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Sportovní 
očekávání

S blížícím se
podzimem a se
starty jednotli-
vých sportovních
soutěží roste mé
očekávání. Jak to
letos dopadne,
mne zajímá jako
každého sportov-
ního fanouška.
Zaměříme-li se

na vrcholové kolektivní sporty, máme
se v Českých Budějovicích na co těšit
rovnou třikrát. 

Fotbalová liga se hraje už měsíc
a doufám, že se budějovickému fot-
balu konečně blýská na lepší časy
a že přestane kolísat mezi první
a druhou ligou. Osobně se však těším
hlavně na hokej. První zápas se hraje
12. září a hned čeká budějovické
hokejisty loňský čtvrtfinálový soupeř -
Slavia. Přijďte se podívat. Loni se
hokejistům podařilo probojovat do
semifinále, předloni také. Tak snad
se letos konečně podaří to finále.
Zimní stadion je vybaven novou stro-
jovou částí chlazení, a tak doufám, že
na lepším ledě uvidíme ještě lepší vý-
kony. Výborně si v uplynulé sezóně
stáli volejbalisté, když získali mistrov-
ský titul a s ním i účast v evropské
Lize mistrů. Město jim poskytlo dotaci
na reprezentaci a věřím, že to byly
dobře vložené peníze. První zápas no-
vé sezony se hraje 20. září, evropská
liga o měsíc později. Stejně jako jsou
přichystáni na novou sezonu spor-
tovci, je město připraveno podporovat
je v jejich úspěších a snaze. 

František Jelen, 
náměstek primátora

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ V NOVÉM
ŘIDICI CHVÁLÍ DIODOVÉ SEMAFORY

Do škol nastoupilo 
v září na 8600 žáků

Dětem skončily letní prázdniny. Do 14
základních škol, které zřizuje město České
Budějovice, nastoupilo v pondělí 3. září na
8600 žáků, z toho poprvé do školních la-
vic usedlo kolem 800 prvňáčků.

„Nejvíce jich je v základní škole Os-
kara Nedbala, kde se k zápisu do prvních
tříd dostavilo 131 dětí. Po vyřízení odkladů

základní školní docházky sem v novém
školním roce bude chodit na 100 prvňá-
ků,“ sdělil náměstek primátora pro škol-
ství Rudolf Vodička.

Neopomněl připomenout, že počet ško-
láků se i přes příznivou bilanci porodnosti
snižuje. Za posledních pět let ubylo z čes-
kobudějovických škol téměř dva tisíce
žáků. V roce 2002 mělo město 10 063 ško-
láků. Nejvíce dětí bylo na školách v polo-

vině 90. let – téměř 12 000.
„Dětí bude i nadále ubývat. Z analýzy,

kterou zpracoval odbor školství mládeže
a tělovýchovy, by školáků k 1. září 2011
mělo nastoupit něco kolem sedmi tisíc,“
doplnil náměstek.

Zdůraznil ale, že po již provedené opti-
malizaci, kdy se šest škol sloučilo do tří, se
v dohledné době síť základních škol ve
městě měnit nebude. „Navíc jsme se roz-
hodli, že i nadále budeme zřizovat malé
základní školy v okrajových částech měs-
ta. Zde máme kapacitu zajištěnou výstav-
bou domů, do nichž se stěhují rodiny
s dětmi,“ uvedl ještě Vodička.

Město i přes klesající počet žáků výz-
namně investuje do obnovy škol a jejich
zařízeních. V letošním roce vynaloží na
opravy asi 55 miliónů korun. Například
v základních školách Grünwaldova, Bez-
drevská a Kuby byly zatepleny budovy
a vyměněna okna. V ZŠ Kubatova byl zre-
konstruován víceúčelový sportovní areál.

Největší investiční akcí letošního roku
je vybudování nové školní kuchyně
a jídelny v objektu českobudějovické Zá-
kladní školy Matice školské s kapacitou
450 strávníků, za které město zaplatí přes
třicet milionů korun. Práce by měly být
dokončeny nejpozději do konce roku

„V minulosti se děti stravovaly v ne-
daleké jídelně u Mánesovy ulice, což mělo
hned několik stinných stránek. Jednak
musely do jídelny ze školy přecházet, a to
je vždy spojeno s určitými riziky, a vlastní
zázemí jídelny bylo na hranici hygienické
únosnosti. Její provoz byl totiž povolen
pouze do konce letošního roku,“ vysvětlil
Vodička.

PPřřííkkllaaddyy  iinnvveessttiicc::
- ZŠ O. Nedbala - 4,5 milionu korun -

oprava střech, výměna osvětlení, obkladů,
fasady, nátěry dveří.

- ZŠ Pohůrecká 3,6 milionu korun -
výměna lina, opravy podlah, dlažby, odizo-
lování budov a oprava střechy.

Novou podobu, které si všimne každý
českobudějovický řidič hned na první po-
hled, dostalo v první polovině srpna Ma-
riánské náměstí v rámci rekonstrukce
Pražské třídy. Největší změnou je nová svě-
telná signalizace, která je řízena kamero-
vým systémem.

„Řidiči si ale nejvíce pochvalují nová
diodová světla, která jsou levnější na pro-
voz, což znamená značnou úsporu energie,
ale hlavně jejich předností je, že mají
citlivější rozlišení. Barvy jsou jasnější, více
vidět i při slunečném počasí, kdy bývá
někdy problém zareagovat na změnu na
světlech,“ sdělil náměstek českobudějovic-
kého primátora František Jelen.

Zdůraznil, že diodová světla na Marián-
ském náměstí jsou prvními svého druhu
v Českých Budějovicích. „Už jsem zazna-
menal hlasy, které požadují, aby všechny
semafory ve městě byly touto novinkou
osázeny. Nezříkám se toho, ale případné
výměny budou probíhat podle rozpočto-
vých možností a potřebnosti,“ ozřejmil
náměstek primátora.

Šoféři jsou podle něj zatím spokojeni
i s postupem probíhajících rekonstrukčních
prací na Pražské třídě, které v úseku Ma-
riánské náměstí až po křižovatku s Peká-
renskou ulicí začaly 14. července. Přestože
silnice představuje jeden z hlavních tahů
ve městě, fronty se o prázdninách tvořily
jen minimálně.

VVžžddyy  jjeeddeenn  pprruuhh  vvoollnnýý
„Zatím se nám povedlo koordinovat

práce díky zdařilé komunikaci mezi zainte-
resovanými lidmi, které se na opravě podí-
lejí. Každý týden se na radnici scházíme
a v rámci koordinační schůzky ladíme har-
monogram. Doufám, že takto postupovat bu-
deme i v budoucnu,“ prohlásil náměstek. 

Opraveny jsou už obě křižovatky – Ma-
riánské náměstí a Pražská s Pekárenskou.
Hlavní práce, které si vyžádaly uzavřít
komunikace, tu probíhaly hlavně o víken-
dech, kdy je provoz menší. Také proto se
fronty téměř netvořily. Pracovníci rovněž
vyměnili obruby, kanalizační vpusti a pro-
vedli i dílčí překopy pro kabely.

Na Pražské třídě musejí řidiči počítat s omezením dopravy.              Foto Petr Zikmund

Vše směřovalo k tomu, aby v září
mohla začít vlastní rekonstrukce povrchu
Pražské třídy, kterou řidiči již pravděpo-
dobně pocítí. „Dohodli jsme se, že práce bu-
dou probíhat vždy v jednom pruhu v kaž-
dém směru. To znamená, že frézování se
dotkne vždy poloviny vozovky tak, aby dru-
há půlka zůstala průjezdná. Nemůžeme si
dovolit Pražskou třídu uzavřít celou, neboť
by hrozilo, že zkolabuje doprava,“ zdůraz-
nil náměstek Jelen.

NNuuttnnáá  rreekkoonnssttrruukkccee
Požádal rovněž všechny řidiče o shoví-

vavost. Je totiž pravděpodobné, že k určitým
zdržením při cestě do centra města ve smě-
ru od Prahy dojde. „Rekonstrukci třídy jsme
ale udělat již museli. Povrch byl totiž v kata-
strofálním stavu,“ dodal náměstek.

Podle něj dojde nejprve k odfrézování
krytu vozovky v průměrné tloušťce 13 cen-

timetrů a poté bude nahrazen novými vrst-
vami. Dispoziční uspořádání komunikace
se měnit nebude. Oprava potrvá do října.
Celkové náklady na realizaci stavby jsou ve
výši asi 22 milionů korun bez DPH.

