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Našemu městu
se podařilo us-
pět v konkuren-
ci dalších ucha-
zečů a budeme
letos pořádat ná-
rodní zahájení
Dnů evropského
dědictví. Pro měs-
to je to nemalá
pocta a příleži-

tost zviditelnit nejenom svou bohatou
historii, ale i současnost. Českobudě-
jovičtí patrioti a milovníci historie,
kteří v hojných počtech využívají
otevření obvykle nepřístupných pa-
mátek, se letos mohou těšit na bohatý
doprovodný program, na který město
vyčlenilo dva miliony korun v rámci
grantového programu.

České Budějovice jsou městem
s velice bohatou historií a zachova-
lým památkovým dědictvím – národ-
ní zahájení Dnů evropského dědictví
je proto mimořádnou příležitostí, jak
historii našeho města i krásné pa-
mátky připomenout laickým i odbor-
ným návštěvníkům národního zahá-
jení. A že se České Budějovice mají
čím chlubit. Na naše náměstí s nej-
větší kašnou v republice jsme opráv-
něně hrdí, jen málokdo neví, nad
jakým městem se tyčí Černá věž,
z Českých Budějovic vedla první kon-
tinentální železnice v Evropě – koně-
spřežná (která v Dny evropského dě-
dictví opět v České ulici ožije), budě-
jovické pivo a tužky Koh-i-noor Hardt-
muth zná celý svět... 

Téma letošního ročníku Dnů ev-
ropského dědictví se navíc jmenuje
Památky, řemesla a lidová kultura,
a to vzhledem k bohatým lidovým
tradicím Jihočeského kraje znamená,
že národní zahájení nebude jen zá-
ležitostí města, ale celého regionu.
Myslím, že je opravdu na co se těšit.

Juraj Thoma, primátor města

� Město uvažuje o metropolitní kartě 

� Statistika potvrdila nárůst násilí

� Fond rozvoje bydlení změnil pravidla

� Pro jazz sbírali inspiraci v New Yorku

Dny památek
letos patří nám

Primátor Juraj Thoma a Romana Baťhová s dcerou Agátou.                    Foto Archiv

Slovenská kultura
míří do Budějovic

DOPRAVU VE MĚSTĚ BUDE 
HLÍDAT DESET RADARŮ

Městu došla trpělivost s neukázně-
nými řidiči, kteří porušují zákon. Od jara
bude na dopravu v Českých Budějovicích
dohlížet desítka stacionárních měřících
zařízení, které nejen zaznamenají nedo-
držení rychlosti, ale i průjezd křižovatkou
na červenou.

Konečně se tak podařilo uzavřít kom-
plikované výběrové řízení, které trvalo ví-
ce než jeden rok. Radary budou na vybra-
ných křižovatkách umístěné napevno,
podmínkou ale je, že bude možné je po-
měrně snadno přesunout i na jiná krizová
místa. „Je to nesmírně příznivá zpráva,
protože v silách státní ani městské policie
není ohlídat provoz na všech místech.
Zkušební provoz zapůjčených radarů na
konci roku 2005 prokázal, že nedodržo-
vání dopravních předpisů v Českých Bu-
dějovicích opravdu dosahuje tristní
úrovně – během tří měsíců zaznamenaly
pouhé dva radary téměř čtvrt milionu
přestupků,“ uvedl primátor Juraj Thoma,

který zavedení radarů ve městě inicioval
už jako tehdejší náměstek primátora pro
dopravu.

Přínos radarů spatřuje primátor Thoma
ve zvýšení bezpečnosti provozu. „Dodržo-
vání předpisů v některých případech sku-
tečně jinak než represí vynutit nelze,“ dodal.

Výhodou radarových zařízení je, že
zaznamenají nejen přestupek, ale připraví
k němu i protokol s fotografií, který poz-
ději poslouží jako důkazní materiál ve
správním řízení – vyřízení přestupku je
tak relativně jednoduché.

„Vzhledem k očekávanému vysoké-
mu množství přestupků počítáme s posí-
lením správního odboru o tři úředníky.
Mzdové náklady na ně se bez problémů
zaplatí z vybraných pokut. Veškeré ná-
klady na provoz a údržbu radarů jdou za
provozovatelem, společností Czech Ra-
dar,“ doplnila náměstkyně primátora pro
dopravu Ivana Popelová a zdůraznila, že
provoz radaru městský rozpočet nezatíží,

ba naopak může znamenat i finanční
přínos. 

Výběrové řízení trvalo tak dlouho pro-
to, že město hledalo s právníky  optimální
model fungování, který postižený řidič ne-
napadne u soudu pro její protiprávnost.
Město si tak radary pronajme, firma
k nim bude dodávat veškerý servis umož-
něný zákonem.

Nájem za deset radarů bude činit
10 000 korun měsíčně a určité procento
ze skutečně vybraných pokut nikoli je-

nom z vyměřených. Tento podíl bude
možné zveřejnit po uzavření smlouvy, ke
kterému dojde po dokončení odvolacího
řízení na Úřadu pro hospodářskou soutěž.
„Původně jsme uvažovali o tom, že si
pronajmeme jen dva radary, které se
budou z jednotlivých míst přesouvat.
Nakonec jsme šli touto cestou. Chci ještě
dodat, že nám nejde o to, abychom vybrali
co nejvíce peněz, ale chceme zajistit bez-
pečí na vozovkách,“ dodala náměstkyně
primátora Popelová.

Divadelní představení, koncerty, vý-
stavy, setkání českých a slovenských
umělců, slovenské národní pochutiny
a mnoho dalšího nabídne od 18. do 23.
února letošní ročník Dnů slovenské kul-
tury v Českých Budějovicích.

