
NovinyNovinyNoviny
českobudějovické r adnice

l i s to p a d  -  p r o s i n e c 2 0 0 6  č í s l o  11 - 12 / r o č n í k  3 / d o  p o š to v n í c h  s c h r á n e k  z d a r m a
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- roční ohlédnutí

U V N I T Ř  L I S T U

Pravý význam

Vánoc

Slavnostního otevření Mercury Centra se 30. listopadu zúčastnil primátor města Juraj
Thoma s chotí. Obchodně dopravní centrum, které bylo vybudováno na místě
nevyhovujícího autobusového nádraží, je unikátně architektonicky řešené a jde
o největší soukromou investici v krajském městě v posledních letech. Foto Petr Zikmund

Zastupitelstvo města schválilo na
svém prosincovém zasedání městský
rozpočet pro rok 2007. „Ten je
samozřejmě vyrovnaný, stejně jako
tomu bylo i v předchozích letech.
Celkové příjmy představují výši
1.642.145 tisíc korun. Tomu sa-
mozřejmě odpovídají výdaje, a to běžné
ve výši 1.236.531 tisíc korun a výdaje
kapitálové dosahují 367.777 tisíc
korun,“ upřesňuje náměstek primátora
Rudolf Vodička.

Mezi nejvyššími nákladovými polož-
kami jsou provozní a investiční dotace
na zajištění městské hromadné dopravy
ve výši 200 milionů korun. Odbor

Historické
a romantické
kulisy našeho
města přímo
vybízejí k za-
myšlení, napří-
klad na večerní
p r o c h á z c e ,

a připomenutí si vlastní historie
i identity. Udělejme si chvíli čas
a zamysleme se nad tím, jaký byl
uplynulý rok a jaký bude ten příští,
jaké budou letošní Vánoce a jaké ty
napřesrok. Připomeňme si i význam
Vánoc.

Ten je pro každého nepochybně
jiný. Děti za nimi především vidí
přehršel dárků, dospělí často jen
starosti s nakupováním a úklidy.
Nelze však opomíjet pravý význam
Vánoc, který bychom si měli
připomínat všichni, ať věřící či
nevěřící. Je to odkaz výjimečného
člověka, který dokázal oslovit tisíce
a miliony lidí a předat jim své
poselství lásky a tolerance. To si
připomeňme. Odhoďme alespoň na
chvíli spěch a sváry a připomeňme
si, že láska našich blízkých je to
nejdůležitější a nejvzácnější, co nás
může potkat.

Přeji Vám všem šťastné a veselé
Vánoce.

Váš primátor Juraj Thoma

„Návrh regenerace sídliště Máj je
rozdělen do šesti etap, které by měly být
postupně realizovány – první už v
příštím roce,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Dále doplnil, že jde o území veliké 61,5
hektarů s 16 tisíci obyvateli. „Rozsahem
se v podstatě jedná o jedno průměrné
okresní město. Projekt řeší umístnění a
provozní řád nových dětských hřišť, pěší
a cyklistické komunikace. Projekt by dále
měl přinést občanům této lokality dalších
1085 parkovacích míst. V žádném
případě  projekt nesleduje úpravy a
odstraňování stávající panelové
zástavby,“ upřesňuje primátor  a dodává,
že se také počítá s výsadbou zhruba 1400
kusů nových vzrostlých stromů.

Zelené plochy by se měly sloučit do
kompaktních větších celků a dále vznik-
nou celkem 3 kilometry nových cyklo-
stezek včetně dráhy pro in-line bruslení.

V místě volné plochy mezi dnešním
Penny Marketem, poštou a kolem ulice
A. Barcala vznikne centrální náměstí,
kde bude kašna, stromořadí, informační
a kulturní centrum a další objekty
pouličního charakteru. Jako první v
pořadí by měl být vybudován tzv.
centrální park do konce roku 2008. 

Projekt regenerace panelového sídliště
Máj by podle předběžných propočtů měl
přijít na zhruba 130 milionů korun. Státní
dotace v tom nejlepším případě mohou
pokrýt až 70 procent všech nákladů.

„Na každou jednotlivou etapu se musí
zadávat projekt pro územní a stavební
řízení zvlášť. Možnost financování je
závislá na tom, jak rychle bude mini-
sterstvo pro místní rozvoj vypisovat výzvy
k podávání přihlášek do tohoto programu.
Druhou možností, jak získat na projekt
peníze, je prostřednictvím státních fondů
dopravní infrastruktury,“ dodává primátor.

Doprava je tvrdý oříšek,
ale máme řešení

V předešlém období
jste byla náměstkyní
pro investice, správu
veřejných statků a
životní prostředí. Va-
še kompetence se
nyní proměnily.
Budete nejenom zá-
stupkyní primátora,
ale budete se
zabývat převážně
rozvojem města,
dopravou, památko-
vou péčí, cestovním

ruchem, fondy EU a informatikou.
Poměrně široký záběr a zdá se, i tvrdý
oříšek. Občané města pociťují největší
problém Českých Budějovic dopravu. Jaké
máte v této otázce řešení?

Tvrdý oříšek to samozřejmě bude.
Nicméně v rámci přípravy investic jsem
se dopravou zabývala už v minulém
volebním období. Řešení není jednoduché
a má několik podřešení. Je nutné
dobudovat silniční skelet města. Finančně
je to velmi náročné. V minulém období se
nám toto podařilo dotáhnout projekčně do
fáze projektu pro územní řízeni, a to jak
zanádražní komunikaci včetně podjezdu
po kolejištěm, tak i propojení ulic
Horáková a Strakonická. Nyní už musíme
tyto akce dotáhnout do fáze realizace. 

Velkým problémem je obchvat města,
kterému se chci věnovat opravdu velmi
aktivně. Hlavně formou navázání
kontaktů na příslušných místech a
pokračovat v kontaktech již navázaných.
Chtěla bych být v tomto případě takovým
tím, politikem, který nenechá ty nad
sebou usnout. Je nutné jim neustále

připomínat, že někde na jihu Čech
existují České Budějovice, které mají
problém s dopravou a odvedení tranzitní
dopravy velmi pomůže.

Nemalým problémem jsou prostorové
možnosti vlastního města. Centrum
města nemá kapacitu, aby pojalo všechen
vozový park Českých Budějovic tak, jak
by si to mnozí automobilisté přáli. Ráda
bych pokračovala v zatraktivnění alter-
nativních způsobů dopravy jako je
městská hromadná doprava, cyklistická
doprava a aby byly pro občany dostatečně
komfortní a dostupné.

Chystáte nějaké osvěžení i v rámci
svých ostatních kompetencí? Velmi
zajímavé možnosti nabízí do budoucna
fondy Evropské unie.

Mám plno elánu i mnoho nápadů.
Chtěla bych se zaměřit na spolupráci
mezi odborem územního plánování a
architektury a odborem pro rozvoj a
strategické plánování. Měl by existovat
jakýsi městský manuál neboli jízdní řád
pro aktivní naplňování územního plánu.

Máme zpracovaný územní plán a
strategický plán, který potřebuje
aktualizaci. To, co nám ale zejména
chybí, je systémové uchopení jednot-
livých problémů, ať je to otázka dopravy,
humanizace sídlišť, nové bytové
výstavby, rozvoje nové zeleně. Musí se s
nimi aktivně pracovat. Velkou výzvou je
nové plánovací období Evropské unie.
Zatím sice ještě konkrétní podmínky
neznáme, ale tušíme a mohlo by nám z
toho plynout dost možností.

Město má vyrovnaný
rozpočet 

správy veřejných statků bude dispo-
novat 250 miliony korun, které jsou
určeny především na čištění a údržbu
komunikací, na náklady spojené
s komunálním odpadem a na péči
o veřejnou zeleň. Druhá etapa rekon-
strukce Lannovy třídy bude stát
městskou pokladnu 45 milionů korun,
Jihočeské divadlo získá příspěvek
67 milionů a Jihočeské letiště, a.s.
27 milionů korun.

„Snahou města bude pro příští léta
získat co nejvíce dotací z různých
možných zdrojů nejenom státních, ale také
z fondů Evropské unie a jiných dos-
tupných zdrojů,“ dodal Rudolf Vodička.