CCoo  jjiižž  bbyylloo  uudděělláánnoo  vv  ssrrppnnuu??

Regenerace sídlišť bude pokračovat

Školáci před zahájením školního roku ku-
povali pomůcky potřebné pro výuku.

Foto Petr Zikmund

Obyvatelé sídliště Vltava si vybrali, jak
bude po rekonstrukci vypadat náměstí
před zdejším kulturním domem. V anketě,
která probíhala jak elektronicky na in-
ternetu, tak i klasicky pomocí anketních
lístků, zvolili ze tří variant jako nejlepší
projekt architekty Hany Urbancové.

„Jde o relativně jednoduché a přísně
geometrické uspořádání úpravy náměstí,
které počítá s vybudování vodního prvku
uprostřed. Ten má připomínat řeku Vltavu,
podle které se sídliště jmenuje,“ sdělil pri-
mátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Poz-
namenal, že návrh Urbancové získal 1271
hlasů. Na druhém místě skončil projekt
Petra Heteši s 523 platnými hlasy a třetí
místo obsadil návrh Radka Davida s 509
platnými hlasy.

Primátor také zdůraznil, že v průběhu
hlasování přes internet se bohužel objevily
pokusy ovlivnit výsledek vícenásobným

hlasováním z jedné IP adresy, pomocí níž
lze identifikovat počítač nebo počítačovou
síť připojenou na internetu.

Po provedení analýzy elektronického
hlasování bylo odečteno celkem 1267 hlasů
dvěma architektonickým návrhům, protože
během 43 minut přišlo na podporu jednoho
z nich 1105 hlasů z jedné IP adresy, v dal-
ším hlasování bylo v průběhu osmi minut
odesláno z jedné adresy 162 hlasů.

S realizací návrhu architekty Urbanco-
vé počítá město už v příštím roce. „Projekt
samozřejmě souvisí s celkovou regenera-
cí této sídlištní aglomerace, na kterou je
zpracovaná rámcová studie a jednotlivé lo-
kality se už pouze aktuálně projekčně
dopřesňují,“ vysvětlila náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová.

Zdůraznila, že ministerstvo pro místní
rozvoj podpořilo vloni záměr města a první
etapu regenerace jižní části českobudějo-

ˇ

Oprava kanalizačních šachet na křižo-
vatce ulic Pražská - Pekárenská
rekonstrukce chodníku a výměna vodo-
vodního řadu na Mariánském náměstí
rekonstrukce povrchu křižovatky Pražská
-  Pekárenská
rekonstrukce povrchu Mariánského nám.
rekonstrukce ostrůvků a výměna silnič-
ních obrubníků na Mariánském náměstí
vyměněna světelné signalizace na Ma-
riánské náměstí, kterou nyní řídí kamery
dílčí opravy obrub, kanalizačních vpustí
a podobně.

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

Zdroj pitné vody podpořil stát 
Výstavbu náhradního zdroje pitné vo-

dy, o němž rozhodli zastupitelé o prázdni-
nách, zahájí město ještě v letošním roce.

Zastupitelé uvolnili z městského roz-
počtu jednadvacet milionů korun. Potvrdit
přijetí dalších dvaceti milionů odjela počát-
kem srpna na Ministerstvo zemědělství ČR
náměstkyně primátora Ivana Popelová.

„Státní dotaci skutečně dostaneme,
takže máme základ pro dlouhodobě pláno-
vanou investiční akci, která si celkem vy-
žádá asi sto osmdesát milionů korun,“
říká náměstkyně Popelová.

České Budějovice jsou jediným velkým
jihočeským městem, jemuž chybí náhrad-
ní zdroj pitné vody. „V těchto dnech je me-
diálně silným tématem povodňové běs-

nění z roku 2002. Jinak naše země, stejně
jako některé okolní evropské státy, trpí
nebývalým suchem. Počasí je zkrátka ne-
vyzpytatelné a město by mělo být na jeho
rozmary v rámci možností připraveno.
Pitná voda je základ a téměř stotisícové
město musí mít její dostatek,“ shrnuje ná-
městkyně s tím, že náhradní zdroj bude
stát v sousedství městské čistírny odpad-
ních vod, která bude v případě výpadku
elektřiny havarijním zdrojem energie pro
novou úpravnu.

„Letos se za uvedených jednačtyřicet
milionů bude realizovat část hrubé stavby
úpravny a některé úseky výtlačných vodo-
vodních řadů,“ dodává náměstkyně pri-
mátora Popelová.

Platby mohou Budějovičtí
hradit na magistrátu kartou

Českobudějovický magistrát nově za-
vedl možnost hrazení některých plateb
kartou.

„Bezhotovostní styk je možné zatím
použít u řádově dvaceti druhů plateb. Na-
příklad u hrazení správních poplatků, což
je třeba vydání živnostenského listu, lo-
veckého a rybářského lístku. Občané mo-
hou kartou zaplatit též nájemné za zábor
veřejného prostranství, prodejní nebyto-
vé prostory, zahrádku, ale také třeba i za
povolení k vjezdu a vydání parkovacích
karet. Uhradit tímto způsobem se dají

například pokuty udělené živnostenským
úřadem ve správním řízení,“ vysvětlil ta-
jemník úřadu Zdeněk Řeřábek a dodal, že
cílem je, aby se platební kartou mohly
v budoucnosti hradit veškeré poplatky.

„Zavedení této možnosti je dalším
vstřícným krokem směrem k občanům,
kterým nově nabízíme i úhradu poplatku
za komunální odpad prostřednictvím
služby SIPO,“ dodává tajemník s tím, že
platit kartou je možné pouze v hlavní po-
kladně v přízemí budovy magistrátu na
náměstí Přemysla Otakara II. 

vického sídliště Vltava částkou čtyři mili-
ony korun. Dalších šest milionů do obnovy
šlo z městského rozpočtu.

Pro letošní rok má jihočeská metropole
přislíbenou státní dotaci ve výši tři mili-
ony korun, která bude směřovat do pláno-
vané a projekčně zpracované druhé etapy
obnovy sídliště Vltava-jih.

Popelová také uvedla, že město chce
v budoucnu s obnovami nehostinných
panelových sídlišť pokračovat, a proto se
s žádostmi o finanční prostředky bude
obracet nejen na stát, ale osloví i evropské
a další dostupné fondy.

„Studie regenerace sídliště Máj dostá-
vá nyní už realizační podobu a neprodle-
ně budou také zahájeny práce na studii re-
generace Vltavy-sever, které nedávno schvá-
lila rada města,“ upřesnila náměstkyně Po-
pelová. Celkové předpokládané náklady na
obnovu sídlišť, kde žije více než třicet ti-
síc obyvatel, přesahují 200 milionů korun.

Strážníci opět
hlídají přechody

Městská policie s počátkem nového
školního roku opět každý pracovní den
ráno začala hlídat frekventované pře-
chody. Hlavním smyslem je ochránit dě-
ti, které míří do škol. V první školní
den, který bývá nejkritičtější, protože dě-
ti jsou ještě roztěkané po prázdninách
a v ulicích zároveň výrazně přibude aut,
budou strážníci na šesti přechodech.

Od 7 do 10 hodin budou v Nemani-
cích, v Nových Hodějovicích a v ulicích
Dukelská, Boženy Němcové, Matice
Školské a J. Opletala přímo u ZŠ Emy
Destinnové. V průběhu roku bývají
strážníci podle potřeby také na přecho-
dech u základních škol na Rudolfovské,
O. Nedbala, M. Chlajna nebo Ledenické. 

� Protipovodňová opatření prioritou

� Budějovice píší kroniku 40 let

� Motoristé musejí počítat  

� Vzniknou další cyklostezky

s průzkumem na silnicích
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NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Sociální sloupek

Město pokračuje v budování protipo-
vodňových opatření i po pěti letech od zá-
plav roku 2002. Výčet hotových či připra-
vovaných akcí do dnešních dní obsahuje
desítky položek za desítky miliónů korun.

„K těm nejdůležitějším patří stavba
Modrého mostu s parametry na stoletou
vodu přes řeku Malši, kterou jsme reali-
zovali od září 2002 do září 2003 s nákladem
téměř šedesát milionů korun,“ sdělila ná-
městkyně primátora Ivana Popelová.

