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Zima se nám
letos přihlásila
výjimečně brzy,
již v listopadu.
Zatímco lyžaři si
na horách sně-
hu užívají dosy-
ta, bruslaři mu-
sejí na zamrz-
nutí řek a ryb-
níků ještě nějaký
ten den počkat.

Ti nedočkaví mají samozřejmě
k dispozici vedlejší ledovou plochu
na zimním stadionu, která bude
v prosinci pro veřejnost otevřená
skoro každý den. Ale bruslení pod
širým nebem má své neopakovatel-
né kouzlo. 

Jsem proto nesmírně rád, že se
s významnou podporou společnosti
ČEZ podařilo vyjednat jedinečnou
zimní atrakci - otevřené kluziště na
náměstí Přemysla Otakara II., kde se
bude bruslit od Mikuláše až do Tří
králů a to zdarma. Věřím, že ledová
plocha naše krásné náměstí výrazně
oživí a to zase dodá bruslení je-
dinečnou kulisu a atmosféru proh-
řátou i vánočním punčem. Navíc
náměstí zdobí úplně nové vánočního
osvětlení, takže advent bude letos
opravdu výjimečný. Neváhejte a přijď-
te si ho užít na náměstí. Na Mikuláše
po příletu anděla začínáme, tak se
přijďte pobavit a příjemně naladit na
přicházející Vánoce a užít si pořád-
ný kus zábavy. Zvu vás všechny na
brusle.

František Jelen, náměstek primátora

LETOŠNÍ ADVENT BUDE VE MĚSTĚ BOHATÝ
NOVINKOU JE LEDOVÁ PLOCHA NA NÁMĚSTÍ

� Most v Mladém je v rekonstrukci

� Sypače jsou připraveny na sníh

� Nová kniha o Budějovicích

� Bude jezdit další noční linka

Zvu vás
na brusle

Na desítky divadelních představení,
koncertů, výstav, trhů a dalších vánočně
laděných programů se mohou těšit oby-
vatelé Českých Budějovic v době adventu.
Novinkou a zároveň velkou atrakcí se sta-
ne ledová plocha, umístěná hned vedle vá-
nočního stromu na náměstí Přemysla Ota-
kara II.

Kluziště o velikosti 30 x 20 metrů bu-
dou moci bruslaři využívat až do 6. ledna
2008, každý den vždy od 10 hodin do-
poledne do 22 hodin večer. „Zkušenosti
s bruslením na náměstích mají velká
metropolitní města Evropy a poslední tři
roky také Praha. Všude se kluziště setkalo
s velkým zájmem a popularitou. Když
jsme přemýšleli, jak oživit letošní advent,
rozhodli jsme se využít krásu českobudě-
jovického centrálního náměstí a nápad na

ledovou plochu byl na světě,“ sdělil ná-
městek českobudějovického primátora
František Jelen.

Povedlo se mu i sehnat sponzora – spo-
lečnost ČEZ. „To znamená, že město bude
hradit pouze spotřebu energie na osvět-
lení a ozvučení. Možnost zabruslit si v cen-
tru města tak obyvatelům věnujeme jako
dárek k Vánocům. Bruslení bude zdarma,“
poznamenal náměstek Jelen. 

Zabruslit si budou moci i lidé, kteří ne-
mají brusle. „Ve stánku vedle kluziště si
budou moci lidé za 30 korun půjčit brusle
a tím zároveň přispět na dobrou věc. Výtě-
žek z půjčovného totiž věnujeme Arpidě
a dětskému onkologickému oddělení Ne-
mocnice České Budějovice,“ upozornil pri-
mátor Juraj Thoma.

Chybět tu nebude také stánek s pun-

Českobudějovicvé náměstí zkrášlila nová vánoční výzdoba.  Foto Petr Zikmund

Českobudějovičtí rybáři slovili dostatek kaprů pro vánoční trh. Foto Petr Zikmund

čem a dalšími teplými nápoji, tolik typic-
kými pro adventní dobu. „O provoz a bez-
pečnost se bude starat pořadatelská služ-
ba. Představuji si to tak, že rodiče přive-
dou děti na náměstí, jejich ratolesti si tady
budou moci zabruslit a oni si mezitím na-
koupí, co potřebují,“ vysvětlil náměstek Jelen.

Kdo zážitku zabruslit si pod Černou
věží, hned vedle Samsonovy kašny, není
příliš nakloněn, truchlit nemusí. Od 5. pro-
since a tradičního příletu anděla z Čer-
né věže na českobudějovické náměstí na-
bídnou buď přímo město České Budějo-
vice nebo kulturní instituce ve městě prak-
ticky každý den hned několik programů. 

Vedoucí odboru kultury Iva Sedláko-
vá zdůraznila, že město opět vydalo infor-
mační skládačku, v níž budou uvedeny
všechny akce, které se ve městě budou ko-

nat. K dispozici je zdarma na informač-
ním středisku nebo také na internetových
stránkách města wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz.

Další novinkou letošního adventu je
podle Sedlákové živý Betlém. Představí jej
Borovanští betlémáři 22. prosince na ná-
městí Přemysla Otakara II. od 17 hodin. Upo-
zornila také na možnost vzít si domů Bet-
lémské světlo, které dorazí 21. prosince
v 16:30 hodin před katedrálu sv. Mikuláše.

V galerii Pod Kamennou žábou se
každou adventní neděli od 17. 30 hodin
uskuteční již 13. ročník Adventního
zpívání. „Jednotlivých akcí je skutečně
mnoho a nemohu zde jmenovat všechny.
Snažili jsme se program koncipovat tak,
aby si z něj vybral každý, ať už jde o ro-
diče s dětmi, svobodné lidi nebo seniory,“
dodala Sedláková.

LLeettooššnníí  rrookk  nnee--
bbyyll  pprroo  rryybbáářřee  vvůů--
bbeecc  ppřříízznniivvýý..  PPrroojjee--
vvíí  ssee  jjeehhoo  ddůůsslleeddkkyy
nnaa  vváánnooččnníímm  ttrrhhuu??

Letošní rok byl
skutečně extrémně
suchý. Ani ti nej-
větší pamětníci tak
málo vody nezažili.
Přesto ryb bude na
vánočním trhu dostatek a budou v dobré
kvalitě. Slovili jsme za celý rok kolem 200
tun ryb, které jsou určené pro trh, a to je
naprosto normální celoroční objem. Pře-
vážnou část ryb jsme vylovili až při pod-
zimních výlovech, které jsme zahájili tra-
dičně již na přelomu září a října a skončili
jsme s nimi 14. listopadu.

KKddee  bbuuddeettee  vváánnooččnníí  kkaapprryy  pprrooddáávvaatt??
Lidé si mohou z naší produkce zakoupit

kapra buď přímo na podnikové prodejně
v Haškově ulici nebo tři dny před Štědrým
dnem na asi deseti dalších stáncích, které

budou rozmístěné na již tradičních místech
po městě. Ryby budeme v Haškově ulici
prodávat nejen klasicky v prodejně, ale ta-
ké před ní, formou stánkového prodeje. Na-
víc tu bude fungovat opět zpracovna, která
je mezi zákazníky velmi oblíbená, protože
si mohou nechat opracovat kapra dle
vlastního přání. Chci ale upozornit i přes
posílené pracovní týmy na omezenou
kapacitu, která může vést k tvoření front.
Proto všem doporučujeme nenechávat ná-
kup vánočního kapra na poslední den

LLiiddii  aassii  nneejjvvííccee  zzaajjíímmaajjíí  cceennyy..  KKoolliikk
bbuuddee  kkaapprr  ssttáátt??