Další osud nové točny určí
harmonogram

Obyvatelé Máje budou mít
náměstí, kašnu i park

náměstkyně
Ivana Popelová

Do pěti let by se obyvatelé sídliště Máj mohli dočkat významné proměny svého okolí.
Zastupitelstvo města 14. prosince schválilo tzv. Projekt regenerace panelového sídliště
Máj.  Modernizace největšího českobudějovického sídliště přijde cca na 130 milionů
korun. Kromě modernizace a zkrášlení veřejných prostranství přinese i 1085 nových
parkovacích míst.

(Pokračování na str. 2)

Od letošního roku, respektive od
1. srpna, provádí nově celoroční čištění
a  údržbu místních komunikací akciová
společnost .A.S.A. Mezi povinnosti
firmy  patří samozřejmě i zimní údržba. 

„Cílem zimní údržby na katastru
města České Budějovice je zajištění
sjízdnosti  komunikací podle pořadí
naléhavosti. Na prvním místě, a tedy
nejdůležitější, jsou všechny dopravně
významné místní komunikace, dále
tratě, které využívá městská hromadná
doprava a další vybrané dopravně
důležité příjezdové komunikace
k poliklinikám a nemocnici, k zá-
chranné službě, hasičům apod.,“ uvedl
náměstek primátora František Jelen. Na
tyto komunikace vyjíždí technika
okamžitě po zjištění závad ve
sjízdnosti, nejpozději však do 30 minut.
„Sjízdnost musí být zajištěna do
4 hodin od zjištění nebo nahlášení
problému,“ doplnil náměstek.

V druhém pořadí jsou zařazeny
všechny dopravně významné místní
komunikace a páteřní komunikace ve
všech obytných čtvrtích a na sídlištích,
na kterých lze nechat uježděnou vrstvu
sněhu do výšky 5 cm. Zde musí být
komunikace upraveny do 12 hodin od
nahlášení závad ve sjízdnosti. Ve třetím
pořadí jsou všechny místní dopravní
komunikace, které nejsou zařazeny

v prvním a druhém pořadí. Ve čtvrtém
pořadí jsou neudržované komunikace,
které bývají ošetřovány posypem občas. 

„Firmy .A.S.A. a Správa a údržba
silnic (SÚS) České Budějovice se také
dohodly na vzájemné výměně správy
části komunikací tak, aby úklid města
byl prováděn efektivně a ekonomicky,“
vysvětluje František Jelen.   

Pracovníci společnosti .A.S.A. se
zároveň budou starat i o schůdnost
pěších komunikací odhrnováním sněhu
a zdrsněním povrchu pískem. Počítá se
samozřejmě i se zimní údržbou zas-
távek MHD, mostků a lávek strojně
i ručně.

„Vylepšujeme samozřejmě i techno-
logii. Letos se poprvé nebude používat
pouze krystalická sůl, ale roztok
solanky a přibude i ošetřování pomocí
chloridu vápenatého. Je to roztok, který
je účinný i při teplotách pod mínus pět
stupňů Celsia. Účinnost by měla být
větší a také je šetrnější k životnímu
prostředí. Svá pravidla má i používání
posypových materiálů. Například
podchody a lávky se smějí sypat pouze
pískem, komunikace chemickými nebo
inertními materiály, které neobsahují
žádné toxické nebo jinak škodlivé
látky,“ uvádí František Jelen.  

Neurčí-li počasí jinak, zimní údržba
by měla být ukončena 31. března 2007.

Odklízení sněhu zajišťuje
nově pro město .A.S.A.
Rada města 15. listopadu schválila operační plán zimní údržby města. Údržbu
komunikací provádí poprvé firma .A.S.A., a to až do konce března podle
schváleného harmonogramu.

Vyplynulo to z jednání mezi primá-
torem Českých Budějovic Jurajem
Thomou a generálním ředitelem Národ-
ního památkového ústavu Pavlem Jeriem,
k němuž došlo ve čtvrtek 7. prosince
v Praze.

„Nebudeme v této fázi jednat o tom,
jak bude otáčivé hlediště vypadat nebo
kde se bude případně nacházet. Řekneme
si ale závazně, jaké kroky a kdy
podnikneme. To je, myslím si, významný
posun, který ukazuje, že památkáři jsou
připraveni jednat o nové podobě točny,“
konstatoval primátor Thoma.

Připomněl, že město České Budějovice
coby vlastník divadla připravuje meziná-
rodní architektonickou soutěž, která by

měla odpovědět na otázku, jak by mohla
nová podoba otáčivého hlediště po roce
2008 vypadat. Do té doby se bude
konstrukce v zámeckém parku točit
každé léto.

„S generálním ředitelem Pavlem
Jeriem jsme se dohodli také na tom, že
ještě do konce letošního roku prodlouží
pomocí dalšího dodatku smlouvu na
pronájem pozemků pod otáčivým
hledištěm, a to až do 31. prosince 2008. To
považuji za další pozitivní signál, protože
takto se budeme moci soustředit na
vyřešení otázek, jak bude nová točna
vypadat a kde bude stát, a to vše s po-
citem, že nájemní záležitosti máme
vyřešené,“ dodal primátor Thoma.

DVĚ OTÁZKY PRO PRIMÁTORA

JURAJE THOMU
Primátor je vrchním velitelem
městské policie – jaké máte
plány v oblasti bezpečnosti?

Především chci razantně změnit
náplň práce městské policie. Stráž-
níci nesmějí většinu svého času
trávit rozdáváním botiček a hrát si
s odtahy, ale musí být vidět v uli-
cích. Musí se pohybovat po městě,
potírat drobnou kriminalitu a už svou
pouhou přítomností odrazovat od
páchání trestné činnosti. Mám v plá-
nu zefektivnit hlídkové okruhy
policistů a chystáme se přidělit
každému strážníkovi vlastní okrsek
– když bude znát svou čtvrť i oby-
vatele, dokáže lépe řešit její pro-
blémy. Jako velitel městské policie
kladu také důraz na vzdělávání
strážníků – musí to být skuteční
profesionálové, ke kterým mohou
lidé mít důvěru. Lidé ve městě se
nesmějí bát – a to ani strážníků.

Nově do kompetencí primátora
spadá i kultura. Dají se
očekávat změny i v této
oblasti?

Rozhodně. Mým cílem je při-
pravit pro město grantový systém,
který bude přívětivý ke každému
s dobrým nápadem. Dosud se gran-
ty rozdělují podle velmi pohyblivých
kritérií, často se mění. Chci peníze
na kulturu procenticky vázat na
rozpočet a tak zajistit, že výdaje na
ni nebudou klesat.

Na závazném časovém harmonogramu, jak dále postupovat ohledně příprav
nové podoby otáčivého hlediště v Českém Krumlově, by se do konce ledna
příštího roku měli dohodnout zástupci Českých Budějovic, Českého Krumlova
a památkářů.



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
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Sociální sloupek

Čím se zabývala rada města 15.11.

Setkání
u kulatého stolu 
„Ačkoliv se ve skutečnosti kolem

kulatého stolu nesedí, mají být naše
setkání symbolem rovnosti

a možnosti otevřené diskuze všech
zúčastněných,“ vysvětluje význam

kulatých stolů Šárka Kovárnová
z odboru sociálních věcí

magistrátu města.
Poslední takové setkání u kulatého
stolu se zástupci Magistrátu města

České Budějovice i odboru sociálních
věcí a dalších neziskových a jiných

organizací působících v sociální
a zdravotně sociální oblasti se

uskutečnilo 20. listopadu v hotelu
Gomel na téma  Sociální intervence

a nová krajská koncepce v
sociálních službách. „Během

kulatého stolu se živě diskutovalo
o dopadu nové legislativy na úrovni

kraje a zúčastnilo se jej zhruba
50 zájemců z řad odborníků,“

potvrdila Šárka Kovárnová
s vysvětlením, že tato akce navázala
na zářijové setkání se zajímavými

hosty z ministerstva práce
a sociálních věcí, kde dominantním

tématem byl nový zákon o sociálních
službách. Odpolední blok se věnoval

terénní sociální práci a drogové
tématice na území našeho města.