Za velmi důležité označila drobnější
akce související s protipovodňovou ochra-
nou čtvrtí Havlíčkova kolonie a Suché
Vrbné. Zde došlo k rekonstrukci kanalizací,
vodovodů, komunikací a chodníků a tím
došlo k snížení rizika zatápění sklepů
přilehlých nemovitostí při přívalových
deštích. Město za tyto práce celkem za-
platilo přes 60 milionů.

Při zlepšování ochrany před velkou
vodou, obnovily Budějovice za čtyři milióny
korun i vodoteč v ulici Elišky Krásnohor-
ské. „Tady musela být stavba upravena tak,
aby povrchové vody z extravilánu a pře-
bytečné vody přitékající do nádrže Hli-
ník byly odvedeny mimo kanalizační síť
do Dobrovodského potoka,“ upřesnila ná-
městkyně.

Kanalizačního sběrače za téměř čtyři
miliony korun se dočkali obyvatelé u Bra-
nišovské ulice. Pět milionů korun z měst-
ského rozpočtu putovalo do hygienizace
Stromovky, kde byly odstraněny problema-
tické nánosy a obnoven celý odvodňovací
systém parku.

„Některá opatření zabraňující zaplavo-
vání dešťovou vodou byla realizována na

podkladě poznatků a upozornění obyva-
tel. Za všechny budu jmenovat třeba pod-
chycení a odvedení vod v ulicích Vřesová,
U Hvízdala, Polní a Novohradská, řádově za
pět milionů,“ uvedla Popelová.

Letos podalo město ve spolupráci se
společností Povodí Vltavy, s.p. žádost Mi-
nisterstvu zemědělství ČR na protipovod-
ňová opatření na řece Vltavě, kde by mělo do-
jít ještě k úpravě koryta a rozšíření bermy.

„Součástí žádosti je i dokončení proti-
povodňové ochrany na Jiráskově nábřeží.
Chceme osadit další patky pro mobilní
protipovodňové zábrany jako pokračování
těch, které už jsou v rekonstruovaném
úseku od Husovy třídy k ulici Budivojova,“
přiblížila náměstkyně možné práce na pro-
tipovodňové ochraně kolem řeky. Podle
jejích slov bude Vltava v Českých Budějo-
vicích po výše uvedených úpravách vyřeše-
na a nehrozí nebezpečí jejího vylití do okol-
ních sídlišť.

„Problémem ale zůstávají, navzdory
dávno vypracovanému projektu, protipo-
vodňová opatření na řece Malši. Tady nará-
žíme na odpor Petičního výboru Malše
a některých ekologických sdružení, kte-
ré nesouhlasí s řešením, předkládaném
městem. Na základě požadavku petičního
výboru jsme nechali zpracovat oponentní
projekt jako možnou alternativu. Sami
zpracovatelé tohoto projektu však zmínili,
že pokud by si měli vybrat, volili by projekt,
který uvažuje s aktivní ochranou území,
zatímco pasivní ochrana znamená hlavně
celý tok řeky obehnat hrázemi a vodu
odvést z města co nejrychleji bez ohledu na
dopad na území severně od Havlíčkovy

Opatření proti povodni prioritou Přibudou další 
trasy pro cyklisty

V Českých Budějovicích přibudou v do-
hledné době další trasy, které budou moci
bezpečně cyklisté využívat.

Ještě letos by měl vzniknout 730 metrů
dlouhý úsek stezky pro cyklisty od fotbalo-
vého stadionu budějovického Dynama smě-
rem k heliportu, který vede podél řeky
Vltavy. Výstavba je podpořena státní dotací
ve výši 1 074 000 korun, celkové náklady
však přesáhnou dva miliony korun.

Úpravy a obnovy se dočká další asi kilo-
metrová trasa mezi Branišovskou ulicí a Za-
vadilkou, která je hojně využívaná jak
cyklisty, tak i pěšími. Vybudován zde bude
nový povrch na stávající komunikaci, při-
budou čtyři desítky světel a dopravní svislé
a vodorovné značení. Předpokládané nákla-
dy pravděpodobně překročí pět milionů.

„Letos také zahájíme rekonstrukci smí-
šené lávky přes Vltavu u benzinové čerpací
stanice OMV, na níž nám stát přispěl více
než čtyřmi milióny korun. Je to vlastně po-
slední lávka poničená povodněmi, která ješ-
tě nebyla opravena,“ konstatovala náměst-
kyně primátora Ivana Popelová.

Upřesnila, že během náročné rekon-
strukce zůstane vždy jedna polovina lávky
průjezdná. V závěrečné fázi prací však doj-
de pravděpodobně na krátkou dobu k její
celkové uzavírce. Náměstkyně Popelová ta-
ké potvrdila, že město uvažuje i o realizaci
cyklostezky podél Malše v úseku SK Slavia

– Plavská, ale to pouze v případě dostatku
finančních prostředků. „V každém případě
si chceme připravit na příští roky dostatek
projektů, o jejichž podporu se na Státním
fondu dopravní infrastruktury budeme
ucházet,“ nastínila náměstkyně.

Cyklostezka kolem Malše totiž není je-
diným zamýšleným projektem města.
„Kromě cyklistického spojení mezi cen-
trem a čtvrtí Suché Vrbné by to měly být

stezky na Včelnou a Boršov nad Vltavou,
ale také směrem na Nemanice, Hrdějovice,
Borek a Úsilné,“ upřesnila Popelová, která
o možnostech budování dalších cykloste-
zek s podporou Státního fondu dopravní in-
frastruktury (SFDI), nových principech le-
gislativy, zásadách bezpečné cyklistické do-
pravy a také o zkušenostech s dopravní-
mi inspektoráty hovořila s ředitelem SFDI
Gustávem Slámečkou, ale i náměstkem mi-
nistra dopravy Ivo Vykydalem při nedáv-
ném cyklistickém setkání na Slovácku.

„Za poslední čtyři roky podpořil Fond
naše snahy o vybudování dalšího zázemí
pro cyklisty částkou přesahující třicet mi-
lionů korun. Z toho nejvyšší podíl získaly
cyklolávky v ulici E. Pittera a lávka v sou-
sedství Kauflandu spojující sídliště Máj
s historickým centrem,“ doplnila náměst-
kyně Popelová s tím, že v současné době je
na území Českých Budějovic asi čtyřicet
kilometrů cyklotras.

Kdy si vyměnit řidičský průkaz?
Na často kladený dotaz odpovídá Zdeněk Řežábek, tajemník magistrátu

Průzkum prověří 
sociální služby

Ve dnech 1. nebo 2. října obdrží oby-
vatelé Českých Budějovic a dalších 78 ob-
cí, které se nacházejí ve správním obvodu
statutárního města, do poštovních schránek
dotazníky zaměřené na poskytování so-
ciálních služeb.

Jejich vyplněním přispějí ke zlepšení
služeb v sociální oblasti. Plošný průzkum
provede společnost GP
Consulting v rámci vzni-
kajícího Rozvojového plá-
nu sociálních služeb měs-
ta České Budějovice na
roky 2008 až 2013, které
částkou přesahující tři
miliony korun podpořila
i Evropská unie.

„Hlavním cílem rozvojového plánu je
jednak zjistit nabídku veškerých poskyto-
vaných služeb v sociální sféře na území
města a samozřejmě také poptávku sku-
tečné potřeby obyvatel. Zjistíme, co přesně
lidem chybí a kde bychom měli naopak
služby posílit,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Rudolf Vodička smysl vznikajícího
dokumentu.

Vyplnění dotazníku bude podle něj do-
brovolné. Provádějící společnost si přesto
dala za cíl zapojit do průzkumu zapojilo co
nejvíce lidí, a proto bude obyvatele motivo-
vat různými výhrami.

„Při zpracování odpovědí se zaměříme

také na jednotlivé oblasti, aby bylo jasné,
jaké konkrétní služby v různých částech
města chybí a podobně,“ prohlásila mana-
žerka projektu Martina Kučerová ze spo-
lečnosti GP Consulting. Průzkum se nebu-
de týkat pouze veřejnosti, ale i poskytova-
telů sociálních služeb a také samotných obcí.

„Předpokládáme, že vše bude hotové
na jaře příštího roku,“ sdělila vedoucí od-
boru sociálních věcí českobudějovického
magistrátu Pavla Mikšátková. Sestavený
materiál pak náměstek Vodička předloží
zastupitelům a pokud jej schválí, bude pro
město závazný.