Ceny ještě nejsou definitivně stanove-
ny, ale budou se zvyšovat. Je to způsobené
zdražením vstupů do výroby, především
obilovin. V loňském roce jsme krmné obilí
kupovali od 220 do 250 korun za metrický
cent, letos jeho cena vystoupala až na 500
Kč za cent. To se samozřejmě musí projevit
v koncové ceně. Dá se říci, že uvažujeme
o zvýšení o tři až pět korun za kilogram opro-
ti cenám v listopadu, kdy se ryba v první

jakostní třídě prodávala za 60 korun
a výběrový kapr přišel na 70 korun za kg.

BBuuddeettee  pprrooddáávvaatt  ooppěětt  vváánnooččnníí  ssttrroommkkyy??
Prodej vánočních stromků zahájíme

v pátek 14. prosince u prodejny v Haškově
ulici. Stromků bude dostatek a jsou ve
standardní kvalitě. Ceník už máme hotový
a bohužel jsme museli upravit cenu asi
o 10 procent směrem nahoru. Vezmeme-li
průměr výšky stromku 1,5 metru, tak za
borovici v této výšce zákazník zaplatí 130
korun, za smrček 110 korun.

SSttoouuppáá  zzáájjeemm  oo  pprrooddeejj  zzvvěěřřiinnyy..  OOččee--
kkáávvááttee  jjeejj  ii  ppřřeedd  VVáánnoocceemmii??

Musím říci, že za poslední léta si oby-
vatelé Českých Budějovic začali zvykat na
zvěřinu. V prodejně v Haškově ulici se
prodej zvyšuje a myslím si, že tomu bude
i před Vánocemi. Nejlépe se prodává kan-
čí, jelení a dančí a také bažant nebo divoká
kachna. Naše společnost se lidem před-
staví jako již tradičně 16. prosince na Pia-
ristickém náměstí při vánočním trhu. Lidé
si tu budou moci koupit čerstvou zvěřinu.

Ozdobou budou trhy na radnici
O velmi oblíbené Vánoční řemeslné

trhy na nádvoří historické radnice na ná-
městí Přemysla Otakara II., které dopl-
ňují koncerty a pohádky pro děti, obyva-
telé Českých Budějovic ani v letošním ro-
ce nepřijdou.

„Uskuteční se ve čtyřech dnech od 17.
do 20. prosince vždy od 9 do 18 hodin. Na
nádvoří budou umístěné stánky, v nichž
lidoví řemeslníci budou prodávat své
rukodělné výrobky, které mohou být po-
těšením či inspirací při nákupu vánoč-
ních dárků pod stromeček,“ uvedl primá-
tor Juraj Thoma.

Zdůraznila, že chybět nebudou ani
tvůrčí dílny pro děti ve výstavní síni, při
nichž si mohou hlavně mladší vyrobit
z tradičního materiálu pomocí vlastní fan-
tazie a starých původních technik dárek,
hračku nebo například ozdobu na stro-
meček. 

Otevřeno tu bude vždy v průběhu trhů

od 10 do 17 hodin. Od 15 hodin bude živo
na pódiu, kde bude probíhat hudební
a taneční program.

„Nezapomněli jsme ani na tradiční
večerníčky. Jedná se o venkovní od-
polední divadelní představení pro děti.
Letos navíc po jeho skončení se s ma-
lými diváky přijde rozloučit i anděl,“
sdělila vedoucí odboru kultury českobu-
dějovického magistrátu Iva Sedláková..

Večerníčky začínají v 16:30 hodin.
V pondělí 17. prosince vystoupí Vojta
Vrtek, v úterý 18. prosince divadelní sou-
bor J. K. Tyl s představením Sněhurka,
ve středu 19. prosince divadlo Studna a ve
čtvrtek Víťa Marčík. 

Po pohádce je pro rodiče i návštěvníky
připraveno Veselé punčování, při němž
budou radní města rozlévat punč. Všich-
ni si tak mohou vychutnat v klidu před-
vánoční čas.

Nabídneme kapry, stromky i zvěřinu
Jednatel společnosti Lesy a rybníky města Č. Budějovic Josef Schoř:

Na 18 milionů korun přišla město
a potažmo spoluvlastníky náročná rekon-
strukce Masných krámů, která je jednou
z dominant Českých Budějovic. Výsled-
kem je velmi moderní interiér pivnice,
jehož typický ráz zůstal zachovaný.

„Štamgasti a ostatní lidé, kteří Masné
krámy znali, svoji oblíbenou restauraci
i nadále poznají. Zachovali jsme například
tolik typické kóje a dokonce jsme sehnali
syna umělce, který prováděl originální
malbu na zdech,“ popsal Ladislav Volf,
jednatel městské společnosti Správa Do-
mů, která měla opravu historického

objektu na starosti. Masné krámy se mají
otevřít 5. prosince.

Novinkou pro hosty se stane velmi
moderní technologie čepování, které
slibuje velmi dobrou a hlavně stabilní
kvalitu čepovaného moku - Budějovické-
ho Budvaru. Pivo zákazník nedostane na-
točené ze sudu, ale přímo z tanku.

Investorem rekonstrukce bylo město
České Budějovice, které však není jedi-
ným vlastníkem pivnice. Majitelé zbylých
prostor proto budou investici v nadcháze-
jících letech městu splácet, a to přesně
podle výše podílu na majetku. Nájemcem

se stala společnost Budějovický Budvar.
Masné krámy byly poničeny při

povodních v roce 2002. Krátce po zápla-
vách je hygienici uzavřeli. Rekonstruovat
se začaly letos na jaře. Opravu provedla
společnost Mane Stavebni.

„Jsem rád, že můžeme otevřít jednu
z hlavních dominant Českých Budějovic.
Masné krámy jsou legendární a znají je
i lidé mimo Jihočeský kraj. Doufám, že se
z této známé pivnice stane opět tu-
ristická atrakce v tom pravém slova
smyslu jako tomu bylo před povodněmi
v roce 2002,“ sdělil primátor Českých
Budějovic Juraj Thoma.

Masné krámy po pěti letech opět otevírajíPřeměna kasáren 
v městskou čtvrť pokračuje

Reálné obrysy již dostává přeměna bý-
valých Žižkových kasáren ve Čtyřech Dvo-
rech v Českých Budějovicích na plnohod-
notnou městskou čtvrť, která navíc pro-
pojí sídliště Máj a Vltava. Přeměnu areálu
svěřilo v roce 2005 do rukou město fir-
mám PMD a Mane Holding, investice bu-
dou ze soukromých zdrojů.

„Na území zatím byly provedeny velmi
nákladné sanační práce, při nichž byly od-
straněny černé skládky, ale i staré ekolo-
gické zátěže, které tu zanechala za léta
provozu armáda. Navíc byly zbourány
všechny objekty, které již byly v hava-
rijním stavu. Budovy, které bylo možné
zrekonstruovat, byly opraveny a slouží růz-
ným aktivitám,“ sdělila náměstkyně česko-
budějovického primátora Ivana Popelová.