„Plánujeme samozřejmě další
setkání, a to v prvním pololetí roku
2007, kdy bychom rádi pozvali opět

zástupce ministerstva práce
a sociálních věcí k diskuzi o
vyhlášce zákonů č. 108/2006

a tématicky prezentovali projekty
týkající se problematiky seniorů

a etnických menšin na území našeho
města,“ doplňuje Šárka Kovárnová. 
Vůbec první schůzka obdobného

charakteru se konala už na podzim
2003 v době začátku procesu

komunitního plánování v sociální
oblasti. „Od té doby se snažíme na
přání všech účastníků schůzek KP

o pravidelné schůzky, i když proces
komunitního plánování byl ukončen
v roce 2004,“ dodala Š. Kovárnová.

Máte nějaký recept, jak posílit cestovní
ruch v jihočeské metropoli? 

Určitě je žádoucí, abychom se připojili
ke státnímu projektu Splavnění Vltavy a
využili ho k oživení vodních ploch v
Českých Budějovicích, aby byly turis-
ticky atraktivnější. Projekt revitalizace
koněspřežky je také v řešení, čekáme na
dotaci.Chystám se také prokonzultovat
otázku kulturní nabídky města v létě.

Doprava je tvrdý oříšek ...

Sochy i kostely se v noci rozzáří

„V první skupině vybraných objektů
je deset nemovitých kulturních památek.
Sedm z nich jsou sousoší a sochy z 18.
století, které byly v uplynulých třech
letech restaurovány. Jde o sousoší sv.
Jana Nepomuckého na nároží ulice Karla
IV. a Jirsíkovy, další sochy tohoto světce
v parku Na Sadech, na Zátkově nábřeží
a klasicistní kaple u Slepého ramene,
dále sousoší Kalvárie a Nejsvětější
Trojice na Piaristickém náměstí a
konečně socha Panny Marie Budějovické
na Zátkově nábřeží. Osmá je tzv. Bílkova
stéla Otakara Mokrého v parku Na
Sadech, odhalená v roce 1919,“
vysvětluje primátor Juraj Thoma.

Návrh osvětlení byl zpracován i pro
kostel sv. Rodiny na Senovážném
náměstí a kostel sv. Jana Nepomuckého v
ulici B. Němcové. „U kostela sv. Rodiny
se bude řešit nasvětlení jižního průčelí,
obráceného do Senovážného náměstí,
které dnes tvoří jakýsi tmavý kout
náměstí a u kostela sv. Jana Nepomuc-
kého pak věž v západním průčelí této
mimořádné stavby z let 1914-1915,“
upřesňuje primátor. S osvětlením kostelů
počítá město ale až v příštím roce. Do
restaurování uvedených sousoší v
letech 2003 - 2005 městská pokladna

uvolnila téměř 120 tisíc korun jako
spolupodíl na různých programech  a
grantech určených na obnovu památek.
„Dobrou zkušenost s atraktivním nočním
osvětlením máme z nedávné rekon-
strukce prostranství za katedrálou sv.
Mikuláše, kdy byla nasvětlena venkovní
výklenková kaple z částí sousoší
Kalvárie,“ připomíná primátor Juraj
Thoma. Technické řešení osvětlení je v
gesci městského provozovatele veřej-
ného osvětlení, společnosti Eltodo -
Citelum.

� Atraktivního nočního osvětlení se dočkalo ještě letos sedm českobu-
dějovických soch, v příštím roce pak přijdou na řadu další historické památ-
ky v jihočeské metropoli.

Mám představu kulturního oživení
města spíš v modernějším duchu.
Myslím, že na náměstí by bylo dobré
pokračovat v jazzovém festivalu. Na
počátku 90. let se tu odehrávala také
výstava pod širým nebem It’s open. To
jsou moje dílčí představy nového
kulturního vyžití ve městě. České
Budějovice nejsou Český Krumlov a
proto si myslím, že není nutné se
vymezovat pouze v historizujícím stylu.
Chceme být moderní metropole a to by
mělo kulturní politiku města určovat.

� Rada města schválila změnu a doplnění provozního řádu tržiště na Piaristickém náměstí o prodej medu a včelích produktů.
Již 16. listopadu si díky této změně mohli obyvatelé města a návštěvníci tržnice opět zakoupit med.
� Klimatizace v obřadní síni krematoria v Horní ulici, a to jak v obřadní síni (100 osob) tak v místnostech pro pozůstalé (30
osob), se dočká výrazné rekonstrukce. Radní města vzali v polovině listopadu na vědomí informaci o přípravě opravy
klimatizace. „Městský rozpočet tato velmi náročná finanční akce nebude stát ani korunu. Hospodaření příspěvkové organizace
Veřejné služby, teď již jen  střediska pohřebnictví, je velmi dobré a proto si jej mohou dovolit zaplatit z vlastních výnosů, aniž
by byla zatížena městská pokladna,“ doplnila náměstkyně Popelová. Rekonstrukci klimatizace, která přijde na 3 360 000
korun, zajistí českobudějovická firma Inkomo s.r.o. do jara roku 2007.
� Rada města schválila výsledek veřejné zakázky na akci Ulice Branišovská – Milady Horákové – odvádění dešťových vod.
Zakázka byla přidělena firmě SWIETELSKI stavební s.r.o. za nabídkovou cenu 5 765 530 korun bez DPH. „Tato ulice je
neúnosně zatěžována záplavami povrchových vod. V úseku ulice M. Horákové a Branišovská při velkém dešti stéká voda z polí
až k obytným domům, zaplavuje garáže a přízemní prostory. Práce na odvádění dešťové vody mohou začít ihned po podpisu
smlouvy,“ uvedl primátor Juraj Thoma. 
� Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 21 tisíc korun třem organizacím zajišťující volnočasové
aktivity dětí a mládeže. „První žádost podal JUNÁK – svaz skautů a skautek České republiky, středisko Gladiolus. Rada města
jim schválila příspěvek ve výši 4 tisíce  korun na činnost. Druhé v pořadí žádalo o dotaci Salesiánské středisko mládeže. Obdrží
jednorázový příspěvek 7 tisíc korun. Toto středisko s městem úzce spolupracuje, vytváří a připravuje zajímavé programy pro
romské děti. Věnují se dětem i pedagogicky a toho si velmi ceníme. Třetí v pořadí získá dotaci Centrum ekologické a globální
výchovy Cassiopeia ve výši 10 tisíc korun ve formě jednorázového příspěvku,“ vypočítává obdarované primátor Juraj Thoma.
� V polovině listopadu rada města také schválila poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města v období leden-září
2006 v celkové částce 110 300 korun. Sportovci do 18 let  reprezentovali město na  mistrovství České republiky, mistrovství
světa a mistrovství Evropy v rozličných druzích sportu. Ocenění sportovci jsou členy např. TJ SOKOL České Budějovice, SK
Pedagog, TJ Slavoj, TJ SK Čéčova, TJ Dynamo, SK Holiday fitness clubu, 1. Centra zdravotně postižených jižních Čech, Tanečního
centra Move 21 aj.

Rada města - 6. prosince 2006
� Rada města vzala na vědomí možnosti  řešení školní jídelny ZŠ Matice školské a schválila jednu z pěti navrhovaných variant.
„Stávající jídelna sídlí v dlouhodobě nevyhovujícím objektu na nároží ulic Lidická a Mánesova a je zde  povolen provoz pouze
do 31. 12. 2007. Rada města se rozhodla pro variantu, která předpokládá vybudování stravovacího zařízení v rámci školního
areálu o kapacitě 450 míst. Jídelna  a zároveň výdejna budou vybudovány v prostorách dnešní  školní družiny. Pro provozní
zázemí čili pro kuchyni bude využit suterén budovy.  Učebny uvolněné pro školní družinu budou nahrazeny novou půdní
vestavbou,“ vysvětluje náměstek Rudolf Vodička. V příštím roce město počítá ve svém rozpočtu s 20 miliony korun na tuto
investiční akci. Celkem by však řešení školní jídelny mělo stát cca 25 milionů korun. Stávající objekt bude s největší
pravděpodobností nabídnut k odprodeji.
� RM schválila záměr vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se doplňuje vyhláška č. 17/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro příští kalendářní rok
zůstává poplatek za komunální odpad ve stejné výši. „Sazba poplatku za odpad dle zákona o místních poplatcích je stanovena
maximálně na částku 500 korun za fyzickou osobu a kalendářní rok. Co nás  nejvíce těší, je skutečnost, že platební morálka  za
loňský i letošní rok dosáhla téměř 99 procent,“ konstatoval náměstek Rudolf Vodička s tím, že celkové náklady na řešení odpadu
a ostatních odpadů ve městě tvoří ročně něco přes 70 milionů korun. „Od občanů města jsme vybrali 45 milionů korun, zbytek
doplácí  město,“ dodal náměstek.
� Rada města schválila poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko
VAVÉHA České Budějovice ve výši 80 tisíc korun na vybavení střediska „Humanita“ v objektu v Krajinské ulici. „Žádost skautů
byla ještě o 300 tisíc korun vyšší, rád bych jim pomohl ještě při zapojování zůstatku roku 2006,“ uvedl náměstek R. Vodička.
� Rada města zrušila veřejnou zakázku zadanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na Domov důchodců Hvízdal 2 –
zpracování projektové dokumentace z důvodu velkého rozptylu výše nabídkových cen. Zároveň schválila vypsání nového
výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. „Rozptyl cen je tak veliký, že nelze zodpovědně vybrat dodavatele,
který by zakázku splnil za udanou cenu a v celém rozsahu,“ uvedl z důvodové zprávy náměstek R. Vodička.