Magistrát už začal shromažďovat veš-
keré dostupné podklady, které umožní
vytvoření popisu aktuální sociální situace.
Ty poslouží k vypracování rozvojového
plánu stejně jako odpovědi z dotazníků.

„Čerpáme je především ze statistic-
kých a dalších zdrojů, například od Policie,
českobudějovického úřadu práce, Všeobec-
né zdravotní pojišťovny a České správy
sociálního zabezpečení,“ uvedla Šárka Ko-
várnová z odboru sociálních věcí.

Součástí vznikajícího dokumentu bu-
dou i nové webové stránky, kde uživatelé
najdou komplexní informace o všech
poskytovatelích a aktualizované vydání
brožury nazvané Průvodce sociálními
službami. Adresa portálu je hhttttpp::////rrppssss--
cc..bbuuddeejjoovviiccee..cczz.

Cyklisté využívají hojně lávku u fotbalového hřiště. Foto Petr Zikmund

Česká republika a migrace

kolonie,“ uvedla Popelová.
Zdůraznila, že při posledním jednání

nad oběma projekty došlo ke kompromisu.
Navrženo bylo, aby byl úsek od Malého jezu
po Modrý most rozdělen do tří etap. První
by zahrnovala úpravy kolem jezu, které
v podstatě neměly odpůrce.

Druhá a třetí etapa by počítaly s roz-
šířením bermy ve dvou fázích s postup-
ným doplňováním zeleně tak, aby byl
k přírodě co nejšetrnější. Tento návrh zá-
stupci petentů i odbor ochrany životního
prostředí akceptovali. „Jakmile byl ale
zpracován projekt na první etapu, zástupci
petičního výboru svůj názor změnili, nic-
méně v současné době probíhá územní ří-
zení, které se bohužel zdržuje kvůli
odvoláním,“ postěžovala si Popelová.

Další etapa, jež je ve fázi projektové
přípravy, řeší území mezi Velkým a Ma-
lým jezem a kromě jiného představuje
i vybudování odlehčovací kanálu Mlýnské
stoky, která ohrožuje kromě Havlíčkovy
kolonie i městské historické centrum.

Protipovodňová opatření zůstávají pro
město i nadále prioritou – zejména pro řeku
Malši. „Ve dvou českobudějovických ře-
kách je totiž podstatný rozdíl, zatímco hla-
dinu Vltavy můžeme určitým způsobem
korigovat už z Lipna, protože její největší
nátok z Šumavy je právě ještě před pře-
hradou, u Malše největší ohrožení vzniká
až pod Humenickou a Římovskou pře-
hradou. I z tohoto hlediska je myslím
jednání členů petičního výboru vůči zbyt-
ku města velmi nezodpovědné a řeka tak
zůstává neřízenou střelou,“ dodala náměs-
tkyně primátora.

Dopravní průzkum
pro dálnici D3 již začal

V rámci příprav modelu individuální
automobilové dopravy pro dálnici D3 se
v termínu od 3. 9. do 26. 9. 2007 v pracov-
ních dnech a v časech mezi šestou a osm-
náctou hodinou uskuteční dopravní průz-
kum přímo na komunikacích I., II. a III. tří-
dy a na místních komunikacích v územ-
ním obvodě českobudějovického magistrátu.

„Na vytipovaných asi pětadvaceti sta-
novištích budou osazeny přechodné do-
pravní značky přikazující zastavení vozid-
la. Po zastavení budou řidiči osloveni pra-
covníky v reflexních vestách z firmy za-
bývající se projekty dálnic s otázkou, od-
kud a kam jedou. Odpovědi budou nahrá-
vány na diktafony a budou samozřejmě
dobrovolné,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma.

Dodal, že stejný průzkum už byl prove-
den v letošním červnu v okrese Tábor.
V příštím roce se pak chystá na komuni-
kacích směřujících až na státní hranici
s Rakouskem.

„S některými úseky silnic se v bu-
doucnu počítá jako s přivaděči dálnice,
někde se budou dělat obchvaty, jinde zase
přeložky, a tak je důležité vědět, jaká je na
nich frekvence dopravy, četnost vozidel
v jednotlivých směrech a podobně. A prá-

vě k tomu budou sloužit jako podkladové
údaje výsledky průzkumu, které jsou také
důležité v celkovém kontextu pro stano-
vení výše investic vyvolaných stavbou
dálnice,“ upřesňuje primátorův náměstek
František Jelen. 

Průzkumy se podle představitelů firmy
Mott MacDonald Praha, spol. s.r.o. prová-
dějí primárně kvůli výstavbě dálnice D3.
Získaná data budou dále sloužit pro vytvo-
ření modelu individuální automobilové do-
pravy, který pomáhá projektantům a pří-
slušným státním úřadům pro projektování
nových silnic a dálnic, zlepšení organizace
dopravy, posouzení vlivu komunikací na
životní prostředí, podklady studie provedi-
telnosti, získávání finančních prostředků
z Evropských fondů a podobně. 

V Českých Budějovicích začaly v pátek
17. srpna Hudební slavnosti Emy Destin-
nové, které vyvrcholí 8. září Operním gala-
koncertem k poctě Emy Destinnové. Ten
se letos poprvé uskuteční sále Domu kul-
tury Metropol. Foto Archív Hudebních
slavností

Vláda České re-
publiky podporuje
řadu integračních
programů, z nichž
ten nejpodstatnější
a nejsmysluplnější
je pomoc Čechům,
kteří se stali upr-
chlíky v zemi, kam
jejich rodiče nebo
prarodiče emigro-
vali před dlouhou
řadou let, mnozí již
v dobách Rakous-
ka-Uherska. Jedná
se o zemi bývalého
SSSR – Kazachstán.
Většina tamních Čechů touží po návratu do
vlasti svých předků a vláda ČR se jim snaží
tento návrat umožnit.

Kromě přiznání trvalého pobytu v zemi
svých předků, schválila vláda tři variantní
integrační programy, které umožňují pos-
kytnout obcím, jež azylanta ubytují a po-
mohou mu najít zaměstnání, finanční pří-
spěvek na opravu bytu ve výši 150 000 Kč
pro hlavu rodiny azylanta a 50 000 Kč pro
každého dalšího člena rodiny. Téže obci
poskytne vláda současně další finanční
příspěvek na posílení infrastruktury ve výši
150 000 Kč pro hlavu rodiny a 10 000 Kč
pro každého dalšího člena rodiny. Současně

získává azylant příspěvek na nájem bytu.
V novém programu pomoci azylantům vlá-
da schválila možnost čerpat z postavených
bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení,
každý desátý pro ubytování azylantů.

Ředitel Centra pro integraci cizinců
Mgr. Günter hovoří o imigraci jako o faktu
a světovém trendu. Na akademické konfe-
renci a veřejné debatě o Evropské unii, kte-
rá nedávno proběhla v Č. Budějovicích,
zazněl požadavek vytvořit společný evrop-
ský azylový prostor s minimálními stan-
dardy, později se společnými standardy
a azylovými procedurami. O migraci se na
konferenci hovořilo jako o věčném a trva-
lém problému, kterému chce EU dát jistý
řád. Bylo zdůrazněno, že migrace je potřeb-
ná ekonomicky, politicky i demograficky.

V současné době oslovuje vedoucí od-
dělení integrace cizinců a azylantů minis-
terstva vnitra ČR statutární města, mezi
nimi, i České Budějovice, se žádostí o ubyto-
vání několika českých rodin vracejících se
z Kazachstánu, kteří hledají v České repub-
lice nový domov. Pevně věřím, že vedení
města se zachová k problému azylantů
z Kazachstánu, případně z jiných zemí,
vstřícně. Integrační program vlády ČR, včet-
ně nového programu pomoci azylantům,
představuje pomoc pro všechny azylanty,
kteří se u nás chtějí zapojit do procesu inte-
grace a být městu přínosem.

Ivan Mánek, předse-
da sociální komise
rady města

Nové zázemí pro seniory
vzniká ve Staroměstské

Rekonstrukce v českobudějovickém
Centru sociálních služeb (CSS) Staro-
městská, která začala v loňském září
komplexní přestavbou bývalých pokojů,
byla dokončena. Nové zázemí předsta-
vuje celkem čtrnáct lůžek pro seniory
na oddělení s celodenní péčí. 