Zdůraznila, že v současné době probíhá

územní řízení na základní technickou
vybavenost pro první etapu přeměny.

„Reálnou podobu tak dostávají ulice,
zelené plochy, odpočinkové plochy, mobi-
liář a podobně. Tato fáze příprav je nesmír-
ně důležitá, neboť čtvrť bude sloužit jako
centrum pro obě sídliště, kde žije polovina
lidí Budějovic,“ dodala náměstkyně Popelová.

Areál bývalých armádních kasáren ský-
tá na ploše 18 hektarů nebývalý prostor
k rozvoji.

Mají zde vzniknou domy k bydlení, ob-
jekty pro komerční využití a také příleži-
tost k odpočinku či aktivní rekreaci. Hovo-
ří se například o výstavbě aquaparku a po-
dobně. V současné době se již připravují
projekty na rekonstrukci dvou stávajících
hlavních objektů na Dům dětí a mládeže
a na integrované zdravotnické zařízení.



info Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 Jeronýmova 1 Kněžská 19 www.c-budejovice.cz
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noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Sociální sloupek

Kniha odhaluje dávné Budějovice

Zloděj nás donutil
změnit plány 

V pondělí 15. 10. 2007 čekalo na pra-
covníky Střediska rané péče SPRP Čes-
ké Budějovice nemilé překvapení. Zni-
čené dveře a poničený nábytek za sebou
zanechal poberta, který se sem vloupal.

Přišli jsme o pokladnu s finančním
obnosem asi 20 tisíc a techniku, kterou
využíváme při práci s klienty. Zloděj
nám vzal kameru a fotografický aparát.

Kamera se pro nás stala nepostrada-
telným společníkem při záznamech do-
vedností dítěte. Natáčíme ho při funk-
čním vyšetření zraku a dále v průběhu
péče v různých situacích dle potřeby.

Společně s rodiči pak můžeme lépe
plánovat podporu vývoje dítěte, sledovat
změny a pokroky. Techniky videozáz-
namu a rozboru interakcí používáme
také pro podporu intuitivního rodičov-
ství. Rodiče se naučí lépe rozumět sig-
nálům dítěte s vážným postižením, po-
rozumí jeho specifikům a odlišnostem. 

Digitální fotoaparát nám sloužil
nejen pro pořizování fotodokumentací,
ale také pro vytváření komunikačních
fotoalb pro děti. Děti s kombinovaným
postižením mají často handicap v ko-
munikaci s ostatními lidmi. Prostřed-
nictvím upravených fotografií (kontrast,
pozadí…) známých předmětů a osob lze
tuto komunikaci usnadnit.

Služby rané péče financujeme
z grantů a dotací. Prostředky není
snadné získat a každý dar je pro naši
činnost významný. Za částku 20 tisíc
můžeme například poskytovat rok
služby rané péče jedné rodině s dí-
tětem s postižením nebo doplnit půj-
čovnu hraček nebo na pět měsíců
nakoupit benzín do služebního auta,
kterým jezdíme do rodin…nebo…

Zloději nám tak hodně zkompli-
kovali naši činnost a jsme nuceni měnit
plánované aktivity. 

ZZaa  SSttřřeeddiisskkoo  rraannéé  ppééččee  SSPPRRPP  ČČeesskkéé
BBuudděějjoovviiccee --  MMaarrttiinnaa  PPaappoouušškkoovváá

Diamantovou svatbu, neboli 60 let společného života, oslavili v obřadní síni českobu-
dějovické radnice manželé Drahomíra a Vladimír Váchovi. Na snímku jim gratuluje
primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. Foto Petr Zikmund

Opravu splavu podpořil kraj 
Více než tři sta tisíc korun si

vyžádala rekonstrukce splavu
městského rybníka Lhoták u ob-
ce Lhotka. Hrozilo, že se při vy-
datných deštích může rozlít do okolí
a ohrozit obyvatele i jejich majetek.

Na sanační práce přispěl z grantového
programu Ochrana před povodněmi Jiho-
český kraj částkou 202 tisíce korun, zby-
tek pak doplatilo město. Projekt počítal
s obnovou a zpevněním stěn, opravou
skluzu a úpravou česlové stěny tak, aby
bylo možné vyjmout česlové pole při prů-

chodu plovoucí rašeliny. „Tato
opatření byla provedena v prv-
ní polovině listopadu. Jejich cí-
lem bylo především zvýšit

ochranu před velkou vodou,“ sdělila mluv-
čí českobudějovického magistrátu Jitka
Welzlová.

Rybník Lhoták je v majetku města Čes-
ké Budějovice, nachází se v katastru
Lhotka u Třebče a protéká jím Žárský po-
tok. Jeho katastrální výměra je 23,27 hek-
tarů. Povodí rybníka včetně Žáru, který ús-
tí po 1,5 kilometrech do Stropnice, je 52 km2.

Strážník Roman Doněk je
příkladným dárcem krve
Úkoly Městské policie České

Budějovice jsou jasné – zajistit
bezpečí, pořádek a klid v kraj-
ském městě. Někteří strážníci
ale pomáhají svým spoluobča-
nům daleko více, než jim jejich
pracovní povinnosti ukládají.
Darují krev. Českobudějovický
strážník RRoommaann  DDoonněěkk v těchto
dnech dovršil úctyhodných 80
bezpříspěvkových odběrů krve.

„Vzorem mi byli moji rodiče.
Krev dávám, protože se dárcovství vě-
novali a dosud věnují i oni. Krev jsem
začal dávat v 18 letech. V dětství jsem
prodělal vážnou operaci a cítil jsem jakýsi
dluh medicíně. Chtěl jsem ho vlastně ta-
kovým způsobem splatit,“ vysvětluje svou
motivaci. 

Navíc se zapojil i do dárcov-
ství kostní dřeně a krevní plas-
my. „Na transfuzní stanici
v Českých Budějovicích mne
požádali, zda bych jako vhodný
dárce nechtěl darovat také krev-
ní plazmu. Souhlasil jsem. Něko-
lik let jsem byl dárcem krevní
plasmy a v současné době jsem
v registru dárců,“ přiblížil. 

U městské policie pracuje
pět let. „Pocházím z Třeboňska,

ale krajské město jsem si oblíbil. V Čes-
kých Budějovicích jsem studoval, a proto
pro mne není problém dobře se orientovat
v místních ulicích. Zvláště pak na sídlišti
Máj, kde po celou dobu sloužím a cítím
se zde opravdu užitečný,“ uzavřel Roman
Doněk. 

Víte, že ...

Musím dávat pozor na domácí zvíře při
probíhajících podzimních deratizacích? 

Na často kladenou otázku odpovídá vedoucí odboru správy 
veřejných statků českobudějovického magistrátu Vladimíra Hrušková:

Dávno zapomenuté českobudějovické
stavby, které již neexistují, ale zejména
starší generace je má stále v paměti, od-
haluje čtenářům nová kniha autorské dvo-
jice Milana Bindera a Jana Schinka. Do-
bové snímky v ní může čtenář porovnat se
současností.

S úspěšnými autory se setkávají lidé
i v Novinách českobudějovické radnice,
kde již několik let na straně tři vychází je-
jich poutavý seriál o přeměně Českých
Budějovic. Zbrusu nová publikace, která
se dostala na pult knihkupců, se jmenuje
České Budějovice zmizelé, aneb 100 po-
rovnání zmizelých objektů se současným
stavem.

