budou si jeho naplnění
tvrdě vyžadovat.

Jak na to? To se vezme potřebná
suma peněz z městské kasy, jedna
velká místnost, opraví se, vybaví se
kobercem, dětským nábytkem, ku-
chyňkou, hračkami, učebními po-
můckami a nakonec se malým ná-
vštěvníkům vysvětlí, že musí dodr-
žovat pravidla. To vše se nazve Jiloro,
což znamená srdíčko. V romštině,
samozřejmě. Nehrajme si na politic-
kou korektnost - samozřejmě že jde
o malé Romy.

Zapomněl jsem na to hlavní: aby
to fungovalo, tak potřebujete takové
šikovné lidi, jako ty z Městské cha-
rity v Č. Budějovicích. Lojza Ambrož,
Iva Hintermüllerová a další.

A ještě něco na závěr. Představte
si, že existuje firma, která se sama
od sebe přihlásí k tomu, že jednoho
z pracovníků Srdíčka bude platit.
Jen tak, protože její majitelé cítí, že
je to správné. Ta firma se jmenuje
Bitservis, její spolumajitel který s ná-
padem přišel je pan Musil a jsou
z Prahy. Českobudějovičtí se nějak
nehrnuli. Třeba příště.

Tomáš Kubín,
náměstek primátora

Jak na to

Rozšířené a doplněné vydání Encyklopedie pokřtili primátor města Miroslav Tetter
(první zprava), statutární máměstek primátora Juraj Thoma a vedoucí redaktor
2. vydání Jiří Kopáček.                                                                  Foto Pavel Panoch

Dvěma snímky se ještě krátce vracíme k návštěvě prezidenta České republiky Václava Klause a jeho manželky Livie na jihu
Čech. Po nabitém třídenním programu a cestování v úmorném tropickém vedru byli 26. června přijati představiteli města
v obřadní síni českobudějovické radnice, kde se oba podepsali do Pamětní knihy města. V odpoledních hodinách se zastavili
na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Atmosféru setkání vystihují i tyto dvě fotografie.             Foto Petr Zikmund

V Turistickém informačním centru
v budově historické radnice na náměs-
tí Přemysla Otakara II. bylo pokřtěno
druhé, rozšířené vydání Encyklopedie
Českých Budějovic.

Publikace je o 100 stran bohatší
a veškerá data jsou aktualizována k 31.
prosinci 2005, tedy symbolicky k 740.
výročí založení jihočeské metropole.

Jak uvedl náměstek primátora Juraj
Thoma, rozšíření přišlo po úspěchu prv-
ní edice z roku 1999, kdy byl náklad
pěti tisíc výtisků rozebrán během ně-
kolika týdnů. „Nyní přibyly v publikaci
desítky hesel zajímavých a populárních
osobností, významných průmyslových
a obchodních firem i obcí,“ představil
novou encyklopedii.

Zdůraznil, že při sestavování roz-
šířeného vydání byly zohledněny také
náměty a připomínky čtenářů. „V knize
tak lidé naleznou i praktický rejstřík
místních názvů, jmenný rejstřík a vel-

kou mapu Českých Budějovic s územ-
ním plánem města na rubu,“ doplnil.

Encyklopedie má nyní 672 strany
a přes 1 300 abecedně řazených hesel.
Publikaci zdobí na 1 700 ilustrací, tabu-
lek nebo map. Na tvorbě knihy se podí-
lelo téměř 100 autorů. „Encyklopedie je
určená všem, kteří se zajímají o město,
v němž žijí, nebo k němu mají nějaký
vztah. Své nezastupitelné místo má
i v cestovním ruchu nebo při propagaci
Českých Budějovic,“ dodal náměstek.

Druhé, rozšířené a doplněné vydání
encyklopedie připravilo vydavatelství
Nebe, s. r. o. a Statutární město České
Budějovice za finanční podpory spo-
lečností 1. JVS, a. s. a Teplárna České
Budějovice, a. s.

Publikace byla k dostání 17. a 18.
července pouze v Turistickém informač-
ním centru v budově historické radnice
a od 19. července u všech knihkupců.

Encyklopedie se dočkala rozšíření

„Chtěli jsme, aby se lidé mohli koupat
ještě letos, proto jsme celý projekt reali-
zace rozdělili na dvě etapy, což přineslo
určité komplikace. Kdybychom postupovali
standardní cestou, byla by plovárna uzavře-
na po celou sezónu,“ zdůraznila. Původně
mělo být koupaliště otevřeno už začátkem
července. „Za toto zpoždění se omlouváme
a jako malé bolestné jsme veřejnosti vě-
novali celý pátek přístup jak do kryté, tak
i letní plovárny zdarma od 10 do 20 hodin.
Jsem ráda, že občané tento malý dárek od

města přijali,“ řekla náměstkyně.
Vstup do letní plovárny byl v den

otevření výjimečně přes prostory plovár-
ny kryté z důvodu instalace turniketů.
Za první etapu rekonstrukce město zapla-
tilo přes patnáct milionů korun. Návštěv-
níky tady čeká zcela nové sociální zázemí.
Podle slov Ivany Popelová nechce město
s další etapou zahálet. „Navážeme hned
po sezóně tak, aby byla plovárna kom-
pletně opravena do května příštího roku.
Připraveno máme asi 80 milionů korun.“

Letní koupaliště otevřeno
Na Střeleckém ostrově byla otevřena v pátek 14. července letní plovárna, která
prošla první etapou rekonstrukce. Náměstkyně primátora Ivana Popelová zmí-
nila, že koupaliště bylo otevřeno o něco později, než bylo původně v plánu.