Důvodem této rozsáhlé přestavby
byla snaha města o řešení nedostatku
lůžek s celodenní péčí určených pro se-
niory, jejichž zdravotní stav už neu-
možňuje jejich samostatný pobyt v do-
mácím prostředí.

Celkové náklady na obnovu a kom-
fortní vybavení dosahují částky 1 279
000 korun. Pokryty byly především ze
zlepšeného hospodářského výsledku
CSS Staroměstská, dále z městského roz-
počtu a z dotace kraje.

Přestavba tu ale nekončí. Vzhledem
k tomu, že se penzion pro důchodce od
1. ledna 2007 stal domovem pro senio-
ry, budou i v dalších měsících pokračo-
vat stavební úpravy, tentokrát v prv-
ním patře zařízení.

Soběstační obyvatelé Centra sociál-
ních služeb žijí v samostatných byto-
vých jednotkách s možností odebírání
služeb podle svého výběru, s průměr-
ným nájmem 2 500,- Kč na osobu, který
zahrnuje náklady za ubytování, teplo,
teplou a studenou vodu, stočné, odvoz
odpadků, čtvrtletní úklid včetně mytí
oken a měsíční praní ložního prádla.
Zdarma jsou pro všechny obyvatele za-
jišťovány aktivizační činnosti - muziko-
terapie, kondiční cvičení, kroužky, in-
ternet, kulturní a společenské akce.

Podle zákona musí řidiči do konce
roku 2007 vyměnit svůj průkaz, pokud je
vydaný v období od 1. 7. 1964 do 31. 12.
1993. Týká se to asi deseti tisíců česko-
budějovických šoférů. Zatím o jeho výmě-
nu požádal jen zlomek – přes dva tisíce ři-
dičů.

Z těch čísel je zřejmé, že si tuto zásad-
ní změnu, jež přinesl zákon č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, odmítají připustit a neuvědomují si,
že za nesplnění této povinnosti jim hrozí

od 1. ledna 2008 sankce. Vždyť každý
přece ví, že jeho řidičské oprávnění musí
být platné. A lhůta výměny daná záko-
nem se prodlužovat nebude. Nebudeme
ani prodlužovat úřední hodiny, které už
jsou právě z těchto důvodů navýšeny.

Oddělení řidičských průkazů sídlí
v budově magistrátu v JJeerroonnýýmmoovvěě  uulliiccii
čč..  11. Úřední hodiny jsou každý den, v pon-
dělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hodin,
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 ho-
din a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin.

Stejné průzkumy, které budou v zá-
ří v okolí Českých Budějovic byly v mi-
nulosti úspěšně provedeny i v jiných
krajích. Provedou je pracovníci mezi-
národní společnosti Mott MacDonald
Praha, spol. s.r.o v časech – ppoonndděěllíí
1122..0000––1188..0000  hhooddiinn,,  úútteerrýý,,  ssttřřeeddaa  aa  ččttvvrr--
tteekk  --  66..0000––1188..0000  hhooddiinn  aa  vv ppáátteekk
66..0000––1122..0000  hhooddiinn..
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Dnešní otázka zní: Kolik je na katastru města mostů přes řeku Malši?
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 červencového vydání je: NNáázzvvyy  nněěkktteerrýýcchh  ggoottiicckkýýcchh  hhrraaddeebbnníícchh
vvěěžžíí  aa  bbaašštt  ::  RRaabbeennšštteejjnnsskkáá,,  ŽŽeelleezznnáá  ppaannnnaa,,  OOttaakkaarrkkaa,,  MMaannddaa,,  KKaattoovvnnaa,,  RRyybbáářřsskkáá  bbrráánnaa,,  SSoollnníí  bbrraannkkaa,,  RRaauusscchheerr,,  BBřřiiddlliiccoovváá,,
BBíílláá,,  bbrráánnyy  PPrraažžsskkáá,,  VVííddeeňňsskkáá,,  LLiinneecckkáá..  Výhercem je: Ing. Oldřich Mikula, Krčínova 44, 370 11 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. 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.

16. GRAFITOVÝ MLÝN
Na pravém břehu Mlýnské stoky

v cípu Senovážného náměstí stál mlýn
v podobě ze 2. poloviny 19. století. Pro-
kazatelně byl v těch místech mlýn již
v roce 1323, kdy patřil Konrádu Lando-
verovi. Podle Karla Pletzera se dostal mlýn

kolem roku 1333 do majetku městského
špitálu. Mlýn byl pak označován jako
špitálský mlýn a jez v prostoru ulice
U tří lvů špitálský jez. Mlýnská stoka totiž
vytvářela u bývalé Rybní ulice meandr
a špitálský jez vzdouval vodu na mlýn.
V roce 1879 byl mlýn přestavěn, opa-
třen nahoře cimbuřím (podobně jako Před-
ní mlýn) a strojní zařízení uspořádáno
na výrobu kamnářské černi z tuhy. V ro-
ce 1890 koupili mlýn bratři Ullrichové.

Mlýn pak dosáhl výrazných úspěchů,
když vyvážel „havraní stříbro“ do celé
Evropy. Na základě zpracování tuhy-gra-
fitu vznikl nový název Grafitový mlýn,
lidově Grafitka. Na průčelí budovy mlý-
na byl instalován nápis SPIEGEL MÜH-
LE, čímž vznikl další název přeložením
do češtiny – Zrcadlový mlýn. Obyvatelé

Rybní ulice podle Oldřicha Svobody pou-
žívali jen název Grafitka. 

Grafitový mlýn byl zbořen před ro-
kem 1950. Odborník na mlýny Josef Klem-
pera uvádí, že Grafitový mlýn byl zbo-
řen v roce 1959, ale podle snímků Mlýn-
ské stoky pořízených asi v roce 1950 již
nestál. Na starším snímku stojí vlevo od
Grafitového mlýna blok tří domů k ro-
hu Senovážného náměstí a Žižkovy tří-

dy. Býval tam hostinec U labutě a před
ním provizorní autobusové nádraží, než
bylo postaveno na konci Žižkovy u vla-
kového nádraží. Blok domů byl zbořen
před rokem 1952 kvůli dopravnímu ok-
ruhu z Wilsonova náměstí přes nový most
z roku 1954 u Armáďáku. Termíny Gra-
fitový mlýn a U labutě postupně zani-

kají. Drží se ještě pojem „Šlajferna“. To
byla hospoda Na šlajferně v domě, je-
hož střecha přesahuje na snímku patro-
vé domy U labutě. Název šlajferna-bru-
sírna souvisí asi s broušením tuhy v Gra-
fitce (zahrada Šlajferny sousedila s Gra-
fitkou). Dům s hospodou Na šlajferny
byl zbořen v roce 1961.

Připravuje odbor územního plá-
nování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

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

Zajímavé osobnosti města
August Zátka

Městské organizace a společnosti se představují:

Obrazy malíře Josefa Synka mohli lidé vidět do září v českobudějovické výstavní síni
v objektu historické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Malíř a grafik se narodil
v roce 1944 v Blatné. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků a skupiny „Kruh 89“.

Foto Petr Zikmund

Královské město České Budějovice se může chlubit celou
řadou osobností, které se podílely nejen na vývoji krajské metro-
pole, ale promlouvaly i do dějin. Dnes se zastavíme u Augusta Zát-
ky, který se narodil 1847 – 1935.

Byl to advokát a politik a hlavně čelný představitel českého
obyvatelstva v období Rakousko-Uherska. Usiloval o rovnocenné
soužití Čechů s Němci, a to na poli kulturním, politickém i hos-
podářském. Stál proto u zrodu několika významných českých
podniků ve městě – akciového pivovaru (dnes Budvar), smaltov-
ny, šroubárny a mnoha dalších.

Jeho socha je k vidění na nádvoří českobudějovické radnice.

Ředitelem a místopředsedou předsta-
venstva DDoopprraavvnnííhhoo  ppooddnniikkuu  mměěssttaa  ČČeesskkéé
BBuudděějjoovviiccee,,  aa..ss.. je od 1.9.2004 IInngg..  LLuubboo--
mmíírr  PPůůllppáánn:

Ročně přepravíme více než 42 milionů
cestujících.

ZZaaččááttkkeemm  zzáářříí  vvssttoouuppiill  vv  ppllaattnnoosstt  nnoovvýý
ttaarriiff  jjíízzddnnééhhoo..  CCoo  ssee  pprroo  cceessttuujjííccíí  zzmměěnniilloo??