Nová komunikace umožní průjezd
mezi českobudějovickými ulicemi E.
Pittera a Matice školské. Devadesát
metrů dlouhá silnice propojila ulice
Boženy Němcové a Generála Svobody
mezi areálem nemocnice a nově vzniklým
zázemím krajského úřadu. Na komu-
nikaci bude umístěno dopravní značení
zamezující vjezdu vozidel, jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t.

"Silnice byla uvedena do zkušebního
provozu v pondělí 13. listopadu. Je osm
metrů široká. Po obou stranách ji
lemují nové chodníky, veřejné osvětlení,

Zprůjezdnění ulic E. Pittera a
Matice školské usnadní dopravu

dopravní značení a její součástí jsou i
kolmá parkovací stání pro dvě desítky
osobních automobilů," upřesňuje
primátor Juraj Thoma.

Dopravní propojení by mělo usnadnit
cestovní v této části města nejen
automobilistům, ale i cyklistům, kterým
byla touto úpravou prodloužena stávající
cyklostezka o úsek mezi lávkami
E. Pittera přes Vltavu a Modrým mostem
přes Malši. Stavba, jež zahrnovala
i zvýšení protihlukové stěny u nemoc-
nice, stála 6,2 milionu korun a byla
realizována během tří měsíců.

� Devadesátimetrový úsek silnice přišel na více než 6 milionů korun. Pomůže
k lepší jízdě nejen automobilistům, ale nezapomnělo se i na cyklisty. 

(Pokračování ze str. 1)

Ilustrační foto MV

V komunáln í
politice se pohybujete
už 12. rokem. Před-
cházející dvě volební
období jste byl členem
rady města, členem
kulturní komise. Nyní
budete pečovat v roli
náměstka o finance a
rozpočet města, škol-
ství, zdravotnictví a so-
ciální věci. Jakou máte
představu a cíle. Čeho

byste chtěl dosáhnout v příštích čtyřech letech?

V oblasti financí se chci zaměřit
zejména na stabilizaci tzv. „provozních“
výdajů města, tedy výdajů spojených s
každodenním životem města – veřejné
osvětlení, údržba a správa komunikací,
svoz komunálního odpadu, městská
hromadná doprava. Prioritou je zajištění
dostatku finančních prostředků na nutné
investice města zejména pro vyřešení
dopravních problémů ve městě. A samo-
zřejmě udržet zadluženost města v sou-
časné rozumné míře.

Chystáte nějaké výrazné změny ve
Vašem resortu?

Nový zákon o sociální péči
musíme uvést do života

V sociální oblasti nás čeká velký úkol
uvést do života nový zákon o sociální
péči, který mění způsoby podpory a
platby péče o sociálně slabé a potřebné.
Už dva roky usilujeme o nový domov pro
seniory, snad se nám podaří zajistit
nutné státní prostředky na jeho
výstavbu. 

Nenechejme školství stranou Vašich
odpovědí. Sám jste také nějaký čas působil
jako učitel.

Původní profesí jsem učitel. V letech
1986-1988 jsem působil na základní
škole v Dřítni. Tehdy přefeminizované
školství ale nemělo o učitele muže velký
zájem, byť oficiální místa tvrdila opak,
a tak jsem kariéru učitele ukončil. 

Ve školství chci pokračovat v pro-
gramu optimalizace sítě školských zaří-
zení. Musíme umět reagovat na demo-
grafický vývoj. Ale chci také, aby učitelé a
žáci chodili do pěkných a dobře vyba-
vených škol. Mým osobním cílem je
vybudovat ve spolupráci s Jihočeským
krajem nové zázemí pro Dům dětí a
mládeže v Českých Budějovicích místo již
nevyhovujícího objektu Hardtmuthovy
vily.

náměstek 
Rudolf Vodička

Vyhovět požadavku na zrušení
hřiště radní nemohli – herní plocha je
součástí plánu na modernizaci sídliště,
které by se mělo stát příjemnějším
místem k životu. 

„Obyvatelé domu se nechtěli
nejprve smířit s výstavbou hřiště, ale
nakonec i v petici rozumně navrhli
jisté podmínky, za jakých budou hřiště
tolerovat.  Město nechá tedy na návrh
petičníků hřiště oplotit do výše půl-
druhého metru. Všichni návštěvníci se
budou řídit podle  provozního řádu a na
noc se bude hřiště zamykat,“ vy-
počítává primátor Juraj Thoma všechny
přijaté připomínky.

Dohled nad hřištěm zajistí nejenom
Centrum pro mladou rodinu, ale i
monitorovací kamery z bezpečnostního
systému ÚSP Máj, který bude sledovat
dění na hřišti. „V případě zjištění
jakéhokoliv problému  budou dispečeři
volat městskou policii, která přijede a
prostor zkontroluje,“ dodává primátor
Juraj Thoma. 

Primátor apeluje na petenty, aby
hřiště tolerovali kvůli dětem, které
potřebují prostor na hraní. „V letošním
roce bylo na území města zrekon-
struováno deset dětských hřišť, která
občané naopak uvítali,“ upozornil.

Hřiště v Prachatické ulici bude

pod dozorem
Bez obav mohou být obyvatelé Prachatické ulice na sídlišti Máj, kteří protestovali
proti zde již vznikajícímu novému hřišti pro mládež. Radní projednali
15. listopadu a opětovně 6. prosince jejich petice. Požadavek na zrušení hřiště
odmítli, ale vyhověli všem podmínkám a požadavkům na provoz hřiště.

Na snímku okolí zastávky městské hromadné dopravy Vltava - střed po regeneraci.
Foto Marika Vostrovská

Nový vzhled sídliště Vltava
Od září do konce listopadu trvala první etapa regenerace sídliště Vltava, která stála
10,5 milionu korun. Generálním dodavatelem byla firma Akord České Budějovice.

Občané sídliště tak už mohou začít
využívat nové hřiště na streetball
v ohybu ulice Františka Ondříčka
u výměníku, nedaleké sportoviště po-
blíž Strakonické ulice, ale i nová
parkovací stání jižně od ulice Strako-
nická. Upraveny jsou přilehlé zelené
plochy včetně mobiliáře, nově vznikla
také odpočinková plocha.

„Změn k lepšímu se dočkal nástup-

ní prostor a okolí zastávky městské
hromadné dopravy a lávka přes Stra-
konickou,“ popisuje náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová. Projekt pod-
pořilo také Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. V regeneraci  této části
panelového sídliště bude město pokra-
čovat. Regenerace jižně od Strakonické
ulice je rozdělena do pěti etap a končit
by se s ní mělo v roce 2010.
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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
9. KINO HVĚZDA

V roce 1911 byla v Klaudiově ulici
(dnes ulice Jeronýmova) postavena
budova biografu s názvem BIO ELITE.
Průčelní štít byl vyzdoben štukaturami
v doznívající secesi. Uvnitř domu bylo
hlediště s balkonem pro 455 diváků. 
V roce 1919 koupili biograf od majitele
pana Metzla sokolové, přesněji řečeno
Sokol I a přejmenovali ho na BIO
HVĚZDA. Za německé okupace biograf
získal název – BIO ASTRA. Po osvo-
bození v roce 1945 byl budově navrá-
cen původní meziválečný název BIO
HVĚZDA. Ale už v roce 1950 po
zásahu politických orgánů biograf zaží-
vá další nové přejmenování na KINO
OKO. Centrální ideologická komise v
tomto období „doporučovala“ každému
městu, aby biografy nesly názvy OKO,
JAS, SVĚT a pod. Ve městě však

návštěvníci navzdory doporučením
stále chodili „do Hvězdy“. Termín Oko
se začal běžně užívat v době, kdy v
budově už sídlilo Malé divadlo.