Od 1. 8. 2006 lze podávat žádost
o občanský průkaz pouze na pracovišti
Magistrátu města České Budějovice, od-
dělení evidence obyvatel a občanských
průkazů, Jeronýmova 1.

Na pracovišti magistrátu, oddělení
matrik, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2,
se od 1. 8. 2006 budou pouze vydávat
doklady na žádosti podané do 31. 7. 2006.

Změna nastává v souvislosti s mož-
ností vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnos-
ti na 1 měsíc. Od 1. 9. 2006 lze tento ob-
čanský průkaz vydávat na žádost občana
z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení občanského průkazu současně
s podáním žádosti o vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji.

Bližší informace získáte na telefon-
ním čísle 386 805 137.

Informace pro občany - místo
podání žádosti o cestovní pasy

V souvislosti se změnou právní úpra-
vy na úseku cestovních dokladů, na zákla-
dě zákona č. 136/2006 Sb., se mění způsob
a místo podávání žádostí o cestovní pas.

Od 1. 8. 2006 lze podávat žádost o ce-
stovní pas se strojově čitelnými údaji sou-
časného typu pouze na pracovišti Magist-
rátu města České Budějovice, oddělení
cestovních dokladů, Jeronýmova 1.

Na pracovišti magistrátu, oddělení
matrik, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2,
se od 1. 8. 2006 budou pouze vydávat do-
klady na žádosti podané do 31. 7. 2006.

V souvislosti s přechodem na výrobu
cestovních pasů se strojově čitelnými úda-
ji a s nosičem dat s biometrickými údaji,
nebude možné od 22. 8. do 31. 8. 2006 po-
dat žádost o cestovní pas se strojově čitel-
nými údaji (zhotovený ve lhůtě 30 dnů).

V tomto období se budou přijímat
pouze žádosti o pasy bez strojově čitel-
ných údajů (zhotovené ve lhůtě kratší
než 30 dnů).

Od 1. 9. 2006 se začnou vyhotovovat
elektronické žádosti o cestovní pasy se
strojově čitelnými údaji a nosičem dat
s biometrickými údaji přímo na pracoviš-
ti magistrátu, oddělení cestovních dokla-
dů, Jeronýmova 1.

Bližší informace získáte na telefon-
ním čísle 386 805 132.

DŮLEŽITÉ INFORMACE - NEPŘEHLÉDNĚTE

Mění se místo pro podání
žádosti o občanské průkazy
V souvislosti se změnou právní úpravy na úseku občanských průkazů, na
základě zákona č. 136/2006 Sb., se mění způsob a místo podávání žádostí
o občanský průkaz.

Nízkoprahové centrum bylo otevřeno koncem června a slouží zatím hlavně
dětem obyvatel českobudějovické ubytovny pro neplatiče TRIVAL. Jeho posláním
je umožnit dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí získat chybějící
zkušenosti a správné modely sociálního chování a zároveň podpořit získané pozi-
tivní modely z orientační rodiny. Pracovníci centra motivují děti při vzdělávání,
podporují je k využívání zájmových, kulturních a sportovních kroužků, pomáhají
při získávání sebeobslužných, hygienických a základních pracovních návyků, komu-
nikačních dovednostech a orientaci v základních právech a povinnostech.

Založení centra je výsledkem spolupráce českobudějovického magistrátu s Měst-
skou charitou. Projekt byl výrazně podpořen finančními prostředky Evropské unie,
Jihočeského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalšími subjekty.

JILORO slouží dětem
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„Nádražní ulice již opravy nutně po-
třebovala. Přestože se jedná o rozsáhlou
rekonstrukci, po celou dobu stavby budou
umožněny přístupy k jednotlivým objektům.
Minimálně se omezí jen pokud se bude
pracovat přímo před jejich vchody. Vjezd
osobních automobilů k nádraží bude
možný na zvláštní povolení, které vydá in-
vestiční odbor Magistrátu města České
Budějovice,“ uvedla náměstkyně primá-
tora Českých Budějovic Ivana Popelová.

„Čtyřpruhová Nádražní ulice je sou-
částí vnitřního městského okruhu, takže
během stavby bude nutné vést veškerou
tranzitní dopravu po objízdné trase. Bu-
deme postupovat tak, aby výluka dopravy
v tomto úseku trvala nejkratší možnou
dobu a obyvatelům Českých Budějovic i pro-
jíždějícím řidičům se předem omlouváme za
dočasná omezení,“ uvedl Michal Kořínek
ze společnosti Skanska DS.