Novým tarifem se upravuje kompletní
ceník jízdného v MHD České Budějovice.
K zvýšení cen došlo jak u jednorázových,
tak u časových jízdenek všech kategorií
a tarifních zón. Mezi největší změny patří
prodloužení jízdní doby u základní časo-
vé jízdenky z 10 na 20 minut, čímž došlo
zároveň k zrušení jízdenky na 10 minut.
Na tyto jízdenky bylo také nejvíce při-
pomínek ze strany cestujících s tím, že do-
ba jízdy 10 minut je velmi krátká a ne-
praktická pro dopravu ve městě. To jsou
samozřejmě jednorázové změny. Na druhé
straně došlo od poslední úpravy tarifu
díky realizovaným změnám k výraznému
zvýšení standardů kvality dopravních
prostředků, zvýšení bezpečnosti provozu
MHD a opomíjíme také příspěvek ekologii
a nižším emisím plynů a hlukové zátěže. 

PPrroočč  mmuusseelloo  ddoojjíítt  kkee  zzmměěnněě  ttaarriiffuu??
Málokdo si už vzpomene, že k poslední

úpravě jízdného došlo již před čtyřmi roky,
tedy 1. 9. 2003. Za uvedenou dobu, a to
i přes řadu úsporných opatření, došlo k vý-
znamnému růstu provozních nákladů. Uve-
du jeden příklad za všechny, a to je růst
cen nafty a trakční energie. Náklady na po-
řízení těchto vstupů se od roku 2003 zvý-
šily téměř o 35 %! Obdobné je to u náhrad-
ních dílů a ostatních materiálů a služeb. 

Navíc zvýšení standardů kvality do-
pravních prostředků, zlepšení bezpečnosti
MHD, ekologie provozu dosažené výraz-

nou obnovou vozo-
vého parku a mo-
dernizaci řídícího
dispečinku a ser-
visního zázemí spo-
lečnosti musel po-
cítit každý cestující
a současně také
všichni občané měs-
ta. Jen v období
2003 až 2006 bylo
do MHD vloženo
405 milionu korun
investičních pro-
středků,  z toho do

nákupu nových vozů 211 mil. Dalších 134
mil. Kč bylo do nových vozů investováno
v letošním roce. Zlepšení kvality služeb
však vytváří vyšší tlak na nákladovost
a cenu poskytované služby, což může pou-
ze částečně eliminovat zavádění úporných
opatření.

JJaakkýý  vvoozzoovvýý  ppaarrkk  mmááttee  kk  ddiissppoozziiccii
aa  kkoolliikk  ppřřeepprraavvííttee  rrooččnněě  lliiddíí??

Naše společnost disponuje moderním
vozovým parkem, který čítá na 94 auto-
busů a 52 trolejbusů. Tato vozidla  zajišťují
provoz na 14 autobusových linkách o cel-
kové délce 164,2 km a 8 trolejbusových
linkách o celkové délce 70,2 km. Ročně
najedou téměř 6 milionů kilometrů a pře-
praví více než 42 milionů cestujících.

V posledních třech letech bylo nakou-
peno celkem 17 autobusů a 13 trolejbusů
moderní koncepce, tedy nízkopodlažní
bezbariérová kloubová vozidla. Těchto
třicet nových vozů vylepšilo skladbu i stáří
vozového parku a z celkového počtu pro-
vozované flotily je již 20 % zastoupeno tě-
mito novými moderními vozy. Průměrné
stáří vozů dosáhne v letošním roce u auto-
busů 8,5 roků a u trolejbusů 9,5 roků.

JJaakkéé  nnoovviinnkkyy  ppřřiipprraavvuujjeettee  pprroo  nnáássllee--
dduujjííccíí  oobbddoobbíí??

V letošním roce jsme se opět znatelně
posunuli v modernizaci vozového parku.
Celkem jsme letos pořídili 11 nových klou-
bových nízkopodlažních vozidel s bezba-
riérovým přístupem, což je velmi důležitý
krok nejen pro občany s omezenou hyb-
ností, maminky s kočárky atd., ale zvyšuje
se tak komfort přepravy všech cestujících.
Z uvedeného počtu vyjelo šest autobusů
teprve nedávno, v měsíci srpnu. Vozidla
splňují přísné emisní limity a přispějí tak
k lepšímu ovzduší v jihočeské metropoli.
V srpnu byla také zahájena výstavba nové-
ho úseku trolejbusové trati ze sídliště Vlta-
va do Českého Vrbného. V přípravě jsou
jízdní řády pro rok 2008. V návrhu k pro-
jednání s magistrátem města je další vy-
lepšení návazností spojů a také zavedení
další, již třetí noční linky od nádraží do Ne-
manic, což bude jistě vítaný krok pro obča-
ny z příslušného směru. I přes zavedení
tohoto spoje nedojde díky pokračující opti-
malizaci počtu spojů k navýšení ujetých
kilometrů. 

V areálu autobusové vozovny uvedeme
v závěru roku do provozu nové investiční
akce – nové objekty myčky a lakovny. Uve-
dené provozy přispějí jednak k zvýšení
kvality vlastního servisu vozidel a samoz-
řejmě počítáme také s komerčním využi-
tím těchto provozů pro externí klienty. 

Dalším připravovaným krokem je pro-
jekt a realizace zcela nového  odbavovacího
a informačního systému, založeného na
principu odbavení cestujících při využití
čipových karet  namísto „papírových“ kupó-
nů a jízdenek, čímž se dostáváme do střed-
nědobých plánů, které obsahují další zají-
mavé projekty, ale mluvit o nich v této době
by bylo poněkud předčasné.

Čte noviny a sleduje televizní zprávy,
hledá po internetu, co se kde důležitého
stalo, pořizuje informace například o pří-
rodních živlech, které v krajské metropoli
řádily, píše o vzácných návštěvách či za-
znamenává všechny změny ve vzhledu
královského města Českých Budějovic.

To je hlavní náplní práce českobudějo-
vického kronikáře Pavla Koblasy, který na-
rozdíl od kolegů ve stejně velkých městech
v České republice má tu čest, že může
kroniku města psát nejen do počítače, jak
je dnes zcela běžné, ale i ručně do knihy
vázané v kůži se znakem Č. Budějovic.

„Kronika se ručně přestala psát v roce
1992, kdy začala vznikat pouze elektro-
nicky. Od 1. ledna 2006 se ale město k této

podobě vrátilo. Nyní vlastně píši kroniky
dvě. Jednu propisovací tužkou do knihy
a druhou do počítače,“ sdělil Koblasa, rodák
z Českých Budějovic, který na Karlově
univerzitě vystudoval archivnictví.

Ojedinělé možnosti psát ručně kroni-
ku si váží. „Myslím si, že takto překrásné
město s bohatou historií si zaslouží, aby
mělo svoji ručně psanou kroniku. Ta mu
dodává vážnosti. Má totiž v sobě něco neo-
pakovatelného než suché listy elektronic-
ké kroniky vytisknuté z počítače a násled-
ně svázané,“ prohlásil Koblasa, který byl
kronikářem jmenován před sedmi lety
1. dubna 2000.

Do knihy vázané v kůži krasopisem již
napsal několikastránkový úvod, v němž

shrnul historii města. Nyní z poznámek
sestavuje události roku 2006. Přednost
před ručně psanou kronikou totiž dostala
ta elektronická. Ta je již pro loňský rok
hotová.

„Odhaduji, že rok 2006 si vyžádá 50 až
60 stran ručně psaného textu. Mám tak
před sebou ještě pořádný kus práce,“
usmál se budějovický kronikář. Že se
kronika píše až rok zpětně, je naprosto
standardní postup. Události se sice zname-
návají chronologicky, ale ne den po dni.
Kronikář si dělá poznámky v průběhu ur-
čitého časového období a potom z nich se-
píše sumář.

„O tom, co je významná událost, která
stojí zato, aby byla zaznamenaná v kro-

nice rozhoduji většinou já. Konečnou po-
dobu schvalují ale městští radní,“ poz-
namenal ještě Koblasa.

A jak se dívá kronikář na život města
na přelomu tisíciletí v porovnání s jinými
staletími? „Doba je uspěchanější. Změny
přicházejí rychleji a vývoj města je dyna-
mičtější. Stačí si projít střed města a po-
rovnat jej s rokem 1989,“ odpověděl Kobla-
sa, pro kterého není psaní kroniky jen
pouhou prací, ale zároveň i koníčkem.