Do krajského města opět přijedou
přední slovenští umělci, kteří nabídnou to
nejlepší ze slovenské kultury. Jihočeši se
mohou těšit i na jedno z nejslavnějších
slovenských divadel A. Bagara z Nitry.
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SSttaannoovviiššttěě,,  kkddee  bbuuddoouu  rraaddaarryy  uummííssttěěnnyy::
1) křižovatka DDlloouuhháá  lloouukkaa  ––  HHuussoovvaa
2) křižovatka PPrraažžsskkáá  ––  KKaarroolliinnyy  SSvvěěttlléé
3) křižovatka MMáánneessoovvaa  ––  LLiiddiicckkáá
4) křižovatka HHuussoovvaa  ––  SSttrraakkoonniicckkáá
5) křižovatka MM..  HHoorráákkoovvéé  ––  AA..  BBaarrccaallaa

6) křižovatka SSeennoovváážžnnéé  nnáámm..  ––  ŽŽiižžkkoovvaa
7) křižovatka RRuuddoollffoovvsskkáá  ––  OOkkrruužžnníí
8) křižovatka NNááddrraažžnníí  ––  PPeekkáárreennsskkáá
9) LLeeddeenniicckkáá na vjezdu do Č. Budějovic

10) křižovatka BBrraanniiššoovvsskkáá  ––  MM..  HHoorráákkoovvéé

Obnova obřadní síně
začne v dubnu 

Rozsáhlá rekonstrukce obřadní síně
v historické českobudějovické radnici zač-
ne v dubnu a potrvá až do konce května.

Podle sdělení tajemníka magistrátu
Zdeňka Řeřábka bude zahrnovat kom-
pletní celoplošnou restauraci nástropní
fresky Šalamounův soud, výměnu pod-

lahy a stavební úpravy spočívající ve
vyrovnání a přesádrování nerovností zdí.

„Svatební obřady se proto v tomto ča-
se budou konat zcela netradičně v radnič-
ní výstavní síni, což je ale také velmi re-
prezentativní prostor. Pokud budou práce
postupovat podle harmonogramu, měla by
se první svatba v nově upravené síni ko-
nat už šestého června,“ upřesnil tajemník.

Doplnil, že freska byla částečně res-
taurována už v roce 2003. „Ale tehdy se
jednalo pouze o lokální zatmelení podél-
ných prasklin, což nebylo dostatečné. Le-
tos bude provedena hloubková injektáž,
zatmelení statických trhlin, fixáž uvol-
něné barevné vrstvy po celé ploše,

sejmuty budou také nečistoty a ztmavlé
retuše. Oprava podlahy je nutná předev-
ším kvůli značnému opotřebení kober-
ce a parketové podlahy pod ním,“ vysvět-
lil detailně chystané práce tajemník Ře-
řábek. 

Nástropní fresku vytvořil v roce 1730
Jan Adam Schöpf a představuje, jak název
napovídá, Šalamounův soud.

Primátor popřál prvnímu
miminku hodně zdraví 

Prvním letošním občánkem, který se
narodil v Českých Budějovicích, byla Agá-
ta Baťhová. Světlo tohoto světa spatřila
dvě hodiny po silvestrovské půlnoci. Po-
blahopřát jí a její mamince Romaně Ba-
ťhové přišel i primátor Českých Budějovic
Juraj Thoma.

„Maminka obdržela kytici a malá
Agátka dostala zlatý přívěšek se zname-
ním zvěrokruhu, ve kterém se narodila,
a autosedačku, která představuje mnohdy
náročnou investici pro mladé rodiny,
kterým se narodí dítě. Popřál jsem jim
i hodně štěstí a zdraví, a pokud se rozhod-

nou zůstat v Českých Budějovicích, také
mnoho pěkný chvil v našem městě,“ řekl
primátor Thoma po odchodu z nemocnice.

Romana Baťhová přijela do porodnice
na Silvestra kolem 22. hodiny. „Nic nena-
svědčovalo tomu, že bych měla v tento den
porodit,“ usmívala se šťastná matka. S man-
želem pak strávili půlnoc na porodním
sále. „Krásně jsme to oslavili. Budeme mít
na co vzpomínat,“ uvedla ještě. Zmínila
také, že datum narození na Nový rok bude
pro dceru výhodou. „Bude alespoň slavit
dva dny a všichni kolem ní budou vždy
veselí,“ dodala Romana Baťhová.

Družba by měla 
změnit svoji podobu

Proměna Českých Budějovic pokraču-
je. Po nedávné změně podoby autobuso-
vého nádraží a prostoru dnešního nákup-
ního a společenského centra IGY změní
pravděpodobně tvář také objekt Družba
a přilehlé prostory.

Na proměnu již existuje urbanistická
studie. Projektantem je Ateliér 8000, který
se podepsal i na nynějším vzhledu IGY. To
se nachází hned naproti přes Pražskou
třídu. Zadavatelem studie je společnost
Jednota, která je zde dominantním vlast-
níkem pozemků.

„Celý projekt je v současné chvíli ve
fázi územní studie. Město se na něm nijak
nepodílí, protože není vlastníkem zdejších
objektů. Nicméně bude to objekt napojený
na veřejné prostory a nějakým způsobem
ovlivní život ve městě, tudíž je v pořádku,
že investor svůj záměr komunikuje s ra-
dou města,“ informovala náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová s tím, že radní dů-
razně upozornili všechny zainteresova-
né, aby co nejdříve o záměru informovali
veřejnost.

„Nechceme, aby nový objekt, který by

tu měl vzniknout, byl postaven za zády
lidí, kteří v této lokalitě bydlí. Proto už
proběhlo projednávání s veřejností a názo-
ry občanů tak mohou mít vliv na koneč-
nou podobu chystané budovy,“ pozname-
nala náměstkyně Popelová.

Podle ní by měl být navrhovaný areál,
který zahrnuje samotnou Družbu, i další
budovu (v níž je dnes Holiday Fitness Club)
a sousední základy pro garáže, které tu
však nikdy nevznikly, multifunkční s ná-
vazností na dnešní IGY.

„To znamená, že prostor tu bude jak
pro komerční aktivity, tak i v omezené
míře i pro kulturně společenské a vznik-
nou zde i nové byty,“ vysvětlila. Přístup
k areálu bude jako doposud z Pražské třídy.