Nádražní ulici v okolí železničního
a autobusového nádraží tvoří čtyři jízdní
pruhy se středovým dělícím pásem se
zábradlím a chodci zde používají podchod.
Na obou stranách ulice se nacházejí za-
stávky MHD a stanoviště taxislužby. Ve
směru od Rudolfovské ulice k Průmy-
slové se počet pruhů sníží na jeden, při-
čemž druhý pruh bude určený pro prů-
jezd autobusů a autobusovou zastávku
přibližně v místě zastávky stávající. Od
Žižkovy ulice budou opět pokračovat
dva jízdní pruhy. V opačném směru, od
Průmyslové ulice k Rudolfovské, budou
zachovány dva jízdní pruhy v celé délce,
ale silnice se rozšíří o jízdní pruh zru-
šený v protisměru a získané místo se
využije pro parkování osobních automo-
bilů, taxi, a také zde vzniknou stání pro
náhradní autobusovou dopravu v případě
výluky Českých drah.

Českobudějovická Nádražní ulice
prochází kompletní rekonstrukcí
V těchto dnech byla zahájena rekonstrukce pět set metrů dlouhého úseku
Nádražní ulice v Českých Budějovicích mezi ulicemi Rudolfovská a Kasárenská.
Silnice se rozšíří a zvýší se zde bezpečnost provozu. Během stavby bude dopra-
va vedena po objízdných trasách. Rekonstrukci v hodnotě 65,6 miliónu korun
provede společnost Skanska DS od června do prosince 2006. Investorem pro-
jektu je Statutární město České Budějovice.

S o u t ě ž
pro aktivní léto

Jako dílčí část projektu Zdravé město
uspořádal magistrát spolu českobudějo-
vickým Zdravotním ústavem na náměstí
Přemysla Otakara II. akci, která spadala
do celostátní kampaně nazvané Přijmi
a vydej.

Kladla si za cíl upozornit na jev, kte-
rý se promítá do života téměř každého
člověka: vlivem nadbytečného příjmu po-
travy se zvyšuje energetický příjem na
jedné straně, na druhé se méně energie
vydává, protože lidé napříč věkovými
skupinami mají méně pohybu. Výsled-
kem nerovnováhy mezi příjmem a výde-
jem jsou stále vyšší počty lidí majících
nadváhu, trpících obezitou a z toho pra-
menícími neduhy.

Formou soutěže se tak mohli zájem-
ci pustit do týdenního sledování svého
denního příjmu energie a jejího výdeje
pohybem. Přihlášku si buď vzali při akci
na náměstí, nebo ji mohou najít na we-
bových stránkách Státního zdravotního
ústavu www.szu.cz a českobudějovického
Zdravotního ústavu www.zuch.cz. Přihláš-
ky jsou k mání také na odboru sociál-
ních věcí v přízemí historické budovy
radnice, jsou na nich zároveň uvedeny
informace o energetických hodnotách po-
travin a vzorec k výpočtu vydané energie.
Přihlášky s vyplněnými údaji mohou
účastníci soutěže zasílat na adresu: Stát-
ní zdravotní ústav, Škrobárova 48, Praha
10 až do 10. října, kde budou slosovány.
Na výherce čekají hodnotné ceny, napří-
klad horské kolo zn. Author.

Na otázku, co ji motivovalo k tak
velké akci, odpověděla: „Velmi mi záleželo
na tom, aby se setkání podařilo. Považuji
za obzvlášť důležité, aby se obce a města
obou členských zemí Evropské unie mezi
sebou mohla poznat, samozřejmě nejprve
prostřednictvím svých představitelů. Byro-
kracie v unii je veliká a to je důvod, proč
ji mnozí lidé odmítají. Jestliže se má ně-
jaká spolupráce nastartovat a vyvíjet, není
jiná možnost, než ji začít od těch nejzá-
kladnějších stupňů, to znamená od lidí,
kteří dnes a denně řeší velmi podobné po-
tíže v obcích a městech a mohou je zdolá-
vat i pomocí vzájemné spolupráce, proto-
že k sobě mají nejblíže. Proto je potřeba,
aby se poznali, aby si mohli předávat zku-

šenosti, aby využívali partnerství k rozvo-
ji obcí a měst.“

Na její slova navázal primátor měs-
ta Miroslav Tetter když uvedl, že touto
první konferencí by měla vzniknout nová
tradice. „Myšlenku jsem uvítal a teď,
když premiéra skončila, máme představu,
že by se setkání pravidelně opakovala
střídavě u nás a v Rakousku,“ řekl.

V sále Metropolu se sešli zástupci
obcí a měst, kteří již navázali konkrétní
a dlouhodobé vzájemné kontakty v nej-
různějších oblastech, anebo mají za sebou
partnerství jen formální a této příleži-
tosti využili k tomu, aby formálnost od-
stranili a vytvořili příhodné podmínky
ke skutečné spolupráci.

K jaké konkrétně, o tom pojednávalo
zaměření konference na různá témata
komunální správy, například odpadové,
vodní či a energetické hospodářství,
projekty a možnosti získávání peněz na
jejich realizaci z evropských fondů.

Kromě již jmenovaných se konferen-
ce zúčastnili například předseda Svazu
měst a obcí ČR a poslanec Evropského
parlamentu Oldřich Vlasák, generální
tajemník Rakouského svazu měst Erich
Pramböck, zástupce generálního tajem-
níka rakouského Svazu obcí Nicolaus
Drimmel, místopředsedkyně rakouské
Spolkové rady Anna Elizabeth Haselbach
a další.