V roce 1963 bylo celkem stále
dobré kino Oko zrušeno s
odůvodněním, že ve městě vznikají dvě
nová kina  - Mír a Vesmír. Do kina
Hvězda se nakonec po adaptaci
nastěhovalo v roce 1965 Malé divadlo
(Jihočeské loutkové divadlo),  které
muselo opustit vlastní prostory v
Hradební ulici, kde se propadl strop.
Malé divadlo neslo v letech 1960-65
název Jihočeské loutkové divadlo. Před
rokem 1960 se divadélko také
jmenovalo jinak - Krajská loutková
scéna dr. Jindřicha Veselého. 

Od roku 1965 se ve „Hvězdě“
udržoval pouze chod Malého divadla.
Do budovy se  neinvestovalo, což vedlo

k tomu, že už v roce 1985 musel být
ukončen provoz Malého divadla kvůli
havarijnímu stavu objektu. Malé
divadlo se vrátilo do Hradební ulice,
kde v roce 1990 změnilo název na
Divadlo M.

Hvězda zůstala v majetku města až
do roku 1997, kdy velmi zchátralý dům
koupila JČE, a.s. Ta ho později prodala.
Dnes je již jedno, kdo všechno byl
vlastníkem zruinovaného kina HVĚZDA.
Architektonicky nebyla budova žádnou
špičkovou secesí. V současné době je
prostor po Hvězdě zřejmě využit lépe,
ale půl století byl  budějovickým
biografem – „OKEM“ či okénkem do
světa.

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

Dnešní otázka zní: Na území města bývalo několik hřbitovů (u kláštera,
staroměstský, u hlavního kostela, židovský, sv. Otýlie, Mladé ). 
Kde se nacházel vojenský hřbitov ?

Dnešní otázka zní: Na území města bývalo několik hřbitovů (u kláštera,
staroměstský, u hlavního kostela, židovský, sv. Otýlie, Mladé ). 
Kde se nacházel vojenský hřbitov ?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho
vlastnoručním podpisem.

Správná odpověď na otázku z říjnového vydání je: Trhy drobných domácích zvířat zvané holubí trhy se konaly na
Wilsonově náměstí.

Výhercem je : Vratislav Trost, Pražská 37, 370 04  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.

Odbor ochrany životního prostředí
vyhlásil v říjnu pět grantových
témat ekologické výchovy: 
� Poradenství obyvatelstvu v oblasti
ochrany životního prostředí dle potřeb
města
� Využití volného času mládeže,
zaměřené k přírodě a životnímu prostředí
� Ekologická výchova v mateřských,
základních a středních školách ve
vztahu k území města 
� Stav a ochrana životního prostředí 
na území města
� Volné téma – další formy ekologické
výchovy pro obyvatele města

„Očekáváme stejně jako v letech
předešlých zájem zhruba 20 projektů,

které se budou o granty  ucházet,“
doplnila náměstkyně. 
Podle vedoucího odboru ochrany
životního prostředí Svatopluka Miky
se v letošním roce celá částka nevy-
čerpala. Zbylých zhruba 39 tisíc korun
bylo vráceno do rozpočtu a bude po-
užito na ekologickou výchovu, kterou
zajišťuje přímo odbor OŽP.
Přihlášku o granty na projekty eko-

logické výchovy musejí zájemci podat
nejpozději do 15. ledna 2007 odboru
ochrany životního prostředí magistrátu
na předepsaných formulářích. Tiskopi-
sy formulářů jsou k dispozici na www
stránkách města nebo přímo na odboru
ochrany životního prostředí, nám.
Přemysla Otakara II., 3. patro, č. dveří
324.

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2006

Rok 2006 bych
mohl pojmenovat le-
gislativní smrští. Ne-
byl náročný jenom pro
občana, aby se dokázal
právním vědomím
správně prokousat, ale
také pro náš úřad, aby
všechny služby zvládl
v plném rozsahu kva-
litně a efektivně. Ča-
sová posloupnost jed-
notlivých zákonů už
byla naznačena v
druhém pololetí loň-

ského roku, byť jednotlivé zákony byly
schváleny půldruhého roku zpětně.
Zákony vstupovaly v platnost postupně - k
1. červnu zákon o sociální péči o děti, 1.
července vstoupil v platnost zákon o pro-
vozu na pozemních komunikacích a s
ním související obávaný bodový systém, k
1. srpnu byl účinný také zákon o cen-
trálních registračních místech určených
pro začínající podnikatele a spadající
samozřejmě do agendy obecního
živnostenského úřadu. Od 1. září začaly
být matričním úřadem vydávány tak-
zvané blesk pasy s biometrickými prvky
a občanské průkazy se čtecí zónou. 

V příštím roce nás čeká a nemine
zákon o sociální nouzi, který je účinný
od 1.1. 2007, kdy budeme přebírat od

České správy sociálního zabezpečení asi
3700 občanů a pro ně budeme
zabezpečovat služby, které s tímto
zákonem souvisejí. Vzhledem k této
skutečnosti jsme přijmuli 12 nových
úředníků, přestože nám byl doporučen
mnohem vyšší počet. Nově nás také od
příštího roku čeká zajišťování územně
plánovací dokumentace pro všech 78
obcí, které spadají do našeho správního
obvodu.  Dne 1. ledna 2007 vstoupí v
účinnost také novela stavebního zákona.

Změna novely správního řádu začala
platit v lednu letošního roku a přinesla
veliké zatížení našemu úřadu. Instalovali
jsme vyvolávací zařízení ve všech
budovách magistrátu města, proškolili
úředníky a přijmuli i nové síly. Myslím si,
že se nám podařilo vše vyřešit bez větší
újmy a službu jsme zabezpečili i přes
drobné nedostatky na standardní úrovni
a včas. Byl bych rád i do příštího roku, aby
tady úřad byl hlavně pro lidi a aby
úředníci vždy dokázali najít společnou řeč
s občanem a naopak. Našemu úřadu bych
přál, aby měl vždy dostatek finančních
prostředků, dostatek progra-mového
vybavení, kvalitní výpočetní techniku,
která by fungovala a nikdy nás
nezklamala.

Občanům bych chtěl vzkázat, že s
obavami chodit na úřad určitě nemusejí.
Jsme tady hlavně pro ně.

Ekologie se v Č. B.
v koutku netlačí
Téma ekologie se i příští rok může těšit z finanční podpory magistrátu
města. Jak potvrdila náměstkyně primátora Ivana Popelová, město
podpoří v roce 2007 ekologické projekty třistatisícovou částkou, tedy
stejně, jako v roce letošním.

V l i s t o p a d u
loňského roku za-
stupitelstvo města
schválilo plán od-
padového hospo-
dářství. Máme tedy
rok za sebou. Mů-
žete zhodnotit, jak
se daří v prvním
roce života plán
plnit?

Plán odpadového hospodářství se
plní dle schváleného harmonogramu. V
letošním roce bylo cílem zaměřit se na
přípravu a realizaci následujících
priorit: recyklace stavebních odpadů,
počet sběrných dvorů zvýšit do roku
2010 na 4, optimalizovat vybavenost
systému odděleného sběru využitelných
složek odpadů sběrovými nádobami.

Je pravda, že některé organizace a
společnosti, jejichž zřizovatelem je
město či kde město má svůj majetkový
podíl, již separují odpad? Přibudou do
konce roku ještě jiná místa, kam
město dodá kompletní sběrné nádoby
určené k separaci?

V současné době separují ÚSP Máj
p.o., Veřejné služby p.o., kde bude pouze
provedena změna systému, Magistrát
města České Budějovice a městská
policie. Do konce roku budou kompletní
sběrová hnízda přistavena pro Jihočeské
divadlo p.o., CSS Staroměstská, azylové
domy Nerudova a Žerotínova, jesle K.
Štěcha a E. Pittera, ÚSP Hvízdal p.o.,
Lesy a rybníky města České Budějovice,
s.r.o. a Správa domů, s.r.o.