Kniha zároveň volně navazuje na ús-
pěšnou publikaci Když století městem
proletí aneb České Budějovice ve 100 po-
rovnáních. „Na přání čtenářů jsem přidal
více textu od Jana Schinka. Trošku se mu-
sely zmenšit fotografie, ale knize to roz-
hodně prospělo,“ uvedl autor Milan Bin-
der. Doplnil, že v nové knize jsou pouze
objekty, které zmizely a jejich srovnání se
současným stavem.

„Narozdíl od první knihy, kde byl
mezi snímky rozdíl 100 let, jsou v nové
knize zastoupeny i stavby zmizelé v po-
slední době. Jako příklad nám mohou
posloužit nedávno zbourané mrazírny
nebo původní budova autobusového ná-
draží. Každý si tedy určitě najde ten svůj
objekt, který důvěrně znal, ale už si ho
nedovede přesně vybavit,“ popsal Milan
Binder, který je nejen autorem fotografií,
ale i vydavatelem publikace.

Kniha je cenná hlavně fotografiemi.
U každého objektu jsou dvě, původní a sou-
dobá. „Při fotografování se snažím o co

nejpřesnější srovnání, aby co nejvíce vy-
nikly rozdíly, které čas přinesl,“ vysvětlil
Milan Binder.

Kniha je plnobarevná se šitou vazbou
V8 a barevným laminovaným přebalem.
Je ve formátu A4 a má 113 stran. Na každé
straně je vždy jedno porovnání - historic-
ký snímek z pohlednice nebo fotografie
objektu, který byl zbořen a současný sní-
mek pořízený s co největší přesností ze
stejného místa.

Každé porovnání je doplněno textem,
kdy byl původní objekt zbourán, popis
historie i současnosti místa a další zají-
mavosti.

Jak už se stalo tradicí, bude na pře-
lomu roku v českobudějovické radnici vý-
stava Milana Bindera, tentokrát s názvem
České Budějovice zmizelé, aneb co se do
knihy nevešlo. Od 28. prosince do 19. led-
na si budou moci zájemci prohlédnout po-
rovnání, která v knize nenaleznou. Sním-
ky opět doprovodí texty Jana Schinka.

Obal knihy
Vnitřek knihy název díla:

ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  zzmmiizzeelléé  
aanneebb  110000  ppoorroovvnnáánníí  zzmmiizzee--
llýýcchh  oobbjjeekkttůů  ssee  ssoouuččaassnnýýmm
ssttaavveemm

autor:
MMiillaann  BBiinnddeerr  aa  JJaann  SScchhiinnkkoo

text: fotografie: 
JJaann  SScchhiinnkkoo        MMiillaann  BBiinnddeerr

vydavatel:       MMiillaann  BBiinnddeerr
m.binder@tiscali.cz

datum 1.vydání: řřííjjeenn  22000077

Demolice mostu v Mladém
změnila dopravní situaci

V souvislosti s demolicí stávajícího
kamenného mostu a výstavbou nového
v ulici Jana Masaryka u hřbitova v Mla-
dém musejí řidiči až do 10. července 2008
počítat se změnami v silničním provozu.

Ty se dotknou nejen uvedeného pro-
storu, ale i navazujících komunikací. Šofé-
ři si musejí zvyknout na to, že nový ponto-
nový most, který vznikl hned vedle původ-
ního přemostění, je pouze jednosměrný.
Dopravu tu řídí semafory.

Další změnou je, že lidé nemohou při
cestě z Mladého odbočit k hřbitovu, ale
musejí použít objížďku přes Suché Vrbné
a Ledenickou ulici.

Řidiče na změny upozorní návěstí
v prostoru křižovatky Ledenické ulice
a ulice U Rybníka, dále v křižovatce ulic

Ledenická - V Hluboké cestě - A. Kříže a ta-
ké v Mladém v prostoru křižovatky K. V.
Raise a Novohradské ulice. Doprava bu-
de převedena na provizorní přemostění
v bezprostřední blízkosti stávajícího mostu. 

„Doufáme, že výstavbu nového mostu
zvládneme stejně dobře jako rekonstrukci
části Pražské třídy, kdy docházelo jen
k únosným dopravním problémům, které si
stavba vyžádala. Pevně věřím, že již na ja-
ře příštího roku předáme městu plnohod-
notný most,“ uvedl náměstek primátora
František Jelen.

Investorem stavby jsou České dráhy.
Demolici stávajícího mostu provedou pra-
covníci Staveb silnic a železnic. České Bu-
dějovice a výstavbu nového mostu pak
Stavby silnic a železnic, Plzeň.

Návnady pro hubení potkanů jsou
kladeny zejména do otvorů, kde hlodavci
hnízdí a standardně nejsou domácím
zvířatům volně přístupné. Přesto pravi-
delně na jaře i na podzim, kdy derati-
zace probíhají, na ně upozorňujeme oby-
vatele. Opatrnost je vždy na místě. Dopo-
ručujeme proto občanům, aby v uvede-
ných částech města, kde hudební pot-
kanů probíhá, zamezili volnému a ne-
kontrolovanému pobíhání domácích zví-

řat. Letos na podzim se to týká oblastí
Suchého Vrbného a Rožnova. Musím
ještě zmínit, že město na deratizaci
veřejných prostranství každoročně vy-
nakládá téměř čtvrt milionu korun.
Pracovníci odborné firmy dělají přitom
celoroční průzkum výskytu hlodavců
a podle toho, samozřejmě se zřetelem na
informace od občanů, jsou vybírána
místa zvýšeného výskytu a následné
likvidace.

Na granty půjde 
35 milionů korun

Vlastníci kulturních památek mohou
požádat město o finanční příspěvek. Ten
by měl přispět k obnově jejich objektů,
které jsou před chystanou renovací.

„První výzvu vyhlásí odbor památko-
vé péče českobudějovického magistrátu
už 1. prosince na dotační programy „Diag-
nóza památek“ a „Fasáda“. Alokovaná část-
ka na oba programy dohromady je čtyři
miliony 641 tisíc korun,“ sdělila náměst-
kyně primátora Ivana Popelová s tím, že na
podání žádosti mají žadatelé celý prosinec.

„Finanční příspěvek v programu
Diagnóza památek je možné použít
například na statický, restaurátorský či
stavebně-historický průzkum. Program
Fasáda se hodí třeba pro dodavatelsky
nebo svépomocí provedené obnovy fa-
sád s přihlédnutím k tradičním materiá-
lům,“ upřesnila náměstkyně. 

Veškeré informace, jako například for-
muláře, žádosti a pravidla dotačního pro-
gramu jsou umístěny na webových strán-
kách města České Budějovice wwwwww..cc--
bbuuddeejjoovviiccee..cczz v sekci dotace. Zájemci je
mohou samozřejmě získat přímo na od-
boru památkové péče, Kněžská 19, 1. pat-
ro. Na podání žádosti mají žadatelé jeden
měsíc, a to do 31. 12. 2007.

Podpory se nedočkají jen vlastníci pa-
mátek. „Alokované částky pro nová dotač-
ní pravidla schválilo městské zastupitel-
stvo na svém listopadovém zasedání. Zna-
mená to, že na dotace v příštím roce půj-
de částka ve výši 2,5 % z vlastních pří-
jmů schváleného rozpočtu za letošní rok,
což představuje 35,7 milionu korun,“
uvedl primátor Juraj Thoma. 