České Budějovice byly hostitelem
prvního společného setkání starostů měst a obcí dvou států
V českobudějovickém DK Metropol se uskutečnilo první česko-rakouské setkání starostů více než 60 obcí a měst.
Iniciátorkou a aktivní realizátorkou myšlenky na takovouto sešlost se stala rakouská velvyslankyně v ČR Margot
Klestilová-Löfflerová. Pod názvem Žijící partnerství jej uspořádalo Město České Budějovice ve spolupráci s Rakouským
velvyslanectvím v České republice.

O realizaci 1. setkání česko-rakouských starostů obcí a měst se osobně velmi zasadila
velvyslankyně Rakouska v ČR Margot Klestilová-Löfflerová.          Foto Ivana Píhová

Mapka s vyznačenými objízdnými trasami (•••••) v souvislosti s rekonstrukcí
a uzavírkou (---------) Nádražní ulice v Českých Budějovicích.

Velvyslanec Republiky Bosna a Her-

cegovina v České republice, J. E. Ivan
Orlič, přijel poprvé ve své funkci na
oficiální návštěvu Českých Budějovic,
kde jej přijal primátor Miroslav Tetter
a náměstek Tomáš Kubín. Velvyslanec
projevil zájem o novou spolupráci a na-
vázání kontaktů. Vzpomněl při té pří-
ležitosti na minulé doby, kdy měly obě
země, tedy bývalá Jugoslávie a Česko-
slovensko, čilé kontakty a vztahy. „Rád
bych, kdyby se postupně podařilo vztahy
dovést až k partnerské smlouvě. K Čes-
kým Budějovicích by se podle mého ná-
zoru hodilo město Bihač ležící na seve-
rozápadě země asi patnáct kilometrů
od chorvatské hranice,“ řekl a dodal, že
pro jeho zemi je v současné době nej-
důležitější posílit ekonomiku.

Primátor Tetter velvyslance ujistil,
že podpoří vznik spolupráce a kontaktů
mezi lidmi a institucemi, které jsou zá-
kladem k tomu, aby se mohly postupně
rozvinout až k partnerství měst.

Velvyslanec Bosny a Hercegoviny
p ř i j e l  d o  Č e s k ý c h  B u d ě j o v i c

Velvyslanec Ivan Orlič, stejně jako kaž-
dý vážený host, učinil zápis do nové
Pamětní knihy města. Foto Ivana Píhová

V místě, kde ústí ulice E. Pittera na nábřeží Vltavy, se přes její vody klene most či lávka s pozoruhodnou, nepřehlédnutelnou
konstrukcí. Spojuje oba břehy, po nichž vedou cyklostezky jednak k Litvínovickému mostu v Mánesově ulici a z druhé strany
umožňuje napojení se na lávku přes Litvínovickou silnici a přes ni do Stromovky.
Investice si vyžádala náklady více než 25 milionů korun, z toho 10,9 milionů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Lávka
slouží cyklistům i pěším. Ti si chválí pohodlnější dostupnost dalších částí města a jejich propojení, což označila náměstkyně
primátora Ivana Popelová jako hlavní smysl lávky a přilehlých stezek. Jak dále uvedla, příští rok by město rádo prodloužilo cyklostezku
v délce asi jednoho kilometru po levém břehu řeky k jezu u papíren, čímž by umožnilo spojení s obcí Litvínovice. Foto Ivana Píhová

Novou lávku předali do užívání občanům primátor města
M. Tetter, náměstkyně I. Popelová a ředitel a jednatel dodava-
telské firmy JHP Mosty Václav Jelínek.

Přes Vltavu se klene nový most

Nové varhany, nedávno instalované
do obřadní síně českobudějovické rad-
nice, nahradily téměř 60 let starý a ne-
funkční nástroj. Vzhledem i ovládáním
mikroprocesory jde o reprezentační
nástroj. Dubový hrací stůl je s varhany
propojen kabelem s optickými vlákny.
Dřevěné píšťaly jsou vyrobeny z kva-
litního smrkového dřeva, měch a vzduš-

nice z borového a na kovové píšťaly byl
použit cín. Varhany stály přes dva mi-
liony korun.

Veřejnosti je představila 12. červen-
ce přední česká varhanistka Iva Slan-
cová, která na ně zahrála díla od J. S.
Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho,
W. A. Mozarta a dalších. Vstup na kon-
cert pro veřejnost byl zdarma.

Obřadní síň má nové varhany

Schválili:
• Jihočeské vědecké knihovně neinves-
tiční dotaci ve výši 650 tisíc korun na
pořízení mobiliáře pro pobočku knihov-
ny v ulici J. Opletala v sídlišti Šumava.
• Neinvestiční dotaci pro neziskové
organizace působící v sociálních služ-
bách: Městské charitě ve výši 120 000
korun, Seleziánskému středisku mlá-

deže ve výši 60 000 korun.
• Neudělit cenu města za rok 2005.
• Změnu č. 14 územního plánu města
Č. Budějovice v lokalitě Sokolský ostrov.
• Zadání změny ÚP ČB v lokalitě u Váv-
rovských rybníků - komunikační propo-
jení ulic M. Horákové se Strakonickou.
• Zadání změny ÚP v lokalitě nádraží.
• Zadání změny ÚP zóny Máj - jih.