Královské město České Budějovice zří-
dilo oficiálně funkci kronikáře až v roce
1967. Do té doby kroniky sice ve městě
vznikaly, byly však iniciativou soukro-
mých osob, které život města zazname-
návaly.

Budějovice mají
kronikáře už 40 let

Pavel Koblasa u kroniky města Českých Budějovic.                           Foto Petr Zikmund

Ing. Lubomír Půlpán

Harmonogram mobilních
sběrných dvorů po městě

Městská policie
hledá posily

Českobudějovické městská policie
hledá nové strážníky. Jestliže jste do-
sáhli 21 let věku, máte ukončené mini-
málně střední odborné vzdělání, jste
bezúhonní a duševně i fyzicky způso-
bilí k práci strážníka, neváhejte a při-
hlaste se. 

Městskou policii České Budějovi-
ce můžete kontaktovat osobně na ad-
rese J. Haška 2, České Budějovice, tele-
fonicky na lince 387 021 536 (v pondě-
lí, středu a čtvrtek od 10:00 do 12:00)
nebo e-mailem: kkaammiissmm@@cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz. 

Bližší informace o podmínkách
výběrového řízení získáte rovněž na
hhttttpp::////wwwwww..mmeessttsskkaappoolliicciiee--ccbb..cczz.

Správní rada Nadace města České Bu-
dějovice pro podporu vzdělávání a vědy
vyhlašuje pro školní rok 2007/2008 výbě-
rové řízení na stipendia pro studenty střed-
ních a vysokých škol v České republice
i v zahraničí.

Podmínkou pro přiznání finančního
příspěvku je trvalý pobyt v jihočeské me-
tropoli. K žádosti je třeba doložit základní
osobní údaje, kontakt, potvrzení o studiu,
ověřené prohlášení o místě trvalého byd-
liště, základní údaje o finanční náročnosti
studia a o hmotné a sociální úrovni rodiny
žadatele, tzn. ověřené všechny roční příj-
my v rodině za kalendářní rok 2006 a u žá-

ků a studentů poslední rozhodnutí Úřadu
sociální péče.

Uzávěrka žádostí, které je možné odev-
zdat či zaslat na odbor školství k rukám
paní Libuše Scheicherové, je 5. října 2007.
Podrobné informace o podávání žádostí na
leznete na webových stránkách města Čes-
ké Budějovice na internetové adrese:
hhttttpp::////wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz//CCZZ//0011//
CCiittyy//2200005500882233--000011..hhttmm Správní rada vy-
hlašuje stipendia už od roku 1999. V loň-
ském roce například obdržela 36 žádostí
a poskytla příspěvek pětadvaceti uchaze-
čům ve výši 250 000 korun.

Studenti mohou žádat o finanční příspěvky

Magistrát města ve spolupráci s firmou .A.S.A. České Budějovice připravil pro občany
Českých Budějovic instalaci mobilních sběrných dvorů, jak mu ukládá zákon. Přinášíme
jeho aktualizovaný harmonogram. Jinak stabilní sběrné dvory jsou v ulici Dolní a na Švá-
bově Hrádku:
DDaattuumm  aa  ssttaannoovviiššttěě::
88.. 99.. NNoovvéé  HHoodděějjoovviiccee – plocha u hřiště TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická).

2222.. 99.. NNoovvéé  VVrrááttoo – konečná MHD č. 5 v ul. U Pily, 9:00 – 10:30 hod.
2222.. 99.. HHaakklloovvyy  DDvvoorryy – plocha naproti hospodě U Hasiče, 11:00 – 13:00 hod.
2222.. 99.. ZZaavvaaddiillkkaa - 13:10 – 15:00 hod.
2299.. 99.. SSuucchhéé  VVrrbbnnéé – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště 
1133..1100.. TTřřeebboottoovviiccee – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice, 9:00 – 11:00 hod.
1133..1100.. KKaalliiššttěě – na návsi, 11:10 – 13:00 hod.
PPrroovvoozznníí  ddoobbaa  mmoobbiillnníícchh  ssbběěrrnnýýcchh  ddvvoorrůů  oodd  99::0000  --  1166::0000  hhooddiinn..
Do sběrných dvorů může občan města Č. Budějovic bezplatně odložit po předložení občan-
ského průkazu v přiměřeném množství objemný nebo nebezpečný komunální odpad.
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Projektové financování regenerace bytových domů 
Nabízíme úplnou a profesionální správu Vašich nemovitostí.
Zabezpečíme Vám rovněž i zpracování komplexního programu
„Regenerace panelových a bytových domů na klíč s možností
využití státních dotací“. 
Pomůžeme Vám efektivně projít celým procesem REGENERACE

VAŠEHO DOMU od:
- posouzení technického stavu objektu

(energetický audit, projekt) 
- zajištění optimálního způsobu financování úvěru
- pomoci při získání státních dotací na financování 

oprav (dotační program PANEL)
- zajištění stavebního řízení 

a vydání stavebního povolení
- zajištění výběrových řízení na dodavatele 

stavebních prací s následnou průběžnou kontrolou 
jejich provedení - stavebně technický dozor či dohled

- další poradenská činnost
Po celou dobu splácení úvěru Vám budeme napomáhat odborným
poradenstvím při řešení Vašich požadavků a problémů. 

Motto: „Renovace budovy Vám zajistí nejenom lepší kvalitu života, ale také
zvýšenou hodnotu nemovitosti na trhu a hlavně nižší účty za energii.“

Nejtěžší je se rozhodnout... 
ostatní můžete klidně nechat na nás!

VVee  mměěssttěě  mmiizzeejjíí  lliittiinnoovvéé  mmřříížžee
zz  kkaannaalliizzaaččnníícchh  vvppuussttíí

1. JVS a.s.

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka: 800 120 112, e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Nový řídící dispečink se osvědčil

Po cyklostezce
na slavnosti vína

V sobotu 15. září se v Hluboké nad Vl-
tavou uskuteční Jihočeské slavnosti vína,
jejichž tradice započala v loňském roce po
vysázení nové vinice.

Nabízí se tak obyvatelům Českých Bu-
dějovic příjemný výlet - po cyklostezce po-
dél Vltavy je to co by kamenem dohodil
od krajského města. Slavnosti začínají ve
13 hodin na zámecké vinici pod Knížecím
Dvorem.

Návštěvníkům se představí například
Divadlo Hluboká nad Vltavou či hudební
skupiny Václavanka a Frankie Žyrnov. Celé
slavnostní odpoledne bude obohaceno řa-
dou soutěží o kupony na ochutnávku vína.

Těšit se mohou i příznivci burčáku, kte-
rého se letos připravuje 1000 litrů. V 17 ho-
din se centrum dění přesune do Hotelu Zá-
više z Falkenštejna, kde bude probíhat
ochutnávka vín a sýrů za doprovodu cim-
bálové muziky Štěpána Hanuše. Vstup na
slavnosti je zdarma.

Novela by mohla
přinést peníze

Připravovaná novela Zákona o roz-
počtovém určení daní č. 483/2001 Sb., by
měla zásadním způsobem změnit dosavad-
ní nevýhodné přerozdělování daní ze stát-
ního rozpočtu. České Budějovice jsou kla-
sickou ukázkou poškozeného města.

„Nemáme totiž sto tisíc obyvatel a tudíž
spadáme do kategorie měst od padesáti do
sta tisíc a dostáváme stejný podíl peněz,
který v žádném případě neodráží vzrůsta-
jící požadavky státu na naši samosprávu,“
komentuje chybné nastavení velikostních
kategorií obcí a následný špatný dopad da-
ňových příjmů do městského rozpočtu ná-
městek primátora Rudolf Vodička. Daňový
rozdíl mezi jihočeskou metropolí a městem
Olomouc, jež má lehce nad sto tisíc oby-
vatel, je 314 milionů korun.

„Novela, jejíž vznik iniciovali také před-
stavitelé měst a obcí, počítá s kompenzací
uvedených nedostatků. Odstraňuje kontro-
verzní skokové dělení a předpokládá rozdě-
lování peněz podle reálného počtu obyvatel.
Pokud bude nová legislativa schválena, což
by mělo být v příštím roce, mohly by si
České Budějovice polepšit o 120 milionů ko-
run,“ odhaduje náměstek Rudolf Vodička.