Podrobnější rozpis grantů naleznete
v tabulce níže.

RRoozzdděělleenníí  ggrraannttůů  pprroo  jjeeddnnoottlliivvéé  oobbllaassttii

oobbllaasstt ččáássttkkaa vvýýzzvvaa
kultura 6.068 tis. Kč polovina října, 4. ledna 2008
sport 9.281 tis. Kč 15. listopad
sociální oblast 7.853 tis. Kč 1. prosinec
cestovní ruch 6.068 tis. Kč 1. prosinec
památková péče 4.641 tis. Kč 1. prosinec
volnočasové aktivity 1.071 tis. Kč 4. leden
životní prostředí 714 tis. Kč 4. leden

PPrraavviiddllaa  jjssoouu  vv  ggeessccii  ppřříísslluuššnnýýcchh  ooddbboorrůů  aa  aaddmmiinniissttrrááttoorrůů  ddoottaaččnníícchh  pprrooggrraammůů
aa  bbuuddoouu  sscchhvvaalloovváánnaa  vvžžddyy  pprroo  kkaalleennddáářřnníí  rrookk.. PPooddrroobbnnéé  iinnffoorrmmaaccee  jjssoouu  kk ddiissppoozzii--
ccii  nnaa  wweebboovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  mměěssttaa  wwwwww..cc--bbuuddeejjoovviiccee..cczz  ––  vv sseekkccii  „„DDoottaaccee““ aa  nnaa  úúřřeedd--
nníí  ddeessccee  mměěssttaa. 

Řidiči dostávají botičky 
v centru často zbytečně

Hlavní prioritou Městské policie České
Budějovice je ochrana veřejného pořádku
a bezpečí, ale to neznamená, že rezignuje
na řešení jiných problémů – například
parkování. To je zvláště v centru stálým
problémem - městská policie nechce proti
chybám řidičů bojovat jen odtahy a botič-
kami, ale i prevencí. Proto pro řidiče při-
pravila speciální příručku. 

„Často se strážníci a společnost Jiho-
česká parkovací setkávají s parkováním,
které je evidentně důsledkem neznalosti
než vědomým porušením předpisů. Typic-
kým příkladem je auto zaparkované
u vnější strany náměstí, které má za sklem
poctivě zaplacený parkovací lístek - jenže
na vnější straně náměstí může parkovat
jen dopravní obsluha a to pouze ve vyme-
zeném čase, a proto strážníci musejí tako-

vý případ řešit,“ přiblížil vrchní strážník
městské policie Vilém Vávra.

Proto městská policie připravila příruč-
ku, z níž se řidiči dozvědí o chybách, jichž by
se měli vyvarovat. Dostávat ji budou neje-
nom pokutovaní řidiči, ale bude k dispozici
všem na webových stránkách wwwwww..mmeesstt
sskkaappoolliicciiee--ccbb..cczz v sekci Pro občany. Včas-
né seznámení s chybami ostatních může
zabránit tomu, abyste chybovali i vy. 

Z pohledu českobudějovických stráž-
níků nejvíce hřeší parkující řidiči na ná-
městí Přemysla Otakara II., v České ulici
v úseku mezi Hroznovou a Piaristickou
ulicí, v Hroznové ulici a také v ulici
Kněžská. Nešvaru nejsou ušetřeny ani pě-
ší zóny v centru města. Zde řidiči v mno-
ha případech porušují jak nepovolené stá-
ní, tak i nepovolený průjezd pěší zónou. 

Víte, že 19. století vstoupilo do života
města jednak převratným technickým
pokrokem a jednak vývojem moderní ob-
čanské společnosti. Koněspřežní železni-
ce, postavená mezi lety 1825 - 1832 jako
první na evropském kontinentě, spojila
České Budějovice s hornorakouským Lin-
cem, a společně s vltavskou plavbou, kte-
rou provozoval Vojtěch Lanna, urychlila
přepravu zboží v severojižním směru. Ta-
to skutečnost samozřejmě podnítila roz-
voj obchodu a průmyslu. Několik velkých
průmyslových podniků začalo do města při-
tahovat množství pracovních sil a rychlý
růst počtu obyvatel se již nedal zastavit.
Úměrně tomu se rozrůstala i zástavba.



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

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

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/

NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Celkem 10 sypačů různých značek
i velikostí, tři traktory vybavené radlicí
a další stroje má k dispozici společnost
.A.S.A. České Budějovice, která se bude
stejně jako v loňském roce starat o silnice
a některé chodníky při nadílce sněhu.

„Pravidelnou zimní údržbu budeme
vykonávat v případě nutnosti v období
od 1. listopadu do 31. března. Tyto termíny
jsou samozřejmě jen informativní a mo-
hou se posouvat v závislosti na počasí,“
informoval výkonný ředitel společnosti
.A.S.A. České Budějovice Petr Kaněra.

Na počasí i meteorologických předpo-
vědích závisí i počet zaměstnanců, kteří
budou vždy na stanovišti v Dolní ulici
k dispozici. „Mohu potvrdit, že dispečink
bude v uvedeném období nepřetržitě v pro-
vozu. Jedině tak můžeme operativně řešit
nastalé problémy,“ vysvětlil Kaněra.

Zdůraznil, že společnost vyhotovila va-
rianty pohotovostí, které berou v potaz již
zmíněnou předpověď počasí s aktuálními
teplotami a možností sněžení. Jako příklad
uvedl předpověď s nejnižší teplotou 0°C
a sněžení. V těchto případech pak bude
v centrále nepřetržitě kromě dispečera je-
den pracovník, který obsluhuje nakladač,
dva řidiči klasických sypačů, dva šoféři
malých posypových vozů, od 4 hodin pak
pět zaměstnanců, kteří budou uklízet láv-
ky a osm pracovníků, kteří se postarají
o zastávky MHD.

„Výjezd prvních strojů musí být vždy
do 30 minut od zjištění závady ve sjízd-
nosti,“ poznamenal Kaněra s tím, že v pří-
padě příznivých klimatických podmínek
a předpovědi počasí může řídící štáb změ-
nit pracovní pohotovost na čištění komu-
nikací.

Náměstek primátora František Jelen
konstatoval, že město vypracovalo operač-
ní plán zimní údržby, který přijala rada
města. „Pro obyvatele je nejdůležitější, jes-
tli se mohou dostat ráno bez problémů do
práce anebo odpoledne domů. Tento ne-
smírně náročný požadavek jsme se po-
koušeli zohlednit při schvalování zásad
pro zimní údržbu,“ poznamenal Jelen.

Podle náměstkyně Ivany Popelové je
velmi důležité, že v letošním roce se opět
zmenší počet silnic, které se nebudou pro-
hrnovat vůbec. „To je velmi dobrá zpráva.
Současně se domnívám, že by po zkušenos-
tech s letním čištěním mohla zima pro-
bíhat na stejně vysokém standardu kva-
lity. V loňském roce příroda nedala spo-
lečnosti .A.S.A. České Budějovice příliš šan-
cí ukázat, co v ní je,“ uvedla náměstkyně
Popelová.

Poznamenala také, že letos se budou
upravovat i některé cyklostezky. „Cyklisté
jsou u nás někdy až nepoučitelní a jezdí
sníh nesníh, i když je to mnohdy velmi
riskantní. Proto budou udržovány i nej-
frekventovanější stezky pro kolaře,“ doda-
la náměstkyně.