Co rozhodli zastupitelé 29. 6. 2006
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Tu si také Nitrané připomenuli slav-
nostmi konanými začátkem července,
kdy jedním z motivů jejich konání byla
skutečnost, že první křesťanský kostel
byl na nitranském území postaven už
v roce 1178. Součástí oslav se staly i nově
objevené unikátní archeologické nálezy
ze šesti lokalit a z období nitranského
knížectví a Velké Moravy. Nechyběla část
nazvaná po dvou solúňských bratrech
Cyrilo-Metodské slávnosti.

Nitra bývá často pro svoji staroby-
lost a symbolický význam nazývána „mat-
kou slovenských měst“. Už od pradávných
dob tady byly opevněné sídelní útvary.
O Nitře, dříve psáno Neitra, existují první

písemné vzpomínky už před rokem 830,
kdy byla sídlem slovanského knížete
Pribiny. V 9. století tvořila jedno z center
Velké Moravy, největšího státního útvaru
před vznikem pozdějšího českého státu.
Nitranský hrad je symbolem téměř 1 200
leté úlohy Nitry v dějinách Slovenska.

Její dávná minulost je spojená právě
s misí sv. Cyrila a Metoděje, město poží-
valo výsad významných městských pri-
vilegií. Jeho rozkvět se několikrát změnil
ve stagnaci kvůli katastrofálním vojen-
ským vpádům ve 13. a 17. století, ná-
sledkem čehož už v roce 1288 ztratila Nit-
ra statut svobodného královského města.
Avšak kontinuální význam jako sídlo žu-

py a významné církevní centrum si udr-
žela, čímž si opětovně zajistila rozvoj.

Dnešní Nitra je moderním městem,
v němž se snoubí starobylé s novým tak
citlivě a jemně, jakoby tvář města tvořila
jedna jediná výšivka několika na sebe
navazujících generací vyšívaček. Duch
starobylé Nitry dýchá z početných za-
chovaných, anebo nově objevených pa-
mátek. Za všechny vzpomeňme alespoň
některé: dominantou města při pohledu
ze všech světových stran zůstává hrad
a biskupská katedrála. K uměleckým
a architektonickým prioritám v Horním
městě patří například Mariánský sloup,
Velký a Malý seminář a františkánský
klášter, v Dolním městě župní dům rad-
nice a bývalá synagoga a hlavně slavný
komplex kostela a kláštera piaristů.

V kotlině Zoboru se nacházejí zříceny
klášterního kostela kamaldulských mni-
chů, kteří byli v 17. a 18. století nástupci
slavných zoborských benediktýnů. Nad
severní části dnešní velké Nitry bdí na
vysokém ostrohu známý raně středověký
kostelík v Dražovciach. Náměstí v Horním
městě vévodí socha samotného nitran-
ského knížete Pribiny a v centru hlavní-
ho náměstí Nitry, Svatoplukova, které se
postupně stále dotváří, je dominantou
zase obrovská moderní budova Divadla
A. Bagara.                                                 (ina)

Nitranské knížectví, Velká Morava a soluňští bratři
Starobylé město ž i lo  svoj í  bohatou histori í
Nitra, město ležící na severním pomezí Podunajské roviny pod majestátním Zoborem, je partnerským městem Českých
Budějovic od roku 1994. Krajina kolem řeky, nesoucí stejné jméno kelstkého původu, uchvátí spolu s městem svojí
malebností. Všude okolo jsou patrné stopy historie.

info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz

tel.: 386 801 111 tel.: 386 805 111 tel.: 386 804 111 e-mail: posta@c-budejovice.cz

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Nitrou protéká stejnojmenná řeka. Město leží v nadmořské výšce téměř 590 metrů.
Shora jej „hlídá“ vrch Zobor. Foto Ludmila Synaková, kulturně-společenský měsíčník Nitra

Takovýto pohled na město se naskytne každému, kdo vystoupí na vrchol schodiště
chrámu sv. Emerama.           Foto Ludmila Synaková, kulturně -společenský měsíčník Nitra

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
7. Branka na Piaristické

náměstí
Na Piaristické náměstí vedla do ro-

ku 1903 od Lubasova domu (nachází se
na rohu ulic České a Hroznové) barokní
branka s replikou mariánské sochy. Na
starém snímku stojí vlevo gotický Luba-
sův dům, vpravo renesanční Schwarz-
kopfův dům a na něj navazuje Macelisův
dům. Mezi Lubasovo a Schwarzokopfovo
domem se nachází branka s portálem.
Druhá branka bývala v místech, kde jsou
dnes umístěna sousoší Kalvárie a Trojice
a třetí branka, která sloužila jako vstup
na původní dominikánský hřbitov, stála

poblíž solnice. Hřbitov (lidově zvaný
Frajťák - z německého Friedhof a Freitag)
byl zrušen v 18. století. Následně se z pro-
storu po starém hřbitově vyvinulo náměs-
tí, přičemž se nikdy nestalo typickým
náměstím, do kterého ústí ulice a je ko-
munikačním centrem. Domy do Piaris-
tického náměstí směřují svou zadní čás-
tí (původně dvorky) vyjma klasicistního
Macelisova domu z 19. století, který měl
vchod skutečně z Piaristického náměstí.