Víte, že...
Víte, že středověké České Budějovi-

ce měly jen čtyři tisíce obyvatel, přesto
patřily k největším a nejvýznamnějším
městům Českého království?

Zhruba dvě třetiny z tohoto počtu
představovalo německy mluvící obyva-
telstvo, třetinu Češi a od poloviny 14. sto-
letí tu bylo usazeno rovněž několik ži-
dovských rodin. Roku 1506 však došlo
k vyhnání Židů z města a zabavení je-
jich majetku.

Šestnácté století přineslo městu dal-
ší nebývalý rozkvět. Značné zisky ply-
nuly do městské pokladny zejména z těž-
by stříbra v okolních dolech, ale také
z vaření piva, z rybničního hospodaření
a obchodu se solí.

Nahromaděné prostředky užila měst-
ská obec mimo jiné k okázalé reprezen-
taci, když vznikla nová budova radnice,
byly přestavovány hradby a městská ra-
da dospěla k rozhodnutí vystavět vyso-
kou věž, které se dnes říká Černá. Proto-
že také měšťané zkrášlovali své domy,
získaly České Budějovice půvabnou re-
nesanční tvář. Roku 1569 zde byla zří-
zena mincovna, která zpracovávala stří-
bro vytěžené v důlních revírech kolem
dnešního Rudolfova.

Na 26 památek bude v Českých Budějo-
vicích ve dnech 14. a 15. září v rámci Dnů
evropského dědictví zpřístupněno lidem
zcela zdarma. Některé objekty si budou mo-
ci zájemci prohlédnout výjimečně, protože
běžně zůstávají veřejnosti uzavřeny.

Akce bude slavnostně zahájena v pá-
tek 14. září ve 14 hodin na radničním ná-
dvoří, kde vystoupí folklorní soubory Úsvi-
ťáček a Úsvit. Program bude pokračovat
i v sobotu. Na radničním nádvoří jsou při-
pravena vystoupení folklorního souboru

Radost (10 – 11 hodin), sdružení Soumrak
(11 – 12 hodin), souboru Malý furiant (14 – 15
hodin) a souboru Doudleban (15–16 hodin).

V Galerii Na dvorku budou od 10 do 17
hodin lidové umění ukazovat řemeslníci
a od 14 do 16 hodin tu vystoupí opět folk-
lórní soubory. V domě U Beránka, kde li-
dé mohou zhlédnout výstavu Mluvící do-
my, se představí od 14 do 15 hodin soubor
Bárováček. V Rabenštejské věži mohou li-
dé zhlédnout předení na kolovratu.

České Budějovice pořádají
Dny evropského dědictví

PPaammááttkkyy,,  kktteerréé  mmoohhoouu  lliiddéé  zzhhllééddnnoouutt::
Biskupská zahrada, bývalý dominikán-

ský klášter, gotický srub v Panské ulici,
Husův sbor, Jihočeské muzeum, kaple Smr-
telných úzkostí Páně, kostel Růžencové
Panny Marie, měšťanský dům - Galerie
Hrozen, měšťanský dům – Galerie u Sche-
lů, polygonální bašta - Galerie Pod kamen-
nou žábou, Puklicův dům - Evropské
informační centrum, Rabenštejnská věž,
Solnice městská a sklad koněspřežné
železnice, soubor kamenných plastik na
Piaristickém náměstí, teologická fakulta,
Wortnerův dům - Alšova jihočeská galerie,

Železná panna, Čermákův dům, radnice,
řadový měšťanský dům v Biskupské ulici,
Dům U Beránka, Galerie Na Dvorku, kostel
sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa, kostel sv. Ja-
na Nepomuckého, Galerie Kindler, Galerie
Glass Arts.

Hostitelem Národního zahájení Dnů ev-
ropského dědictví v příštím roce budou
České Budějovice.  Kandidaturu jihočeské-
ho krajského města schválilo předsednic-
tvo Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska, které Dny evropského dě-
dictví zaštiťuje.

VVýýssttaavvyy,,  kktteerréé  mmoohhoouu  lliiddéé  zzhhllééddnnoouutt::  
KKoommoorrnníí  ggaalleerriiee  uu  SScchheellůů - Budějovické mosty, Milan Binder a Jan Schinko
RRaaddnniiččnníí  vvýýssttaavvnníí  ssííňň - Historická krajina jižních Čech
GGaalleerriiee  GGllaassss--aarrttss - Malovaná na skle, Originální repliky 
SSoollnniiccee - Jela tudy koněspřežka
GGaalleerriiee  HHrroozzeenn - Dětské ilustrace, kresby a grafity, Václav Johanus
ŽŽeelleezznnáá  ppaannnnaa - Budějovické věže

V Českých Budějovicích roste počet
krádeží litinových mříží z kanalizač-
ních vpustí. Pachatelé vystavují své
okolí značnému nebezpečí a způsobují
nemalé škody.

Za poslední tři měsíce bylo ve městě
odcizeno přes 70 kusů těchto mříží, pře-
devším na sídlištích Máj a Šumava. Cel-
kem od počátku roku již takto zmizelo
přes 100 kusů. Cena jedné litinové mří-
že se pohybuje kolem dvou tisíc korun. 

Vedle zbytečně vynaložených finan-
čních prostředků představují nechrá-
něné kanalizační vpustě značné rizi-
ko pro obyvatele, především pro cyk-

listy a malé děti.
Na území Statutárního města České

Budějovice spravuje společnost 1. JVS
a.s. 8 000 těchto vpustí. Tam, kde to
technické podmínky dovolují, mění
provozovatel vodovodních a kanalizač-
ních sítí v krajském městě litinové mří-
že za plastové, které se ve sběrnách ne-
vykupují.

Společnost 1. JVS a.s. proto žádá
obyvatele krajského města, aby zavolali
na bbeezzppllaattnnoouu  tteelleeffoonnnníí  lliinnkkuu  880000 112200
111122, kdyby někde viděli vpusť nebo
kanalizační šachtu bez mříže nebo
poklopu.

Stoletých
obyvatelek přibývá

Významné životní jubileum, a to rov-
ných sto let oslavily v letošním roce
v jihočeské metropoli dvě ženy, další
obyvatelka krajského města si nedáv-
no připila na své 101. narozeniny a stej-
ný věk se chystá oslavit v listopadu další
žena.

Vůbec nejstarší žijící občankou je
pak paní Marie Školová, která v letoš-
ním srpnu oslavila už 103. narozeniny.
„Statistické údaje říkají, že u nás v dlou-
hověkosti převažují ženy nad muži.
Jasný důkaz máme i v Českých Budě-
jovicích, kde nežije žádný sto a víceletý
muž,“ uvedl primátorův náměstek Ru-
dolf Vodička.

V lednu letošního roku byl zahájen provoz nového
centrálního dispečinku Dopravního podniku města
České Budějovice. Investicí ve výši 7 mil. Kč vzniklo
moderní řídící pracoviště, které spojuje a rozšiřuje činnosti předchozích tří
dispečinků – autobusového, trolejbusového a energetického.

Realizace a provoz dopravního dispečinku spolu se systémem spojení
GPS umožňuje podrobné „on-line“ sledování pohybu vozidel MHD. Hlasové
i datové spojení mezi vozidly a dispečinkem je realizováno prostřednictvím

zcela nové radiové sítě. Tím dispečer zís-
kává možnost v reálném čase řešit závažné
problémy na trasách – porucha vozu, ome-
zení průjezdnosti či sjízdnosti, dopravní ne-
hoda či jiná událost. V těchto případech
zajišťuje dispečink rychlé operativní informo-
vání provozních pracovišť, přistavení náhrad-
ních vozů, má možnost přivolat policii, první
pomoc či správu a údržbu komunikací.  

V oblasti energetické umožňuje centrální dispečink dálkové řízení mění-
ren, přesné sledování průběhů spotřeby elektrické energie v reálném čase,
dohled nad dodržováním odběrových diagramů s možností okamžitých ope-
rativních zásahů, což má kladné dopady na bezpečnost a ekonomiku provozu. 

Po více než osmi měsících činnosti dispečinku můžeme konstatovat, že
došlo k velkému kvalitativnímu posunu v úrovni řízení městské hromadné do-
pravy. Všechny tyto investice spolu s výraznou obměnou vozového parku
jsou cílené a důležité kroky pro zlepšení úrovně přepravy cestujících a zvý-
šení standardů kvality městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích.
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