Sníh ze silnic odklidí
sypače i traktory

Dnešní otázka zní: Tramvaje ve městě v období 1909 – 1950 měly jen jednu kolej. V některých místech byly
koleje dvě, zvané výhybny. Kde to bylo?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho vlastno-
ručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze zářijového vydání je: 
KKrruummlloovvsskkéé  aalleejjee  bbyyllyy  vv  HHáájjeeččkkuu  ppooddééll  řřeekk  aa  aalleejj  vvzzddeecchhůů  ssee  nnaacchháázzeellaa  nnaa  pprraavvéémm  bbřřeehhuu  MMaallššee  nnaa  ZZááttkkoovvěě  nnáábbřřeežžíí  vv  mmííss--
tteecchh  mmeezzii  kkaavváárrnnoouu  SSaavvooyy  aa  ccuukkrráárrnnoouu  AAlliiccee..    
Výhercem je: Marie Trnková, V. Volfa 13, 370 05 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.

19. SILO
V prostoru ohraničeném Pražskou

třídou, Kněžskodvorskou silnicí a poto-
kem Dobrovodským byly v areálu býva-
lého zemědělského výkupu v únoru
a březnu 1998 zbořeny sila a sklady.
První silo s valbovými střechami a až
s osmi podlažími bylo postaveno před
rokem 1953. V areálu sídlil Zeměděl-
ský nákupní a zásobovací závod, zkrá-
ceně ZNZZ, který měl ředitelství v To-
vární ulici. Tento závod spadal pod Ze-
mědělský nákupní a zásobovací podnik,
n. p., zkráceně ZNZP, jehož podnikové
ředitelství sídlilo v ulici Karla IV. v pa-
láci Včela. Sila na Kněžskodvorské bou-
rala společnost Speciální stavby Most,
s. r. o. (měla zkušenosti zejména z Mos-
tecka, kde bourala celá města). 

Budovy se nelikvidovaly odstřele-
ním, ale z důvodu, aby se maximálně
omezilo riziko neštěstí, rozebíralo se
silo hydraulickými kleštěmi na rameni
dlouhém 25m (takový bourací stroj teh-
dy stál 20 mil. Kč). V době bourání se
ozvali občané a některé organizace proti
likvidaci zajímavé průmyslové architek-
tury starého sila, ale bylo již pozdě. Žele-
zobetonový skelet sila byl v pořádku
a objekt se mohl využít jinak než jako
silo. Likvidaci asi nahrála uspěchaná do-
ba. O sedm let později už to bylo na rohu
Pražské a Pekárenské jinak. Investor
tam ponechal staré vojenské zásobárny.

Silo představovalo vývojový článek
ve stavbě průmyslových budov. Pozdější
sila, např. v Boršově, v Dyníně apod. se
stavěla jinak. Na místě bývalého areálu

ZNZZ bylo poté postaveno obchodní
centrum OBI. Výkup v těch místech
vznikl po roce 1949, kdy se využilo vol-
ného prostoru a železniční vlečky na
jatka. ZNZZ neboli „výkup“ měl provo-
zovnu v Suchomelu a požadoval v roce
1970 až tam prodloužit vlečku.  Nejprve
se uvažovalo prodloužit vlečku z Fero-
ny, pak z výhybny Nemanice II do plá-
novaného potravinářského komplexu
u Kněžských Dvorů, kde měly být společ-
ně Masna, Fruta, Rybena a ZNZZ. Začalo
se později stavět, ale nedostavělo. Po
roce 1992 zmizel z paláce Včela ZNZP,
to už jako koncern, a později i ZNZZ
v Tovární ulici.

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

Pracovník společnosti .A.S.A. se věnuje pravidelné udržbě sypače.   Foto Petr Zikmund

Zajímavé osobnosti města
Jan Nepomucký Neumann

Královské město České Budějovice se může chlubit celou
řadou osobností, které se podílely nejen na vývoji krajské
metropole, ale promlouvaly i do dějin. Dnes se zastavíme
u Jana Nepomuckého Neumanna, který se narodil 1811 a zem-
řel 1860.

Ačkoliv jeho rodištěm byly Prachatice, v Českých Budě-
jovicích vystudoval bohosloví. Později odjel do Ameriky, kde
působil jako misionář. Věnoval se nejen duchovní činnosti, ale
rozvíjel i školství. Jako biskup založil kolem osmi desítek
kostelů a na stovku škol. V roce 1963 byl prohlášen za blaho-
slaveného a v roce 1977 za svatého. Zemřel náhle 5. ledna 1860
ve Filadelfii.

Na základě jednoho písemného a několika telefonických dotazů k zadáva-
cím podmínkám veřejné soutěže na investora stavby „Multifunkční objekty na
Pražském předměstí“ mezi ulicemi U Trojice, Jírovcova, Nádražní v Českých
Budějovicích (dále jen „zadávací podmínky“) sděluje Statutární město České
Budějovice následující:

RRaaddaa  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  sscchhvváálliillaa  ddeenn  1100..  1100..  22000077  uussnneesseenníímm  
čč..  991144//22000077  úpravu zadávacích podmínek - posunutí termínů takto:

Odevzdání nabídek do 31. 1. 2008
Oznámení výsledku soutěže do 31. 3. 2008

UUpprraavveennoouu  zzaaddáávvaaccíí  ddookkuummeennttaaccii  ssii  mmůůžžee  uucchhaazzeečč  vvyyzzvveeddnnoouutt  nnaa  aaddrreessee::
MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  nnáámm..  PPřřeemmyyssllaa  OOttaakkaarraa  IIII..,,  čč..  11,,  22,,
ooddbboorr  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnoovváánníí  aa  aarrcchhiitteekkttuurryy,,  čč..  ddvveeřříí  440011

Mgr. Juraj Thoma
primátor statutárního města České Budějovice

SSDDĚĚLLEENNÍÍ  
KK  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  SSOOUUTTĚĚŽŽII  vvyyhhllááššeennéé  3311..  88..  22000077

na investora stavby dle § 281 – 288 obchodního zákoníku

„„MMuullttiiffuunnkkččnníí  oobbjjeekkttyy  nnaa  PPrraažžsskkéémm  ppřřeeddmměěssttíí““
mezi ulicemi U Trojice, Jírovcova, Nádražní v Českých Budějovicích

Kraj pomohl
domovům důchodců

Částky 1,8 milionu korun a 1,4 mi-
lionu korun obdržely na provoz domo-
vy důchodců Hvízdal a Máj od Jihočes-
kého kraje.

„Pro nás to je výborná zpráva, ne-
boť nemusíme sahat do vlastního roz-
počtu, abychom těmto zařízením pení-
ze navíc poskytli,“ sdělil náměstek čes-
kobudějovického primátora Rudolf Vo-
dička. Vysvětlil, že propad ve financo-
vání vznikl letos na jaře, kdy začal pla-
tit nový systém úhrady sociální péče
a byla městu zároveň snížena dokonce
až o 14 milionů korun dotace na provoz
domovů důchodců z ministerstva.