Nový objekt léta nedokončené území
výrazně zhodnotí, navíc se velmi šetrně
chová k staroměstskému parku a kostelu
sv. Petra a Pavla se hřbitovem, protože je
zde řešen postupně se zvedající zatravně-
nou střechou, která de facto plochu parku
opticky rozšíří. Zachována zůstane i sou-
časná alej. 

Nový seriál
o historii

Vážení čtenáři, v tomto čísle No-
vin českobudějovické radnice Vám
představujeme nový seriál o historii
našeho města, který nahradí dosa-
vadní Zmizelé Budějovice. V souladu
se svým názvem, Ulicemi města, bu-
de pojednávat především o historic-
kých proměnách jednotlivých česko-
budějovických ulic. Jeho součástí bu-
de i nadále vědomostní historická
soutěž a nacházet ho budete na ob-
vyklém místě, tedy na straně 3.

Začala oprava
Ledenické ulice
Do konce května potrvá první etapa

rekonstrukce Ledenické ulice, kterou
využívají řidiči jedoucí nejen do Su-
chého Vrbného, ale i mimo město smě-
rem na Ledenice a Nové Hrady. Oprava
v tomto úseku si vyžádá investici ve
výši zhruba 28 miliónů korun.

„Jedná se o rekonstrukci další klí-
čové ulice ve městě, do které se pou-
štíme již v zimě, aby na jaře byla pro
řidiče v plné kráse k dispozici,“ řekl
náměstek primátora František Jelen 
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Freska Šalamounův soud projde náročnou obnovou.                  Foto Petr Zikmund
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NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Nová jídelna stála přes třicet milionů 
Vůbec největší investiční akcí v obla-

sti školství v loňském roce bylo vy-
budování nové školní kuchyně a jídel-
ny v objektu českobudějovické Základní

školy Matice školské s kapacitou téměř
500 strávníků, za kterou město zaplatilo
přes třicet milionů korun.

Dětem jídelna slouží od ledna. „V mi-

nulosti se stravovaly v nedaleké jídelně
u Mánesovy ulice, což mělo hned několik
stinných stránek. Jednak tam musely
přecházet přes rušnou a frekventova-
nou komunikaci, což bývá vždy spojeno
s určitými riziky, a vlastní zázemí jí-
delny bylo na hranici hygienické únos-
nosti a její provoz byl povolen pouze do
konce loňského roku,“ konstatoval pri-
mátor Juraj Thoma

Zdůraznil, že moderní stravovací za-
řízení, které bylo uvedeno do řádného
provozu ve středu 9. ledna, je přímo ve
školní budově a plně respektuje veškeré
evropské normy. Celá škola prošla bě-
hem posledních dvou let rozsáhlou re-
konstrukcí. Byla tady kompletně vy-
měněna střecha, okna a opraveny his-
torické krovy. Nejnákladnější akcí bylo
vybudování kuchyně a jídelny přímo
v objektu historické budovy, v prosto-
rách její bývalé školní družiny.

„V nové půdní vestavbě je nyní zá-
zemí pro školní družinu a vznikly tu
i dvě velmi pěkné a moderní třídy
1. stupně,“ dodal primátorův náměstek
pro školství Rudolf Vodička.

Slovenská kultura míří do Budějovic

Město chce zřídit
metropolitní kartu

Tzv. metropolitní kartu, která je sou-
částí většiny velkých moderní měst, mož-
ná ještě v letošním roce zřídí i České Bu-
dějovice.

Pomocí této karty by tak mohli její
držitelé platit jízdenky za cestu v městské
hromadné dopravě, parkování, stravování
ve školních jídelnách nebo některá kul-
turní představení v rezervačním systému.
Karta by mohla sloužit také jako přístup
do knihovny nebo městského informač-
ního systému.

„Projekt na zřízení metropolitní kar-
ty není pro nás novinkou, zabýváme se
jím již delší dobu. Sledovali jsme výhody
a nevýhody obdobných karet, které již fun-
gují například v Praze, Liberci nebo Plzni.
Z analýzy, kterou máme na stole, se nám
jeví zatím optimální právě karty Liberce
a Prahy,“ uvedla náměstkyně českobudě-
jovického primátora Ivana Popelová.

Zdůraznila, že prioritou českobudějo-
vické karty, která by fungovala v podstatě
na bázi platebních karet, je její využití
v prostředcích městské hromadné dopra-
vy a ve školních jídelnách českobudějo-
vických základních škol. Teprve k těmto
službám by se později přiřadily další.

„Karta musí být kompatibilní i s podob-
ným projektem, o němž uvažuje i Jiho-
český kraj, otázka je, zda se v konečném
důsledku nebude jednat o projekt společ-
ný,“ poznamenala náměstkyně. Město
podle náměstkyně Popelové bude hledat

nejen dodavatele metropolitní karty, ale
i jejího provozovatele. Otázkou  jsou zatím
finance. 

Zřízení karty je odhadováno na několik
desítek milionů korun, bude tedy nutné
najít dotační tituly s dostatečným obje-
mem peněz.  Provozní model by měl vzejít
z výběrového řízení, ideální stav je samo-
financovatelnost. „Pokud by šlo vše hlad-
ce, tak bychom mohli mít definitivně jasno
již koncem roku 2008,“ dodala Popelová.

Školy a mateřinky 
mají podporu jistou

Asi 114,5 milionu korun na opravy a dal-
ší běžné výdaje a zhruba 39 milionů korun
na investice uvolní v roce 2008 město do
školství. Pokračuje tak v podpoře vzdělá-
vání obyvatel Českých Budějovic.

„Částka na investice může být přitom
i vyšší. V současné době zpracováváme
s řediteli projekty do fondů Evropské
unie. Chtěli bychom tak za tyto peníze
například zateplit školní budovy nebo vy-
měnit okna,“ konstatoval v rozhovoru ná-
městek českobudějovického primátora Ru-
dolf Vodička, který má školství na starosti.