Samozřejmě, neustále se optimali-
zuje systém sběru separovaného odpadu
i pro občany. V letošním roce jsme již
také vytipovali místo pro nový stabilní
sběrný dvůr, který by dle plánu měl být
vybudován do roku 2008.

Můžete ještě občanům města odkrýt
termín ‘zónování města podle efek-
tivity odděleného sběru‘?

V současné době je zadán projekt
zonace města s ohledem na optimalizaci
separovaného sběru odpadů. Cílem
projektu je prověřit možnosti různých
typů sběru separovaného odpadu s ohle-
dem na charakter té které části města.

Například zástavba rodinnými domy
má jiné podmínky než sídliště, stejně
tak bytová zástavba z přelomu 19. a 20.
století na Pražském předměstí nebo
historické centrum města. Různé
systémy umožní účinnější formu sběru
a lepší využití separovaného odpadu.

V zástavně rodinných domů, kde je
poměrně větší prostorová kapacita než
u jiných druhů zástavby, se rýsuje jako
všestranně výhodnější pytlový sběr.

Projekt zonace města by měl být
dokončen do konce letošního roku a
v příštím roce bude možné spustit
některé pilotní projekty, které by
prověřily návrhy v praxi.

Na jaké novinky se občané mohou
v příštím roce připravit, případně
jaké priority jste pro příští rok
začlenili do odpadového programu?

Konkrétní projekt, který je na příští
rok připravený, je mobilní sběrná služba
výhradně pro nebezpečné odpady.
V současné době je možné ukládat
nebezpečný odpad na stabilních sběr-
ných dvorech, a v rámci mobilních
sběrných dvorů, kterých je patnáct.

Mobilní sběrná služba výhradně pro
nebezpečný odpad bude mít pět linek,
které vždy jednou za rok objedou
určitou část města podle předem
stanoveného harmonogramu a měly by
obsáhnout opravdu celé město. harmo-
nogram bude včas a dostatečně
medializován.

Také bychom chtěli ve vybraných
lokalitách města spustit pro-jekt
domácího kompostování.

Abych pravdu řekla, jsem v tomto
ohledu spíš skeptik, protože lidé mají
spíš okrasné zahrady a množství
kompostu z vyse-parované biomasy
stěží sami využijí. Ale třeba mile
překvapí.

Kolik korun např. stojí mobilní
sběrná služba pro nebezpečné odpady?
Máte už připravený rozpočet této služby?

Podle propočtu mobilní sběrná
služba výhradně pro nebezpečné
odpady bude stát zhruba 125 tisíc korun
ročně. Vše záleží na množství odpadu
ukládaného občany. Nicméně je třeba si
uvědomit, že rozšiřování služeb v oblasti
sběru komunálního odpadu je spojeno i
s finanční otázkou.

Při sestavování rozpočtu se vždy nad
narůstající částkou pozastavujeme, ale
služba je stále širší a kompletnější. Za
poslední roky se např. počet sběrných
míst, nádob a jejich kapacita zvýšili víc
než o 100 procent. Občané chtějí větší
četnost svozů, neboť stále více separují. A
to vše klade zvýšené nároky na rozpočet.

Připravuje město širší informační
kampaň k novým i nastávajícím
službám pro občany, případně jakou
formou se občané dozvědí (vyjma
Novin českobudějovické radnice)
o chystaných odpadových změnách
v příštím roce?

Město ve spolupráci s firmou .A.S.A.
České Budějovice s.r.o., která sběr
a nakládání s komunálními odpady pro
město zajišťuje, připravují široký
vzdělávací program zaměřený na
nakládání s odpady, jehož součástí je
i medializace jednotlivých kroků.

ROZHOVOR S NÁMĚSTKYNÍ IVANOU POPELOVOU

„Námět je to velmi neobvyklý a zákazníci si  se mohou v pěkné grafické úpravě
seznámit s 26 historickými vedutami města z období 17.- 19. století,“ uvedla Dana
Dobiášová z odboru rozvoje a cestovního ruchu.

Veduty jsou opatřeny česko-anglickými popiskami a kalendárium je
dvoutýdenní. Kalendář obsahuje navíc také praktický telefonní seznam magistrátu
města a je možné jej zakoupit za cenu 69 korun v Turistickém informačním centru
na náměstí Přemysla Otakara II. č. 2. Dotazy a informace zájemci také získají na
infocb@c-budejovice, tel. čísle 386 801 413/414 nebo www.c-budejovice.cz. Pro rok
2008 se počítá s tím, že stolní kalendář tématicky vyplní snímky
českobudějovických parků a zahrad.

Kalendář 2007
zdobí veduty města

Zbavit se nebezpečného odpadu bude mnohem snadnější

� V nákladu 1500 kusů letos vychází nový stolní kalendář města
České Budějovice pro rok 2007. Jeho obrazovým námětem se pro
tentokrát staly historické veduty města.

(vos)

tajemník
magistrátu
města
Zdeněk Řeřábek
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děkuje svým klientům a zákazníkům
za dosavadní spolupráci

a přeje všem krásné prožití
vánočních svátků a do nového roku

2007
hodně osobní pohody i pracovních úspěchů.

Kontakt:
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
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Posledním letošním kulturním
počinem radniční výstavní síně se stane
výstava Milana Bindera Zmizelé
Budějovice – zaniklé domy a městské
části Českých Budějovic. Ve středu  20.
prosince v 16 hodin  se uskuteční
vernisáž výstavy, kterou zahájí
primátor města Juraj Thoma. Expozice
nabízí ke zhlédnutí 33 zajímavých
fotografií zmizelých objektů a jejich
porovnání se současným stavem. 

Výstavě předcházel celoroční
seriálový cyklus uveřejňovaný v Novi-
nách českobudějovické radnice a bude
pokračovat  dalšími příspěvky v uve-
deném měsíčníku i v roce příštím.
Textově se na výstavě podílel Jan
Schinko. Výstava potrvá do 10. ledna
2007.

Matriční úřad magistrátu upozorňuje
už v předstihu držitele řidičských prů-
kazů vydaných v období od 1.7. 1964 do
31.12. 1993, že jim ze zákona o provozu
na pozemních komunikacích vyplývá
povinnost vyměnit tyto doklady za nové,
a to do 31.12. 2007.

K výměně řidičských průkazů je
nutno předložit vyplněnou žádost,
řidičský průkaz, platný občanský průkaz,
jednu fotografii o rozměru 35x45 mm.
Výměna nepodléhá správnímu poplat-
ku a lhůta pro vydání nového dokladu
je 20 dnů.

Žádosti o nový řidičský průkaz je
možno vyzvednout i podat v budově
českobudějovického magistrátu, oddělení
řidičských průkazů v Jeronýmově ul. č. 1. 

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve
středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý
a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a
v pátek od 8.00 do 11.30 hodin.

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

Vám přeje
vše nejlepší v roce

2007

Svoz odpadu
o svátcích
a v novém

roce
VÁNOČNÍ SVÁTKY:

2244..1122.. 22000066  ((nneedděěllee))
sběrové dvory uzavřeny

2255..1122.. 22000066  ((ppoonndděěllíí))
sběrové dvory uzavřeny, svoz

komunálního odpadu,
separovaného odpadu

a odpadkových košů dle
harmonogramu svozu
2266..1122.. 22000066  ((úútteerrýý))

sběrové dvory otevřeny bez
omezení, svoz komunálního

odpadu, separovaného odpadu
a odpadkových košů dle
harmonogramu svozu

NOVÝ ROK:
3311..1122.. 22000066  ((nneedděěllee))

sběrové dvory otevřeny bez
omezení

11..11.. 22000077  ((ppoonndděěllíí))
sběrové dvory uzavřeny, svoz

komunálního odpadu
a separovaného odpadu nebude

probíhat, svoz odpadkových košů
bude proveden pouze v centru

města
Náhrada za neuskutečněné

svozy
((11..11.. 22000077)) bude postupně
provedena v jednotlivých

lokalitách do soboty 6.1. 2007.

Výměna řidičských průkazů

Město obdarovalo cyklisty
novými odpočívadly
Dvě nové oázy odpočinku pro milovníky cykloturistiky za téměř 300 tisíc korun
vyrostly v půlce  listopadu na cyklotrase č. 12, která vede z Českých Budějovic
do Hluboké nad Vltavou.  Město se na jejich vybudování podílelo 240 tisíci
korunami, 60 tisíc korun byl grant.