Na přelomu 19. a 20. století se ke kláš-
teru, a tedy do prostoru Piaristického
náměstí, postupně přemístily týdenní
ovocné a zeleninové trhy, které se do té
doby konaly u Černé věže před děkan-

stvím. To zřejmě přispělo ke zboření
branky u Lubasova domu. Trhy ve čtvrtek
a v sobotu na Piaristickém náměstí zů-
staly dodnes, zřejmě i z důvodu historic-
kého prostředí, které je mj. zachycené
na mnoha výtvarných dílech i ve filmu
Pyšná princezna. Zmizel jen prodej vá-
nočních stromků ve velkém a naopak zde
vznikla nová tradice - Vánoční Panská.

V roce 1993 byl proveden na Pia-
ristickém náměstí archeologický prů-
zkum, který našel stopy osídlení z 2. až
1. století před naším letopočtem a za-
chytil pozůstatky slovanské osady z 11.
až 12. století našeho letopočtu. Nenapl-
něná zůstala tajná přání všech, kteří
doufali, že se najde něco, co by nazna-
čovalo, že zde stál nebo spíše měl stát
královský hrad jako u každého pořád-
ného královského města.

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

Dnešní otázka zní:
Vyjmenujte alespoň 5 herců,
kteří působili v Jihočeském
divadle, nebo „prošli“
divadlem, a odešli
do pražských divadel?

Dnešní otázka zní:
Vyjmenujte alespoň 5 herců,
kteří působili v Jihočeském
divadle, nebo „prošli“
divadlem, a odešli
do pražských divadel?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Mi-
lana Bindera Když století městem pro-
letí s jeho vlastnoručním podpisem.

Správná odpověď na otázku z červno-
vého vydání je:
Na dně vysušeného Krumlovského
rybníky byly vybudovány následují-
cí stavby: Justiční palác, Okresní
dům, synanoga, továrna Stegmann,
továrna Hardtmuth, zimní stadion,
Háječek- letní kino aj.

Výhercem je:
Ing. Stanislav Jirkovský, Rožnovská 765,
373 82 České Budějovice.

Odpovědi zasílejte do 10. následují-
cího 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.

XXVVIIII..  HHuuddeebbnníí  ssllaavvnnoossttii  EEmmyy  DDeessttiinnnnoovvéé  22000066
PPáátteekk,,  1188..  88.. ■ od 20 hod. • Nádvoří radnice - Zahajovací koncert - W. A. Mozart - Serenade
Nr. 13 KV 525 „Malá noční hudba“, W. A. Mozart - Koncert pro flétnu a orchestr G - Dur, KV 313,
K. Stamic - Koncert pro flétnu a orchestr G - Dur, J. Haydn - Symfonia in G č. 100 „Vojenská“
- Jihočeská komorní filharmonie, Jakub Klecker dirigent   PPoonndděěllíí,,  2211..  88.. ■ v 19.30 • Katedrála
sv. Mikuláše - Varhanní koncert - F. Mendelssohn - Sonata č. 1, D. Buck - Večer, D Locklair - Rubriky,
G. Bohm - Choral, M. Sandresky - Tajemství víry, Peggy Johnson - varhany /USA/   SSoobboottaa,,  2222..  88..
■ v 19.30 • Státní zámek Třeboň - Letní nokturno - Magdalena Tůmová - flétna, Magdalena
Šimečková - harfa   ČČttvvrrtteekk,,  2244..  88.. ■ v 19.30 • Kostel P. Marie Dominikánský klášter - Pocta
Mozartovi - W. A. Mozart - Ave verum, Sub tuum presidium, Te deum laudamus, Laudate Dominum,
Tantum ergo, Laudate Dominum, Dominicum messe - Hana Šrubářová, Eva Daňhelová soprán,
Hana Masopustová alt, Petr Julíček tenor, Aleš Procházka bas, Čeští komorní sólisté Brno, Český
filharmonický sbor Brno, Petr Fiala dirigent   PPáátteekk,,  2255..  88.. ■ ve 20 hod. • Kostel sv. Jiljí Třeboň
- Varhanní koncert - J. S. Bach, Preludium a fuga C dur BWV 545, W. A. Mozart - Laudate Dominum,
Jan Křtitel Kuchař - Fantazie d moll, W. A. Mozart - Agnus Dei z Korunovační mše, Felix Meldessohn
- Bartholdy Sonate č. 4 - B Dur, W. A. Mozart - Moteto „Exsultate, jubilate“ - Pavla Vykolapová
soprán   PPoonndděěllíí,,  2288..  88.. ■ v 19.30 • kostel P. Marie Dominikánský klášter - Varhanní koncert
- J. M. Sperger - konzert D- dur Nr. 2, J. S. Bach - Fantasie G Dur BWV 572, Hebreo Rossi - Choral
Canzona pro šofar, J. S. Bach - Toccata und Fuge d - moll BWV 565, W. A. Mozart - Sonata
- Petr Dostál-Berg tromba soprana, šofar, Christian von Blohn varhany   SSttřřeeddaa,,  3300..  88.. ■ v 19.30
• Jihočeské museum - barokní sál - Adamusovo trio - J. S. Bach - Sonata, W. A. Mozart - Trio,
J. L. Dusík - Nocturno, R. Schumann - Pohádková vyprávění, J. Brahms - Trio - Jan Adamus hoboj,
anglický roh, Jitka Adamusová housle, Květa Novotná klavír   ČČttvvrrtteekk,,  3311..  88.. ■ v 19.30 • Koncertní
síň O. Jeremiáše - Collegium Českých filharmoniků - H. Purcell - Suite, G. F. Handel - Concerto
grosso N. 16, A. Vivaldi - Concerto, J. Brahms - Adagio, L. Janáček - Suita   PPoonndděěllíí,,  44..  99.. ■
v 19.30 • Jihočeské muzeum - barokní sál - Panochovo kvarteto - F. X. Richter - Smyčcový kvartet
C - Dur, Op. 5 č. 1, W. A. Mozart - Smyčcový kvartet B Dur, KV 458 „Lovecký“, L. v. Beethoven
- Smyčcový kvartet C Dur, Op. 59 č. 3 „Razumovský“   SSttřřeeddaa,,  66..  99.. ■ v 19.30 • DK Metropol
divadelní sál - Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK - L. v. Beethoven - Leonora III overture,
op. 72a, L. v. Beethoven - Koncert pro housle a orchestr D - dur, Op. 61, C. Debussy - Moře,
M. Ravel - Bolero - Pavel Šporcl housle, Jiří Kohout dirigent   ČČttvvrrtteekk,,  77..  99.. ■ v 19.30 • Katedrála
sv. Mikuláše - Duchovní koncert - L. v Beethooven, A. Dvořák - Biblické písně   SSoobboottaa,,  99..  99.. ■
v 19 hod. • Sportovní hala - Operní galakoncert k poctě Emy Destinnové - Árie a dueta z oper
Andrea Cheniér, Tosca, Cavalleria Rusticana, Manon Lescaut, Pagliacci - Hui HE - soprán, Keith
Olsen - tenor, Filharmonie Brno, Leoš Svárovský dirigent