Zdůraznil, že z koláče na investice nej-
více ukrojí základní školy. „Více než 15
milionů korun půjde přitom na přístavbu
v Základní škole Vlastimila Rady v Mla-
dém. Díky ní tak budeme moci přestě-

hovat do školy i mateřinku, která nyní
sídlí v Nerudově ulici. Avšak tento objekt
má problémy se statikou,“ vysvětlil
Vodička.

Ostatní školy peníze využijí na moder-
nizaci vybavení. „Chci docílit toho, že
všechny školy budou vybavené na zhruba
stejné úrovni. Proto jsem požádal ředitele
škol, aby sepsali vše, co jim chybí a co po-
třebují,“ doplnil ještě náměstek, který ale
zdůraznil, že žádná z českobudějovických
škol výrazně nezaostává za ostatními.

„Školy u nás nejsou v žádném případě
zanedbané, protože do nich minulé koalice
investovaly nemalé částky. I já chci v tom-
to trendu pokračovat a za čtyři roky uvol-
nit na kapitálové výdaje kolem 200 mili-
onů korun,“ dodal závěrem Vodička.

Náměstek primátora Rudolf Vodička rozmlouvá s kuchařky nové jídelny v Základní
škole Matické školské.                                             Foto Petr Zikmund

Mateřská škola na Vrchlického nábřeží otevřela dvě nové třídy. Od ledna sem chodí
o 56 malých žáků více. Otevřením dvou nových tříd se zvýšila kapacita školky
na celkem 176 dětí. Školka je mezi rodiči velmi žádána, především kvůli svému
umístění v centru města.   Foto Petr Zikmund

O českobudějovické letiště je zájem
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PPOONNDDĚĚLLÍÍ 1188..  22..  
1166..0000 Radniční výst. síň - Zahájení

Dnů slovenské kultury výstavou Kamila
Vargy, fotografa nové slovenské vlny

1177..0000 Jihočeské muzeum - Dorota Sa-
dovská – „Proměnlivé vzdálenosti“ - mal-
ba a objekty přední slovenské výtvarnice

1188..0000  Jihočeské muzeum – „Čach-
tická paní“ – stylová módní show 

ÚÚTTEERRÝÝ  1199..  22..
1155..4455  Jihočeské muzeum - Historický

klub při Jihočeském muzeu - „Z cest po Slo-
vensku“ – beseda s PhDr. Jiřím Chvojkou

1166..0000 DK Metropol/respirium - Video-
projekce Petera Drmlíka, hudební skupi-
na Slnovrat – představení Nitranského kraje

1177..0000 Galerie Měsíc ve dne - Setkání
jihočeských a slovenských spisovatelů

1177..0000 Galerie Nahoře - „Fotogravity/
Gravitácia“ – fotoklub z Levic

1199..0000 k.c. Bazilika - Robo Kočan -
„Možná ano, možná ne“ – výstava fotografií

1199..3300 Malé divadlo - „Zhasněte lam-
piony“ – divadelní hra s T. Vilhelmovou
a Mariánem Miezgou 

SSTTŘŘEEDDAA  2200..  22..
1177..0000 Hotel Gomel - „Tajemný svět Vla-

dimíra Kaděry“ - výstava obrazů
1199..0000 Jihočeské divadlo - Divadlo A. Ba-

gara z Nitry – divadelní hra: „2 + 2 = 5“

2200..0000 Modrý dveře – M. Železňák Trio

ČČTTVVRRTTEEKK  2211..  22..
1188..3300 Malý pivovar - restaurace U Zla-

té pečeti - Haluškové preteky - kulinářské
soutěžení a Dny slovenské kuchyně se
slovenskou muzikou

2200..0000 KD Vltava – Horkýže slíže –
koncert populární slovenské skupiny

PPÁÁTTEEKK  2222..  22..
1177..3300 ECGH - Zlatý dům evropské kul-

tury – „Vincent Hložník“ – výstava obrazů,
výběr z tvorby

1199..0000 ECGH - Zlatý dům evropské
kultury – Marián Varga – varhanní koncert
legendy slovenské hudby

1199..0000 E.ON, div. sál - Commedia Poprad
– „Kováči“ - tragikomedie

2200..0000 c.k. Solnice - Hvozd & Longital –
dvojkoncert plný prvků šansonu, jazzu,
folklóru…

2200..0000 Blues Club Highway 61 – Blues-
weiser – klubový koncert

SSOOBBOOTTAA  2233..  22..  
2200..0000 DK Metropol – Česko-slovenský

radniční bál - hostem skupina DESMOD,
cimbálová muzika Skaličan, mistr ČR ve
stepové show, mistři světa v break dance,
flamengo, fotoateliér, půlnoční překvapení
jižanského temperamentu, česko-slovenská
diskotéka atd., hraje orchestr J. Hlavsy

Historicky první budějovický 
maratón skončil úspěchem

Historicky první maratónský běh
v Českých Budějovicích, který se běžel
26. ledna na velmi neobvyklém místě -
podzemním parkovišti Mercury Centra –
skončil s úspěchem. A zvítězil v něm
dokonce Jihočech – padesátiletý Franti-
šek Tík z Vodňan, který 666 okruhů po
hektarovém parkovišti zdolal v čase
2:51:47 hodin jako první ze 79 běžců.

„Když jsem dostal poprvé propozice
na maratón, myslel jsem, že je to nějaká
legrace. Je z toho však kvalitní závod -
zaběhnout si v lednu v domácím pro-
středí maratón v trenkách a tílku je pará-

da. Splnil se mi sen vyhrát maratón v na-
šem kraji,“ zhodnotil závod vítěz.

Maratón odstartoval primátor Juraj
Thoma. „Doufám, že letošní závod zahájí
tradici maratónských běhů v Českých
Budějovicích,“ poznamenal primátor. Do-
tazy na příští ročník zaznívaly i z řad
závodníků. „Na definitivního rozhodnutí
o pokračování je dnes ještě brzy, ale ná-
znaky toho, že se v našem městě rodí tra-
dice, tady již jsou,“ dává jim naději ředi-
tel závodu Jaroslav Novák z pořadatel-
ského sdružení Koloběh. 