„Cykloodpočívky se vybudovaly díky
programu Nadace Partnerství, která naše
dva projekty vybrala pro své granty“
poděkovala sponzorům za jejich štědrost
náměstkyně primátora Ivana Popelová. 

Cena obou cykloodpočívek vy-
šplhala na téměř 300 tisíc korun včetně
DPH. Součástí jejich mobiliáře jsou
kolostavy,  bytelné posezení se stoly a
lavičkami, odpadové koše a okolní
zeleň. Plochy odpočívek jsou dlážděné.
Původně měly být jejich součástí i pří-
střešky, z bezpečnostních důvodů ale
město od tohoto záměru upustilo. Práce

trvaly od poloviny října do poloviny
listopadu 2006.

Část Jiráskova nábřeží
je v novém kabátě
Rekonstrukce části Jiráskova nábřeží v úseku ulic Husova - Budivojova trvala od
srpna letošního roku do konce listopadu. Kromě opravené vozovky, chodníků
a dalších stavebních úprav přišla v tomto úseku na řadu i realizace dílčího
protipovodňové opatření.

Podle sdělení náměstkyně Ivany
Popelové však celková obnova této části
Jiráskova nábřeží  za 11,2 milionu
korun nespočívala pouze v  kompletní
rekonstrukci vozovky, která byla
zároveň odvodněna.

„Bylo vybudováno také 30 podélných i
šikmých parkovacích stání, opraveny
chodníky, kanalizace a vodovod,
vybudováno nové veřejné osvětlení a
první část podpůrných protipovodňových
úprav na řece Vltavě,“ vyjmenovává
náměstkyně Popelová.

Protipovodňové opatření  spočívá v
zapuštěném betonovém základu v
hloubce 80 centimetrů. Jde o jakýsi
nízký obrubník, který lemuje ko-
munikaci a jsou do něj umístěny
kotevní otvory, které jsou základem pro
možnou instalaci mobilního hrazení v
případě povodní.

Budování tohoto systému proti-
povodňového opatření bude pokračovat
v rámci rekonstrukce nábřeží až k
ulici Trojická.

Foto M. Vostrovská
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Českobudějovičtí radní přejí spokojené

Vánoce a šťastný, úspěšný nový rok 2007

Dárků v roce 2006 přibylo
primátor města Juraj Thoma

Město letos rozdalo spoustu
dárků už v průběhu roku – byla
opravena  část Lannovy třídy,
postavena nová lávka v ulici E.
Pittera, opraven kus Jiráskova
nábřeží, mnoho desítek milionů se
investovalo do škol a jídelen, přibyly
nové cyklostezky a opravené ulice.

Velmi příjemným dárkem je jistě i
druhé rozšířené vydání Encyklopedie
České Budějovice, ojedinělé

publikace, která důstojně reprezentuje tak významné
město, jímž České Budějovice jsou. Těsně před Vánoci je
navíc dobrým dárkem zpráva, že Jihočeské divadlo má
zajištěné dvě sezony před českokrumlovským otáčivým
hledištěm.

Všem svým spoluobčanům do nového roku přeji
samozřejmě pevné zdraví, hodně úspěchů, pohodu a
spokojenost.

Obklopme se pozitivními lidmi
náměstkyně Ivana Popelová

Nejraději bych obdarovala občany
funkčním dopravním systémem
založeném na obchvatu města a
zklidnění vlastního centra. To ale v
tak krátké době není reálné, ale chci
dělat všechno proto, aby se to za čtyři
roky realitou či blízkou realitou stalo.

V této vánoční době rozjímání a
uvědomění si svého člověčenství
bych ale chtěla trošku připomenout, s
ohledem na již zmíněné centrum,

že města odjakživa vznikala pro lidi. Až dvacáté století a
technický rozvoj způsobily, že města se stala doménou aut
a pro lidi nějak nezbývá místo. Dejme si pod stromeček
společný dárek v podobě toho, že začneme pomalu měnit
své myšlení a uvědomovat si své výjimečné postavení v
tomto městě jako lidí a nikoliv pouze jako uživatelů aut.

Všem přeji do nového roku hodně dobré nálady a
pohody. Přála bych si, abychom se dokázali na Nový rok
zastavit a utřídit si při tradičním bilancování svůj
hodnotový žebříček a zafixovali si ho tak, aby nás ve
zbytku roku nedokázaly rozhodit malichernosti, které v
něm máme někde na chvostu. Pokud se člověk sám vnitřně
cítí v pohodě, působí tak i na ostatní, pomáhá jim vytvořit
jejich pozitivní energii a svět hned vypadá lépe.

Přeji nám všem hlavně hodně pozitivně nabitých lidí
kolem sebe. Člověk má svůj život žít tak, aby s ním byl
spokojen a ne aby z něj byl stresován.

Letadlem z Č. Budějovic za sluncem
náměstek František Jelen

V době Vánoc i na  Silvestra hodně lidí cestuje za
sluncem, ale i do jiných zajímavých koutů Evropy.
Myslím si, že právě oni by se už letos potěšili, kdyby
se mohli dopravit za vytouženým teplem letecky a
právě z Českých Budějovic. Letiště v Plané má
všechny parametry stát se mezinárodním letištěm,
ale chybí ještě několik záležitostí dořešit. Pevně
doufám, že to nebude trvat dlouho a letadla budou z
Českých Budějovic přepravovat spokojené pasažéry
do všech koutů světa.

Přeji všem obyvatelům města pevné zdraví,
spokojenost, mnoho štěstí a dobrých počinů v příštím roce. Přál bych si,
aby špatné je míjelo a dobré potkávalo. Rád bych, aby rok 2007 byl pro
všechny mé kolegy, blízké i obyvatele města plodný, plný dobrých
nápadů a zajímavých projektů. 

Od dobrého zdraví se odvíjí vše 
náměstek Rudolf Vodička

Kdybych měl opravdu tu neomezenou,
kouzelnou moc obdarovat něčím Vás občany
města, měl bych jediné přání – ať se Vám splní to,
po čem sami, každý z Vás, toužíte a co si přejete.
Všichni to své přání cítí nejlépe a proto by jeho
splnění bylo jistě tím nejlepším darem.

Dovolím si touto cestou popřát všem
spoluobčanům také co nejvíce zdraví. Od dobrého
zdraví se totiž odvíjí životní pohoda, spokojenost a i
tolik potřebná dobrá nálada. Jsme-li zdraví, máme sílu,
odhodlání, vůli a optimismus ke všemu ostatnímu.

Do nového roku s humorem a nadhledem
radní Petr Kocar

Ve městě byla postavena nová obchodní centra,
další jsou těsně před dokončením. Opravily se
domy, nábřeží, silnice, téměř vše, co poničily
povodně v roce 2002. Jedna bolest nám však
zůstala, a tou je průjezdnost města. Kdybych mohl
mávnout kouzelným proutkem, dokončil bych
všechny stavby a opravy vozovek ve městě a jeho
okolí, přičaroval bych dálniční přivaděč. Bohužel
kouzelník nejsem, ale budu se společně s

ostatními kolegy na radnici snažit o postupné řešení složité dopravní
situace v našem krásném městě.

Ke konci letošního roku bych určitě všem spoluobčanům popřál
pevné zdraví. Tato fráze nám může připadat otřepaná, ale kolik lidí z
našeho okolí nám potvrdí, že tomu tak není. Přeji všem samozřejmě
lásku, toleranci a vzájemné pochopení. Také nikdo v příštím roce asi
nepohrdne úspěchem v práci, výhrou ve sportce nebo třeba jenom v
tombole v nadcházející plesové sezóně.

Ale hlavně všem i sobě přeji smysl pro humor. Každodenní život nám
přináší dostatek starostí, z nichž bychom mnohé právě s humorem a
nadhledem zvládli lépe.

Nevzdávat se při zdánlivém neúspěchu
radní Jaromír Procházka

Všechny občany města bych v konci roku
obdaroval pevnými nervy, aby v pokoji přežili toto
období spojené s větší či menší agresivitou
obchodníků. Byl bych také rád, abychom dokázali
překonávat kolabující dopravu ve špičkách.
Daroval bych, zejména ženám, nadhled, protože o
Vánocích zcela určitě nemusí být všechno
dokonale čisté a nemusí být napečeno dvacet
druhů cukroví. Muže bych podaroval větší
vstřícností. A všechny zcela jistě zdravím,
abychom svátky prožili v klidu a pohodově.