Cena města nebude udělena
Zastupitelé vzali na vědomí doporučení rady města a schválili, že tentokrát

nebude udělena Cena města České Budějovice za loňský rok za významný a mi-
mořádný počin nebo dílo a za celoživotní práci, který svým významem přesahuje
hranice statutárního města a přispívá k jeho rozvoji.

Kulturní komise doporučila přiznat cenu Janu Schinkovi a Milanu Binderovi,
tvůrcům společného knižního titulu České Budějovice 1948 - 1989 s podtitulem
Když se psalo, co se smělo, kdy Schinkovy texty doprovázejí Binderovy fotografie.
Knihu věnovali oba patrioti svému městu, jeho historickým etapám a proměnám
a vydali ji letos vlastním nákladem. Byl to právě letopočet, který nakonec rozhodl,
že je cena města těsně minula, neboť statut říká, že musí jít o dílo za rok předchozí.
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Pracovníci zákaznického centra spo-
lečnosti 1. JVS a.s. v Severní ulici za-
znamenali a vyřídili od počátku letošního
roku více než 11 tisíc žádostí a dotazů
ze strany odběratelů. Více jak polovina
zákazníků využívala telefonického kon-
taktu, což je o téměř 2 procenta více
než ve stejném období loňského roku.

Kromě standardních služeb jako je
možnost zaplacení faktury si klienti
mohou v zákaznickém centru vyřídit
vše co se týká vyjadřovací činnosti k vo-
dovodním a kanalizačním přípojkám a je-
jich realizaci, uzavírání smluv, montáže
a výměry vodoměrů, odečítání spotřeby
a fakturace. Kromě služeb zákaznického
centra v sídle společnosti mohou od-

běratelé využít i zákaznickou kancelář
Synergie v centru města, kde své služby
nabízejí kromě 1. JVS a.s. také E-ON
a Jihočeská plynárenská a.s.

Úřední hodiny v zákaznickém centru společnosti 1. JVS a. s.
SMLOUVY, FAKTURACE, POKLADNA, OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

KONZULTACE PŘI VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM O VYJÁDŘENÍ K SÍTÍM
PO 7,00 - 17,00 7,00 - 16,00
ÚT 7,00 - 15,00
ST 7,00 - 17,00 7,00 - 16,00
ČT 7,00 - 15,00
PÁ 7,00 - 12,00

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

Zájem o služby zákaznického centra
společnosti 1. JVS a.s. vzrůstá

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba 156

MMááttee  pprroobblléémm  ss  ooddbboorrnn˘̆mmii  eelleekkttrrooeenneerrggeettiicckk˘̆mmii  aa  eelleekkttrroommoonn--
ttááÏÏnníímmii pprraacceemmii??  VVyyuuÏÏiijjttee  sslluuÏÏeebb  nnaa‰‰iicchh  AAlliiaannããnníícchh  ppaarrttnneerrÛÛ..
KKoommpplleettnníí  sseezznnaamm  AAlliiaannããnníícchh  ppaarrttnneerrÛÛ,,  jjeejjiicchh  sslluuÏÏeebb  aa  ooddppoo--
vvûûddii  nnaa  ããaassttoo  kkllaaddeennéé  oottáázzkkyy  nnaalleezznneettee  nnaa  nnaa‰‰iicchh  iinntteerrnneettoo--
vv˘̆cchh  ssttrráánnkkáácchh  hhttttpp::////wwwwww..eeoonn..cczz//ccss//ccuussttoommeerrss//cciittiizzeenn//ccoonnttaaccttss//ppaarrttnneerrss..sshhttmmll,,
ddáállee  ppaakk  nnaa  tteelleeffoonnnníí  zzáákkaazznniicckkéé  lliinnccee  114400  5500  nneebboo  884400  111111  333333

ããii  vv  kkoonnttaakkttnníícchh  mmíísstteecchh
nnaa‰‰íí  ssppoolleeããnnoossttii..