Dvojnásobný počet vzletů a přistání
zaznamenalo v loňském roce Letiště Čes-
ké Budějovice. Zatímco v roce 2006, který
byl prvním rokem, kdy bylo toto civilní
letiště v provozu, zde přistálo a vzlétlo na
tři tisíce letadel, v minulém roce se počet
pohybů zdvojnásobil na více než šest tisíc
vzletů a příletů.

„Dlužno dodat, že nejčastějším cílem je
letiště pro sportovní letadla, podnikatelé
ale začali letiště využívat i pro obchodní
lety a byla zde odbavena také velká le-
tadla, jako je například Tupolev Tu-154M,“
informovala mluvčí Letiště České Budě-

jovice Martina Vodičková.
Od konce května roku 2007, kdy

Letiště České Budějovice získalo licenci
pro neveřejný mezinárodní provoz kate-
gorie 4C, zde zaznamenali přes 60 zahra-
ničních příletů a přes 70 letadel využilo
zdejší startovací dráhu k odletu do za-
hraničí.

„Zvýšený zájem nás velmi těší, ale ne-
ní to pro nás rozhodující kritérium, naším
cílem je, aby Letiště České Budějovice by-
lo do roku 2009 zařazeno do mezinárodní
sítě veřejných letišť a aby mělo patřičné
vybavení pro přílety velkých a středně

velkých letadel,“ uvedl ředitel společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice Ladi-
slav Ondřich.

Právě to ale znamená důkladnou mo-
dernizaci celého areálu letiště, ve které je
počítáno nejen s rekonstrukcí řídicí věže,
administrativního a technického zázemí,
ale i s výstavbou nového terminálu pro
cestující. Modernizace letiště je plánována
v několika etapách, přičemž valná část
investice bude financována z evropských
strukturálních fondů. První etapa moder-
nizace by měla být odstartována již na jaře
tohoto roku.

PPookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrr..  11
„Jsem rád, že Dny slovenské kultury

mají u českobudějovického publika tako-
vý ohlas a setkávají se s velkým zájmem,
že z nich vznikla během několika let tra-
dice, která prohlubuje česko - slovenské vzta-
hy v kulturní oblasti a také spolupráci Čes-
kých Budějovic se slovenskou Nitrou. Ob-
jemem i důležitostí patří Dny slovenské
kultury k nejvýznamnějším kulturním ak-
cím v Jihočeském kraji,“ uvedl primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma.

Dny slovenské kultury zahájí v pondě-
lí 18. února v radniční výstavní síni na
náměstí Přemysla Otakara II. fotograf nové
slovenské vlny Kamil Varga vernisáží ex-
pozice, kterou nazval Světelný výběr. Až
do soboty se pak každý den uskuteční
minimálně tři kulturní programy.

V úterý 19. února se například od 19.30
hodin v Malé divadle představí Tatiana Vil-
helmová a Marián Miezga s hrou Zhasněte
lampiony. Ve středu 20. února vystoupí
v historické budově Jihočeského divadla
Divadlo A. Bagara s představením 2+2=5.

„Ve čtvrtek budou v Malém pivovaru
od 18.30 hodin zahájeny velmi oblíbené
Haluškové preteky a od 20 hodin vystou-
pí v Kulturním domě Vltava populární
slovenská skupina Horkýže slíže,“ citoval
z programu primátor Thoma. Na pátek 22.
února je připravený do c. k. Solnice dvoj-
koncert plný šansonu, jazzu a folklóru.

V kině Kotva proběhnou Dny sloven-
ského filmu. Filmoví fanoušci tu uvidí 18.
února od 18 hodin dokument Martin Sliv-
ka - muž, který sázel stromy. Snímek se
stal nejlepším filmem SR roku 2006. Osca-
rový film Obchod na korze bude promítaný
v Kotvě 19. února, opět od 18 hodin.

Také v některých českobudějovických
restauracích se šéfkuchaři zaměří na
kulinářské speciality slovenské kuchyně.
Halušky a další pochoutky slibují uvařit

v hotelu Gomel, Grand Hotelu Zvon, hote-
lu U Solné brány, Masných krámech
a hotelu Malý pivovar.

„Vyvrcholením Dnů slovenské kul-
tury bude česko-slovenský Radniční bál,
který máme naplánovaný na 23. února
v Domě kultury Metropol. Večerem bude
provázet Táňa Kupcová a Peter Serge

Butko. Chybět nebude cimbálová muzika,
skupina Desmod, která se může pyšnit
titulem slovenský Zlatý slavík 2007.
K tanci bude hrát Taneční orchestr Josefa
Hlavsy. Na půlnoc je připraveno pře-
kvapení,“ přiblížila vedoucí odboru kul-
tury českobudějovického magistrátu Iva
Sedláková.

Změny Na Zavadilce
Navrhované změny územního plá-

nu v katastrálním území Čtyři Dvory
budou až do 16. února veřejně vysta-
veny na úřední desce českobudějovic-
kého magistrátu a také na odboru
územního plánování a architektury.

„Změna se týká části území Na Za-
vadilce a předpokládá dokončení právě
probíhající výstavby rodinných domů
v území, které lesem sousedí s obcí
Branišov. Logicky by se tak tady měly
uzavřít plochy bydlení právě k hranici
s pozemky lesa, čímž vznikne ucelená
hranice mezi obdělávanými plochami
stávajících polí a zastavěnou plochou
s objekty pro bydlení,“ vysvětlila ná-
městkyně primátora Ivana Popelová.

Strážníci mají zázemí už ve dvou obvodech
Městská policie v krátké době získala

potřebné zázemí hned ve dvou obvodech.
V obvodu Máj, který zahrnuje i sídliště
Šumava, funguje od 28. prosince 2007
nová služebna v ulici Antonína Barcala.
A od poloviny ledna mají strážníci k dis-
pozici také služební místnost v obvodu
Nemanice, kterou jim poskytl ve svém
areálu vozovny trolejbusů Dopravní pod-
nik města České Budějovice.