V novém roce přeji všem občanům mnoho zdraví a štěstí. Přál bych
si, aby pro nás fungovalo klidné, bezpečné a prosperující město. Přeji
všem, aby byli stále obklopeni inspirující a jiskřící prací či pracovním
týmem, který je ochoten přinášet nové podněty a bude mít chuť
nevzdávat se při zdánlivém neúspěchu. Za důležité považuji umění
nalézt osobní odvahu poprat se za věci, o kterých jsme přesvědčeni, že
jsou správné. Přál bych si, abychom se více respektovali a naslouchali
názorům druhých, i když s nimi nesouhlasíme. 

Zdraví, lásku i štěstí
radní Břetislav Kábele

Vánoce jsou spjaty s tradicí vánočních přání a
dárků a i proto je dobré najít si v tomto snad až
příliš uspěchaném čase chvilku k zamyšlení nad
tím, čeho se mně, mým blízkým, přátelům a
vlastně všem lidem nedostává. Kdybych měl tu
moc a sílu, daroval bych všem zdraví, lásku a i tu
potřebnou trochu pověstného štěstíčka. Jsem však
realista. Byl bych rád, kdyby českobudějovičtí
občané pod tím velkým vánočním stromem našli

město s dobře fungující infrastrukturou, město, jehož
dopravní síť by byla schopna vyrovnat se i s těmi
největšími dopravními problémy, město  s čistými a
upravenými ulicemi, které by nebyly zatěžovány
nadbytečným hlukem. 

Velmi by mě potěšilo, kdyby každý z Vás pod tím
společným stromem našel alespoň jedno splněné
konkrétní přání.

V době vánoční zbyde jistě čas zastavit neúprosný
kolotoč všedních dní, naplněných prací, povinnostmi a
starostmi. Mnozí v tomto čase bilancujeme rok již téměř
uplynulý a dáváme si předsevzetí, která nás mají
motivovat k lepším výkonům v osobním či profesním
životě. Zároveň přejeme svým blízkým, přátelům, známým
vše dobré a nejlepší. Ani já nejsem výjimkou. Přeji Vám,
Vašim rodinám i přátelům mnoho zdraví, úspěchů v práci
a štěstí v osobním životě. 

Odvahu měnit sny ve skutečnost
radní Martin Kuba

Každý z nás sní o nějakém
dárku, který by právě jeho potěšil a
je složité vymyslet dárek pro
všechny občany. Pokud bych mohl
něčím obdarovat občany našeho
města,  pak by to asi bylo zlepšení
dopravní situace. Město České
Budějovice, jako každé z velkých
měst, se potýká s problémy v
dopravě a všichni cítíme, že řešení
musí být jednou z priorit vedení

radnice. Krásným i zaslouženým dárkem pro všechny
Jihočechy by byla dálnice D3, ale bohužel se zdá, že tu pod
stromkem ještě pár let nenajdeme. Nezbývá nám tedy nic
jiného než se trpělivě zasazovat o její realizaci.

Občanům města přeji krásné Vánoce. Přál bych si, aby
tu krásnou a tajemnou vánoční noc i celé vánoční svátky
mohli všichni prožít klidně a šťastně se svými blízkými.
Do nového roku bych rád nám všem popřál především
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Mějme v příštím roce
stále hodně snů, plánů i mnoho odvahy měnit naše sny ve
skutečnost. Ať je rok 2007 pro nás šťastným a plně
prožitým časem!

Udělejme opravdovou radost druhým
radní Jana Menzelová

Pro mě a snad i pro většinu
spoluobčanů Českých Budějovic jsou
Vánoce spojeny s klidem, pohodou,
časem na odpočinek  a hlavně s
radostí, kterou Vánoce obvykle
přinášejí.Všem občanům a svým
blízkým přeji krásné Vánoce, hodně
splněných přání, ať pod stromečkem
každý z nás objeví alespoň jeden
dárek, který mu udělá opravdovou
radost.  Měli bychom i vzpomenout i

na ty, kteří jsou o Vánocích sami.

Do nového roku přeji mám všem dostatek zdraví, štěstí, optimismus
a osobní spokojenost. Nezapomínejme také na to, že žijeme v krásném
městě, které si zasluhuje naši péči. Nechci vyjmenovávat všechny
důležité stavby, opravy, rekonstrukce, které nás čekají. Chci pouze všem
přát méně vandalů a více těch, kterým na našem městě upřímně záleží. 

Více důvodů k úsměvu
radní Leona Trešlová

Občanům města přeji pohodovou vánoční
atmosféru, aby alespoň v tomto vánočním čase
zapomněli na všední starosti a aby pro ně vánoční
svátky byly opravdovými svátky klidu.

Největším dárkem pro většinu pro nás všechny
by zřejmě bylo zlepšení tíživé dopravní situace v
našem městě. Věřím, že se nám v příštím roce
podaří alespoň částečně tento problém vyřešit.

Do nového roku přeji všem především pevné
zdraví, více lásky, více důvodů k úsměvu, spoustu

energie pro dosahování všech předsevzetí a méně stresu a spěchu. 

Všem také přeji, aby si dokázali najít dostatek času na své blízké, ale
i sami na sebe, a aby se v příštím roce setkávali jen se vstřícností a
ohleduplností. 

Vnímejme více ostatní kolem nás
radní Jaromír Talíř

Obdaroval bych všechny velkou dávkou
optimismu, několika tunami dobré nálady a
vagonem porozumění. Zdá se mi, že především to
nám chybí.

Přeji nám všem, abychom se méně zabývali
sami sebou a vnímali více ty kolem nás.
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Za dětmi 5. prosince přiletěl na náměstí
Přemysla Otakara II. anděl. Obrovským překvapením

andělského a mikulášského večera, ze kterého se nejenom
dětem, ale i dospělým tajil dech, se stal anděl v nadživotní

velikosti. Deset metrů vysoká mluvící loutka byla
dopravena Radniční ulicí před budovu radnice.

Foto Petr Zikmund

Své umění předvedl

Dechový žákovský orchestr

ZUŠ Piaristické náměstí pod

dirigentskou taktovkou Jaroslava Klímy

a Víta Zuzáka.        
 Foto Petr Zikmund

Předvánoční čas ve městě se již několik let
neobejde bez řady tradičních adventních koncertů.

Jeden takový typický a občany města velmi oblíbený
se již léta nazývá Vránkovy koledy. Na náměstí Přemysla

Otakara II. se uskutečnil letos vpodvečer 3. prosince.
Vystoupilo také Jihočeské pěvecké sdružení

se sbormistrem Karlem Fráňou.
Foto Petr Zikmund

Advent v jihočeské metropoli začíná tradičně na náměstí Přemysla Otakara II.
rozsvícením vánočního stromu v sobotu před 1. adventní nedělí.  Letos připadlo

rozsvícení stromu na 2. prosince. Urostlý patnáctimetrový stříbrný smrk rozsvítil
před 17. hodinou primátor Juraj Thoma. Spolu s českobudějovickým biskupem

Jiřím Paďourem dle tradice promluvili k českobudějovickým občanům.
Foto Petr Zikmund

Již posedmé se uskutečnil Vánoční

zvonkový průvod. Ulicemi starého města

proudily i tentokrát desítky dětí

s rodiči a prarodiči.Foto Petr Zikmund

Mikuláš, čert a anděl. Dne 5. prosince, vpředvečer

mikulášského svátku, se takovýchto trojic po městě

prohánělo nepočítaně. Tato trojice na snímku tvořila

posádku mikulášské jízdy historickým trolejbusem,

který vozil malé i dospělé pasažéry po trase Nádraží-

PVT-Pražská-Vltava střed-Husova-Na Sadech-Nádraží.

Foto Petr Zikmund 

Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu

primátor předal  finanční dary mladým talentovaným

hudebníkům. Šek na patnáct tisíc korun si letos odnesla

klavíristka Kristýna Waldová (vpravo) a flétnistka Anežka

Vargová. Po deseti tisících korunách získaly dva českobudě-

jovické pěvecké sbory, Jitřenka a Canzonetta, které

úspěšně reprezentovaly město na prestižním

mezinárodním festivalu pěveckých sborů

v belgickém Neerpeltu.
Foto Petr Zikmund
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