Prvním dnem letošního roku se pět českobudějovických vědeckých ústavů sloučilo
a vytvořilo Biologické centrum Akademie věd ČR. Pouhého půl roku poté získali
jihočeští vědci dárek ze 30 milionů korun v podobě nové budovy v akademickém
areálu Na Sádkách. Objekt řeší dlouhodobý nedostatek pracoven, skladů a garáží,
se kterým se po celá desetiletí potýkali 3 tamní hydrobiologové, ekologové, půdní
biologové a jejich studenti. Stavbu ve velmi krátké době realizovaly Českobudě-
jovické pozemní stavby, s.r.o.

Jihočeští vědci získali nové zázemí

Českobudějovičtí basketbalisté se
v polské Przemyšli zúčastnili meziná-
rodního sportovního turnaje O pohár
starosty města společně s dalšími
sportovci ze Slovenska, Ukrajiny, Ma-
ďarska a s domácími hráči. Turnaj
se hrál v kategorii mladšího dorostu
(ročníky narození 1990 - 1991). První
místo a Pohár starosty města Prze-
myšle získal tým chlapců z Českých
Budějovic, družstvo dívek skončilo
na krásném druhém místě. Celkem
naše město reprezentovalo 24 spor-
tovců a tři trenéři.

„Možnost zúčastnit se turnaje jsme
dostali díky navázaným kontaktům
mezi městy České Budějovice a Prze-
myšlí. Musím říci, že hostitelé se o spor-
tovce starali vzorně a turnaj byl při-
pravený velmi dobře. Uvítali jsme, že
hned po příjezdu v nočních hodinách
na nás čekali místní organizátoři
před vjezdem do města, aby nás jím
provedli a zavedli k místu ubytování.
Tím nám odpadlo bloudění po nezná-
mém městě, jaké jsme zažívali napří-
klad na turnaji v Belgii. Časový roz-
vrh turnaje byl navíc uspořádán tak,
že sportovci všech družstev měli mož-
nost poznat město,“ podělil se o zá-
žitky a atmosféru sportovního klání
předseda BSK České Budějovice
Tomáš Hejpetr.

Českobudějovičtí
basketbalisté získali
pohár starosty Przemyšle

Na realizaci protipovodňových opat-
ření má město v letošním rozpočtu částku
12 milionů korun. Peníze by se měly zú-
ročit především na řece Malši. „Jsou při-
praveny na protipovodňová opatření v úse-
ku mezi Malým jezem a ulicí Kaplířova,
ale s největší pravděpodobností nebudou
proinvestovány. Dosud totiž nebyla vydána
nezbytná rozhodnutí pro neshody mezi
investorem, čili městem, vodohospodářským
projektantem a občanským sdružením, jenž
v této oblasti vzniklo a některými ekolo-
gickými aktivitami,“ vysvětluje primátor
Miroslav Tetter, který z těchto důvodů
svolal zástupce všech zainteresovaných
stran, aby si plánovaný postup vysvětlili.
„Jako předseda povodňové komise jsem
stále vystavován tlakům, které nabádají
k nějaké aktivitě směřující k ochraně oby-
vatel před velkou vodou. Navíc jako kaž-
doročně stojíme před přípravou rozpočtu
na další období a je třeba znát jasné ná-
zory na tuto problematiku, které se pro-
mítnou na přidělené částce peněz. Podle
mého názoru by měla být protipovodňová
opatření naprostou a nezpochybitelnou
prioritou. Na druhou stranu si ale nemů-
žeme dovolit dávat peníze z městského
rozpočtu na něco, co nemá moc šancí na
realizaci. Proto je nutné znát závazné sta-
novisko všech stran,“ konstatuje primátor.
Výhradami k navrhovaným opatřením
se už totiž několik let netají představi-
telé Občanského sdružení Malše. Ti by
rádi ochránili především park u Malého
jezu a zachovali stávající stav, což pocho-
pitelně brzdí plány vodohospodářů smě-
řující ke snížení hladiny a vystavění hrá-
ze podél řeky. „Dohodli jsme se, že vyho-
víme požadavku sdružení a na první etapu
navrhovaných opatření v úseku Malý jez
- Kaplířova, necháme vypracovat hydro-
technický výpočet na povodňovém modelu
města. V případě, že výsledek bude pozi-
tivní a představitelé sdružení přesto po-
vedou nějaké obstrukce, pak jsem proto,
aby se pro další období práce na Malši
zastavily a finanční prostřekdy putovaly
do dalších kritických míst, konkrétně mám
na mysli například Dobrovodský potok či
problematické intravilánové vody na Bra-
nišovské, prostě tam, kde je možná jejich
realizace,“ dodává primátor M. Tetter.

Jitka Welzlová,
tisková mluvčí magistrátu

Protipovodňová
opatření by měla
být pro město prioritou
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