„Tuto ztrátu se nám podařilo částeč-
ně vykrýt jednak z příspěvků, které
dostávají samotní klienti od státu na
sociální péči, a také vylepšenou platbou
od zdravotních pojišťoven,“ dodal ná-
městek Vodička, který očekává, že z mi-
nisterstva financí obdrží město dotaci
na provoz pro rok 2008 ve zhruba stej-
né výši jako letos.

Školáků je 
opět méně
Celkem 14 základních škol, které

zřizuje město České Budějovice, na-
vštěvuje opět méně školáků než v loň-
ském roce. Do lavic usedlo 7805 žáků.
Jejich počet tak klesl o 305 oproti
školnímu roku 2006/2007.

„Díky velmi silným populačním
ročníkům jsme zaznamenali již něko-
lik let po sobě značný nárůst zájmu
o mateřské školy, a proto odhadujeme
že se tento nepříznivý pokles žáků na
školách za tři roky zastaví nebo ales-
poň podstatně sníží,“ vysvětlil náměs-
tek českobudějovického primátora Ru-
dolf Vodička.

Zdůraznil, že v Českých Budějovi-
cích je více školáků základních škol
než zmíněných téměř osm tisíc. Na-
vštěvují ale vzdělávací zařízení jiného
zřizovatele. Například 412 žáků je za-
psáno v církevní základní škole na Ru-
dolfovské ulici, 282 školáci chodí do
speciálních tříd v Arpidě a 755 dětí
navštěvuje víceletá gymnázia.

Do Českého Vrbného pojede
nově trolejbusová linka číslo 9
Změny čekají na cestující v městské

hromadné dopravě v Č. Budějovicích. Ně-
které spoje změní trasu, jiné přibudou.

Informovala o tom náměstkyně česko-
budějovického primátora Ivana Popelová
s tím, že jinak budou jezdit zejména lin-
ky číslo 9 a 19, které obsluhují sídliště Vl-
tava a České Vrbné. „V souvislosti s pro-
pojením Českého Vrbného trolejemi schvá-
lila rada města úpravy jízdního řádu. Aby
autobusy nejezdily pod trolejovým vede-
ním, souhlasili jsme s tím, aby stávající au-
tobusovou linku číslo 19 nahradil při cestě
do Českého Vrbného trolejbusový spoj
číslo 9,“ vysvětlila náměstkyně primátora.

Linky si tak jen vymění konečné sta-
nice. Devatenáctka, která jezdí z Dobré
Vody, tak bude končit na sídlišti Vltava
a naopak devítka, jež vyjíždí z točny
v Suchém Vrbném, si trasu prodlouží do
Českého Vrbného. „Zároveň bude posí-
lena linka číslo 14, která končí též na síd-
lišti Vltava,“ poznamenala Popelová.

Radost udělala rada města lidem, kte-
ří využívají MHD v noci a bydlí v sever-
ní části Českých Budějovic. Na Pražské
předměstí a do městské části Nemanice
bude od vlakového a autobusového ná-
draží jezdit nově noční linka číslo 52, kte-
rá tak rozšíří současné noční spoje 53 a 59.

„V příštím roce bude nová linka jez-
dit v omezeném rozsahu čtyř spojů. Bu-
de navazovat na současné noční linky
a také na příjezd nočního rychlíku z Pra-
hy a odjezd prvního rychlíku do hlavního
města, který vyjíždí kolem 4. hodiny,“
doplnila náměstkyně.

Město bude v příštím roce provoz
MHD podporovat o zhruba 400 tisíc niž-
ší částkou než letos. „Úhrada prokazatel-
né ztráty plynoucí z veřejné služby zůs-
tane zhruba ve stejné výši jako v roce
2007, kdy se jednalo o částku 199 milio-
nů 313 tisíc korun. V roce 2008 to bude 198
milionů 834 tisíc korun,“ dodala Popelová.

I letos Městská policie České Budě-
jovice posílí o silvestrovských oslavách
hlídky. „Zaměří se zejména na dodržo-
vání veřejného pořádku ve středu kraj-
ského města a na sídlišti Máj. Hlídky
samozřejmě budou v pohotovosti po ce-
lou noc i ve zbývajících obvodech,“ při-
blížila mluvčí městské policie Katka
Schusterová. 

Městská policie České Budějovice zno-
vu upozorňuje na nebezpečí úrazu při
manipulaci s pyrotechnikou. Rodiče by
také měli dohlédnout na to, jakou pyro-

techniku jejich děti kupují a jak s ní
zacházejí. A majitelé psů by své miláčky
neměli zbytečně vystavovat hluku nebo je
přinejmenším mít na vodítku a proble-
matickým místům, kde vybuchují petardy,
se raději vyhnout. 

„Pokud pes není označen čipem nebo
tetováním, je vhodné přilepit mu na
obojek adresu a telefon - dočasně stačí
i průhlednou lepicí páskou, a to pro pří-
pad, kdyby se pes vytrhl a majiteli utekl,“
doporučila mluvčí Schusterová. 

Silvestra městská 
policie opět ohlídá
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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!

SSaammssoonnoovvaa  kkaaššnnaa  oobblléékkllaa  zziimmnníí  hháávv

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

Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.

Spotřebitelské 
centrum rozšiřuje 
poradenské dny

Spotřebitelské informační centrum Čes-
ké Budějovice, které na adrese Senovážné
náměstí 13 provozuje Sdružení obrany
spotřebitelů ČR, rozšiřuje od Nového roku
své poradenské dny. Kromě pondělka (10
až 14 h) a středy (14 až 18 h) bude možné
zajít si pro radu i ve čtvrtek od 14 do 18 h.

Důvodem pro rozšíření poradenských
služeb je velký zájem o ně. „V letošním roce
jsme do současné doby zabezpečili patnáct
set podání od obyvatelstva našeho kraje,
z toho většinu z krajského města,“ přiblí-
žila koordinátorka spotřebitelského centra
Libuše Oulehlová. 

Spotřebitelské centrum funguje v Čes-
kých Budějovicích za podpory města od
roku 1999. Kromě osobního kontaktu je
možné se na něj obrátit elektronicky pro-
střednictvím formuláře na webové stránce
wwwwww..ssppoottrreebbiitteellee..iinnffoo nebo telefonicky na
čísle 386 353 542.

Sdružení obrany spotřebitelů ČR ochra-
ňuje práva a oprávněné ekonomické zájmy
spotřebitelů České republiky v oblastech,
kde síly jednotlivce nestačí.  

NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::

Zájezdy

·kolní v˘lety

Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::

Pronájem venkovních reklamních ploch 

na vozidlech MHD

Reklama v interiéru vozidel

MMyyttíí  vvoozziiddeell::

Autobusy, nákladní vozidla a návûsy

Dodávková a osobní vozidla

âi‰tûní interiérÛ vozidel

Mytí motorÛ

Pracovníci společnosti 1. JVS a.s. na počátku listopadu připravovali ozdobu náměstí
Přemysla Otakara II., Samsonovu kašnu, na zimní provoz. Kromě obvyklých dávek lahví
a sklenic tentokráte pracovníci 1. JVS a.s. vylovili z bazénu kašny pozůstatek tajemného
halloweenského svátku – dýni a čarodějnický klobouk. 

Výměna občanských
průkazů je povinná 

Občanské průkazy bez strojově či-
telných údajů vydané do 31. 12. 1998 si
musejí jejich držitelé do konce letošního
roku vyměnit. Ukládá jim to nařízení
vlády číslo 612/2004. Žádost o výměnu
dokladu je přitom nutné podat nejpoz-
ději do 30. 11. 2007, neboť výroba trvá
jeden měsíc. Tato povinnost se nevzta-
huje na občany narozené před 1. 1. 1936,
mají-li občanský průkaz vydaný na do-
bu neomezenou.