„Hlavním účelem služebny na Máji
a služební místnosti v Nemanicích je co nej-
více zefektivnit hlídkovou činnost stráž-
níků. Pokud se nebudou muset strážníci

vracet z obvodů na základnu v centru
města kvůli odpočinku, svačině nebo WC,
ale budou moci tyto činnosti vykonávat ve
svém obvodě, nepochybně jim to ušetří
čas – který stráví hlídkováním na ulici,“
vysvětlil primátor Juraj Thoma, jak zázemí
v obvodech zlepší výkon hlídkové služby.

Na Máji, kde strážníci hlídkují v ne-
přetržitě ve střídajících se dvanáctihodi-
nových směnách po osmi lidech, je služeb-
na naproti multikinu CineStar přístupná
i veřejnosti. Na rušném a problémovém síd-
lišti tak mají lidé možnost podělit se stráž-
níky o své starosti osobně, ve vymezený

čas: v pondělí, ve středu a v  pátek vždy od
8 do 9 a od 16 do 17 hodin. Strážníci se
totiž na služebně nezdržují stále, důleži-
tější je jejich činnost na ulici. Na služebně
není možné vyřizovat přestupky ani jiné
úřední záležitosti, s těmi občané musejí na
základnu v ulici J. Haška.

To v Nemanicích je služební místnost
určena výhradně pro strážníky – dáno je to
i charakterem obvodu, který je klidnější
než sídliště nebo centrum. Také strážní-
ků zde slouží méně – v současnosti jedna
dvoučlenná hlídka a jeden střídač, vý-
hledově by to měly být celkem dvě plné
hlídky. 



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/

NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

České Budějovice se vůbec poprvé
ve své historii stanou místem, kde budou
v září 2008 slavnostně zahájeny národní
Dny evropského dědictví (EHD - European
Heritage Days). Jde o významnou celore-
publikovou kulturně poznávací, společen-
skou a výchovnou akci.

Téma letošního ročníku je Památky, ře-
mesla a lidová kultura. V průběhu této
prestižní události udělí ministr kultury
titul Nositel tradic lidových řemesel za rok
2008. Město již vybralo organizátora této
akce z nabídek externích firem. „Oficiální
zahájení EHD bude v sobotu 13. září v de-
vět hodin. Akci jsme pojali jako lidovou
slavnost s podtitulem Procházka historií.
Odehrávat se bude hned na několika mís-
tech, například na Piaristickém náměstí
a v Hroznové ulici, kde už v předstihu,
hned v pátek 12. září, začne staročeský
jarmark. V České ulici se mohou náv-
štěvníci těšit na koněspřežnou dráhu a ta-
ké na dobové ukázky života a zábavy v do-
bě největší slávy koněspřežky,“ popisuje
náměstkyně primátora Ivana Popelová,
která má organizaci EHD ve své gesci.

Podle jejího dalšího sdělení budou sto-
py této události vyšlápnuty třeba i na So-
kolském ostrově, slepém rameni řeky
Malše, ale i jiných zajímavých místech
v městské památkové rezervaci.

„Na Sokolském ostrově bude rytířské
ležení s kolbištěm, dobové stany a tržiště.
Po celou sobotu tady budou k vidění ukáz-
ky ze života v době Přemysla Otakara II.,
včetně taveren a lazebny. Počítáme s tur-
naji na koních, vystoupením tanečníků,
kejklířů, šermířů i hudebníků. Slepé
rameno by mělo posloužit k projížďkám
na dračích lodích, městská rezervace pak
k prohlídkám vybraných památek s do-
provodným programem. V křížové chodbě
kláštera bychom chtěli připravit krátké
koncerty barokní hudby v podání kvar-
teta souboru Collegium Marianum v kom-
binaci s divadelním představením Ma-
stičkář,“ představuje bohatý a pestrý
program náměstkyně Ivana Popelová
s tím, že uspořádány budou samozřejmě
také výstavy.

„Přímo v interiéru radnice to bude vý-
stava s názvem Nositelé tradic lidových
řemesel a v dominikánském klášteře
a biskupské zahradě bychom rádi umístili
výstavu Památky v krajině a krajina jako
památka,“ dodává náměstkyně a připomí-
ná, že smyslem akce je, aby památky
a historie oslovovaly co nejširší veřejnost
svým poselstvím z minulosti, dále aby
historické objekty žily svůj zasloužený
smysluplný život, přinášely radost, úctu,
pokoru, ale především potěšení všem. 

Budějovice připravují
Dny evropského dědictví

Dnešní otázka zní: Kde bývala klasická čokoládová cukrárna ORION s neonem ORION a hvězdami?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho vlast-
noručním podpisem. Správná odpověď na otázku z prosincového vydání je: ŠŠppiittááll  aa  kkoosstteellííkk  ssvv..  VVááccllaavvaa,,  zzrruuššeennýý  zzaa  jjoosseeffiinn--
sskkýýcchh  rreeffoorreemm  ssee  nnaacchháázzeell  nnaa  rroohhuu  uull..  KKrraajjiinnsskkéé  aa  HHrraaddeebbnníí,,  vvpprraavvoo  ppřřeedd  PPrraažžsskkoouu  bbrráánnoouu..  Výhercem je: Eva Neprašová,
Otakarova 14, 370 01 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.

U l i c e m i  m ě s t aU l i c e m i  m ě s t a

Společnost A.S.A. sváží v těchto dnech z ulic vánoční stromky, které zdobily obydlí oby-
vatel Českých Budějovic. Svoz bude probíhat do 15. března. Přinášíme harmonogram
svozu stromků: Po – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory, Zavadilka, České Vrbné. Út – S. Vrb-
né, Třebotovice, Kaliště, N. Vráto, Husova kolonie. St – střed města, Pražské předměstí,
Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice. Čt – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory,
Zavadilka, České Vrbné. Pá – Rožnov, N. Hodějovice, Mladé. Foto Petr Zikmund 

Zajímavé osobnosti města
Norbert Frýd

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 zastaví-
me u spisovatele Norberta Frýda, který se ve městě narodil
21. dubna 1913 a zemřel 17. března 1976 v Praze. 

Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích, kde roku
1932 maturoval. Pak odešel na studium práv - promoval kvůli
uzavření škol až roku 1945. Za II. světové války byl deportován
do Terezína, odkud putoval do Osvětimi a nakonec byl zavřený
v Dachau. V koncentračním táboře mu zemřela žena i otec.
V letech 1947 až 1951 byl kulturním atašé na československém
zastupitelském úřadě v Mexiku.

Začala oprava Ledenické ulice

Sociální sloupek
Městská charita České Budějovice

od 1. 1. 2007 realizuje projekt Toleran-
ce České Budějovice 2007. Aktivity
a činnosti v projektu, který je financo-
ván Evropskou unií a Jihočeským kra-
jem, jsou určeny lidem dlouhodobě ne-
zaměstnaným bez vzdělání či s níz-
kým vzděláním, dále dlouhodobě ne-
zaměstnaným nad 50 let věku, lidem
se zdravotním postižením, lidem bez
přístřeší či lidem po návratu z výko-
nu trestu.

„Cílem projektu je nabídnout dlou-
hodobě nezaměstnaným lidem či oso-
bám sociálně znevýhodněným mož-
nosti, jak se začlenit nebo znovu začle-
nit do života, do společnosti a začít
pracovat,“ uvedla Michaela Andrlíko-
vá, manažerka projektu.

„Tito lidé díky realizaci projektu
získají potřebné znalosti a schopnosti,
které potřebují při hledání, nalezení
a udržení vhodného zaměstnání. V roce
2007 jsme spolupracovali s 54 lidmi,
přičemž s 36 dlouhodobě. Zaměstná-
ní na pracovní smlouvu nebo dohody
o provedení práce nalezlo 27 z nich,“
doplnila Andrlíková. V roce 2007 je-
nom sociální pracovnice měla 527
kontaktů s uživateli, z toho 235 bylo
individuálních schůzek.

Ve službě jde někdy o život
Strážníky SSttaannii--

ssllaavvaa  KKrrnníínnsskkééhhoo a JJii--
řřííhhoo  JJaarrooššee můžete
nejčastěji potkat v
centru města – od
vzniku obvodů v září
2007 je to jejich ob-
vod. U městské poli-
cie oba pracují již
dlouho, Jaroš dvanác-
tým rokem a Krnín-
ský osmým. Motivaci mají oba podobnou –
pomáhat lidem. 

„V tom vidím smysl své práce. V mno-
ha případech jde skutečně i o záchranu
života. Například v prosinci 2007 jsme
s Jiřím Jarošem resuscitovali starší paní,
která ležela bezvládně na venkovním
schodišti,“ přiblížil strážník Krnínský.

Oba předtím sloužili i na sídlištích Máj
a Vltava, zkušenosti tudíž mají z nejruš-
nějších částí města. Zanedlouho se však
cesty dvou strážníků z jedné hlídky rozej-
dou. „V lednu 2008 jsem úspěšně absolvo-

val kurz k způsobi-
losti odchytu toula-
vých a opuštěných
zvířat včetně péče
o ně v útulcích pro
zvířata, a pro sběr
a neškodné odstraňo-
vání mrtvých zvířat
v zájmovém chovu.
Od února 2008 na-
stoupím k psovodům.

V budoucnu bych rád vychoval a vycvičil
vlastního psa,“ vysvětlil strážník Jaroš. 

Družstvo psovodů postupně u městské
policie vzniká – nebudou jen odchytávat
toulavá zvířata, ale také se psem hlídkovat
na ulici, v každé směně jeden. 

Profesní dovednosti by si rád rozšířil
i strážník Krnínský. „V současné době se
připravuji na přijímací pohovory a zkouš-
ky na vysokou školu. Rád bych studoval
na Jihočeské univerzitě Zdravotně sociální
fakultu, obor Sociální práce ve veřejné
správě,“ přiblížil.

Na často kladenou otázku odpovídá 
náměstek primátora Rudolf Vodička

DDoozzvvěědděěll  jjsseemm  ssee,,  žžee  ffoonndd  rroozzvvoojjee
bbyyddlleenníí  zzmměěnniill  pprraavviiddllaa  aa  rroozzššíířřiill  nnaabbíídd--
kkuu..  JJaakk??

V roce 1995 vydalo město vyhlášku
o použití účelových prostředků Fondu
rozvoje bydlení, jehož účelem bylo po-
skytování výhodných půjček na zvele-
bení obytných budov a bytů na území
Českých Budějovic.

Jedním z příjmů Fondu byla i účelová
návratná finanční výpomoc ze státního
rozpočtu ve výši téměř třicet milionů ko-
run se splatností na deset let od poskyt-
nutí, kterou už město splatilo. O tyto vý-
hodné půjčky s nízkým úrokem byl sa-
mozřejmě zpočátku velký zájem a postu-
pem času dokázaly úspěšně saturovat
poptávku fyzických i právnických osob
vlastnících bytové domy. S přicházející
konkurencí v podobě stavebního spoření

a hypoték zájem o městské půjčky dlou-
hodobě klesá. Proto město přistoupilo
k zásadním změnám.

Snížili jsme úrokové sazby z někte-
rých půjček o jedno procento a přidali
jsme pět zcela nových titulů, například
úpravu bytu pro potřeby těžce zdravotně
postižených, pro odstranění škod způso-
bených živelnými událostmi, výměnu
oken a výtahů, výstavbu samostatné ga-
ráže nebo její vybudování ve stávajícím
objektu. 

Zastupitelé města schválili druhou
výraznou novinku. Ta v praxi zname-
ná, že peníze už nejsou účelově vázány,
a proto můžeme prostředky z Fondu,
kde je přes sto patnáct milionů korun,
použít na financování potřeb města i na
investice do městského majetku.