SSeerrvviiss  vvoozziiddeell::
Servis autobusÛ, nákladních 

a dodávkov˘ch vozidel

Opravy klimatizací

Antikorozní ochrana vozidel

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP

Pro firmy i soukromé osoby

DDoopprraavvnníí  ppooddnniikk  mmûûssttaa  

ââeesskkéé  BBuuddûûjjoovviiccee,,  aa..ss..

Novohradská 738/40

370 33 âeské Budûjovice

Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763

E-mail: info@dpmcb.cz 

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

Počet novorozenců 
stále stoupá

Letos v říjnu se v českobudějovické
porodnici narodilo 196 dětí, z toho bylo
101 chlapečků a 95 holčiček, čtyři dvoj-
čata a 10 dětí, u nichž matka nebo otec
jsou cizinci. Nejčastěji šlo o rodiče ze
Slovenska, Běloruska a Ukrajiny.

Zajímavý je i počet dětí, které se na-
rodily mimo manželství. Jich bylo 70.
Matrikářky pak v říjnu sepsaly s rodiči
58 zápisů o určení otcovství. Pro porov-
nání v říjnu 2006 se v krajské metro-
poli narodilo 194 dětí (105 chlapečků
a 88 holčiček). Zápisů k nemanželským
dětem bylo v loňském říjnu sepsáno 34.

„Letos je říjen teprve druhým měsí-
cem, kdy se narodilo méně dětí než 200.
Stejný počet novorozenců jako v říjnu
jsme zaznamenali ještě v dubnu. Nao-
pak nejvíce dětí se narodilo v červenci,
a to 243,“ sdělila mluvčí českobudějo-
vického magistrátu Jitka Welzlová.

Anketní lístky
vyplnilo už tisíc lidí

Práce na dokumentu s názvem Rozvo-
jový plán sociálních služeb města České
Budějovice na období let 2008 – 2013 po-
kračují sběrem anketních lístků, které vypl-
ňují občané prostřednictvím České pošty
nebo vhozením do uren, rozmístěných na
sedmi místech jihočeské metropole.

„Začátkem října jsme rozeslali do tisíců
domácností dotazníky s čtrnácti otázkami
z oblasti fungování sociálních služeb. Za-
jímá nás, jaké mají lidé v této sféře zkuše-
nosti, co postrádají a co by si přáli,“ shrnuje
náměstek primátora Rudolf Vodička.

Zatím na adresu magistrátu došla
tisícovka vyplněných dotazníků. „Čekáme
samozřejmě více reakcí, ale už teď jsme se
rozhodli, že vylosované aktivní účastníky
odměníme,“ uvedl David Kostohryz ze so-
ciálního odboru s tím, že bylo vylosováno
celkem pětadvacet občanů.

„Pět z nich obdrží jednodenní zájezd, de-
set dostane poukaz do restaurace v hodno-
tě pět set korun a dalších deset získá drob-
né dárkové předměty,“ upřesnila pracov-
nice sociálního odboru Šárka Kovárnová.

Město České Budějovice uvolnilo 40 po-
čítačů, které získaly od magistrátních úřed-
níků českobudějovické školy. „V souvislosti
s loňskými komunálními volbami jsme ob-
drželi na sčítání hlasů 115 počítačů, které
jsme následně použili pro práci úředníků
na magistrátu. Tím se uvolnily některé počí-
tače, z nichž jsme vybrali ty nejlepší a pod-
le požadavků ředitelů jsme je předali ško-
lám,“ uvedl náměstek českobudějovického
primátora Rudolf Vodička.

Školy dostaly 
nové počítače 

Efektivně využívat prostředků
určených na vzdělávání

Současné školy, připravující žáky a stu-
denty k výkonu povolání na dalších mini-
málně čtyřicet let, potřebují neustále poři-
zovat a inovovat  zařízení a technické vyba-
vení, jehož cena  roste. Tím se zvyšuje i po-
třeba efektivního využívání zařízení a vy-
bavení škol. Zejména střední odborné ško-
ly, které vychovávají odborníky přímo pro
praxi, musí mít i k tomuto úkolu odpovída-
jící technické zázemí. 

A právě Střední odborná škola veteri-
nární, mechanizační a zemědělská a Jazy-
ková škola s právem státní jazykové zkouš-
ky v Českých Budějovicích, která vycho-
vává techniky pro zemědělství, zahradnic-
tví a veterinární službu, chce umožnit zá-
kladním školám, aby mohly využívat její-
ho zázemí pro praktickou výuku k dopl-
nění ŠVP a zejména při realizaci environ-
mentální výchovy. 

Chápeme-li ji totiž jako výchovu vzta-
hu člověka (žáka) k životnímu prostředí
a přírodě vůbec, pak ji musíme provádět
nejen teoreticky, ale i prakticky. Mají-li si
žáci k přírodě vytvářet vztah, chránit ji
a cítit se za ni zodpovědnými, musí ji nej-
prve poznat a pochopit její význam. K to-
mu je třeba seznámit je s různými rostli-
nami, živočichy, jejich chováním, projevy
i proměnami. 

Pro takto prakticky zaměřenou výcho-
vu je třeba vybavení, kterým z pracovních
i ekonomických důvodů nemůže být vyba-
vená každá základní škola. Proto SOŠ vete-
rinární, mechanizační a zahradnická
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky nabízí základním a mateřským
školám:       

II..  EExxkkuurrzzee
- všeobecné – prohlídky areálu školy

a SP (park, skleníky, výukový a produkční
sad, zelinářská zahrada, rybníky, chov včel)

- cílené - např. ukázka a nácvik přístu-
pu ke zvířatům, předvádění zvířat, sázení
stromů a keřů, ošetřování a opylování stro-
mů, okrasné výsadby

IIII..  PPřřeeddnnáášškkyy  nneebboo  pprraaccoovvnníí  sseemmiinnáářřee -
např. etologie, podmínky pro chov zvířat
v hospodářství i v domácnosti, výživa zví-
řat, dekorativní vazba květin, květiny do-
ma a ve třídě, stříhání stromů, chov včel –
význam, zařízení

IIIIII..  PPrreezzeennttaaččnníí  aakkccee – výstava země-
dělské a zahradnické techniky, automobi-
lů, výstava ovoce, výstava vánoční výzdo-
by, prezentace dovedností žáků (práce
s motorovou pilou, jízda zručnosti, veteri-
nární kosmetika, výcvik psů, soutěž agili-
ty, aranžování a vázání květin)

Pro dobudování areálu environmentál-
ní výchovy potřebuje škola podporu orga-
nizací, které disponují penězi určenými
na ekologii, ochranu životního prostředí
a EVVO vůbec. Věříme, že představitelé
těchto organizací pochopí význam názor-
né, soustavné a dlouhodobé výchovy  vzta-
hu k životnímu prostředí a záměr školy
dle svých možností podpoří např. vyhláše-
ním grantu na tuto činnost.

IInngg..  BBřřeettiissllaavv  KKáábbeellee  --  zzaassttuuppiitteell  aa  ččlleenn
RRaaddyy  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
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