Ledenická ulice je od ledna v rekonstrukci.        Foto Petr Zikmund 

PPookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrr..  11
„Opravu této komunikace jsme rozdělili

do dvou etap. Druhý úsek, který je delší, bu-
deme opravovat ve zhruba stejném scénáři
jako ten první. Na podzim zahájíme práce,
abychom mohli na jaře 2009 položit nový
povrch a silnici kompletně otevřít,“ dodal
náměstek českobudějovického primátora
František Jelen.

Ledenická ulice je v úseku od křižovat-
ky s Dobrovodskou do křižovatky A. Kříže
uzavřena od 3. ledna. Stavební úpravy se
nedotýkají pouze vlastní silnice, ale zahr-
nují budování kanalizace, vodovodu, veřej-
ného osvětlení, chodníků a některých při-
lehlých komunikací.

„Hlavně vybudování nové kanalizace po-
važuji za velký přínos pro celé Suché Vrb-
né. Pomůžeme tím odvést vodu z prostoru
pod Srubcem a Hodějovicemi. Tím ulehčí-
me Dobrovodskému potoku a zlepšíme tak
situaci při náhlých deštích a lokálních zá-
plavách. To je, myslím si, dobrá zpráva pro
všechny obyvatele, kteří v Suchém Vrbném
žijí, a vyvažuje těžkosti, které rekonstrukce
a uzavírky způsobují,“ vysvětlil Jelen.

Součástí rekonstrukce jsou i stavební ú-
pravy části ulice Československých legií v úse-
ku Ledenická – A. Špály. Vznikne i část cy-
klostezky s volitelným přechodem, a to
v prostoru křížení s Ledenickou ulicí a dá-
le v souběhu s touto ulicí. V rámci stavby

bude Teplárna Č. Budějovice provádět opra-
vu parovodu a společnost E.ON Česká re-
publika přeložku plynovodu v části ulice.

Uzavírka se dotkla i vedení autobusové
linky číslo 13 městské hromadné dopravy.
Ta byla odkloněna z ulice Edvarda Beneše
do ulice Aloise Kříže. Došlo také ke zrušení
zastávky E. Beneše. Autobusy linky č. 13 tak
na objízdné trase zastavují na náhradních
zastávkách Tyršova a Aloise Kříže.

OObbjjíízzddnnéé  ttrraassyy  LLeeddeenniicckkéé  uulliiccee::  
ulicí U Lávky, Družstevní, A. Kříže       
a dále ulicí Ledenickou. 

Domy a ulice jsou základním město-
tvorným prvkem. Ulici lze definovat jako
volný prostor, obvykle protáhlého či po-
dlouhlého tvaru, mezi dvěma řadami
domů. Obecně i jako prostor mezi dvěma
řadami něčeho hmotného (mezi ploty,
sedadly, řadami lidí apod.). 

Ulice v historickém jádru města Č. Bu-
dějovice nevznikly klasicky tím, že by se
okolo původních cest postavily domy, ale

naopak byly vyměřeny lokátorem města
a teprve následně zastavovány domy.

Budějovice byly v roce 1265 nebo
těsně předtím založeny z vůle panovní-
ka, a to na volné ploše mezi řekou Vlta-
vou a dvěma rameny Malše a půdorysně
vyměřeny. Do roku 1265 cesty vedly ji-
nak a hlavní obchodní směry jih-sever
a východ-západ se soutoku Vltavy a Mal-
še, protkaného několika říčními rameny,
se vyhýbaly. 

Zvíkovský purkrabí rytíř Hirzo při

vyměřování města určil tři městské brá-
ny podle významných obchodních cest
(do Prahy, do Lince, do Vídně) a k nim
vedoucí hlavní ulice, dnešní Krajinskou,
Karla IV. a Dr. Stejskala. Do města jiný
přístup než městskými branami nebyl
možný. V hradbě bylo kromě nich jen
několik malých branek k vodě. Nedá se
zjistit, zda lokátor města rytíř Hirzo
napřed „vykolíkoval“ zmíněné tři ulice

a potom náměstí, nebo napřed náměstí
a pak ulice. Nejspíše současně, poněvadž
náměstí je skoro čtverec a z každého ro-
hu vybíhají ulice v pravých úhlech.

Také další ulice se křižují pravoúhle,
kromě výjimek jako ulice Panská a část
České, kde byly soustředěny koželuhové
a jircháři. Výjimkou je také ulice Hra-
dební, která sledovala vysokou hradbu.
Ulice Na Mlýnské stoce, Mlýnská, Jirsí-
kova a Zátkovo nábřeží jsou ulice „nové“.
Půdorys ulic ze 13. století pochází z ob-

dobí rané gotiky a rovněž úzké domovní
parcely v ulicích, vyměřené rytířem Hir-
zem, jsou gotické.  

Ulice ve městě představují také ko-
munikační prostor, zvláště když k nim
připočteme podloubí. Je možné říci, že
se na nich odehrávala část každodenní-
ho života obyvatel. Promítaly se na nich
významné události, jak pozitivní (slav-
nosti, trhy, průvody), tak negativní (voj-
sko, války). Pivo se točilo v hospodách,
ale také se prodávalo, nebo čepovalo
přes ulici. Nejeden člověk se octl na
ulici, ne-li, že byl vystrčen na ulici. Též
pojmy muž z ulice, žena z ulice, nebo
uličník nebývaly zrovna chvalné. Ulice
představovala i určitou sílu. Někdy totiž
ulice (veřejnost) o něčem rozhodla. Ulice
U Černé věže je svými jmény dějepisem
v kostce – Židovská,  Sv. Markéty, Miku-
lášská, Sterneckova, Obchodní, UNRRA,
Stalingradská, Volgogradská (chvíli), Ko-
peckého, Jirsíkova. 

Ulice dělají město. Jinak Tábor, jinak
Český Krumlov, jinak České Budějovice.
Budějovické gotické pravoúhlé ulice jsou
originální. Poeticky řečeno jsou spolu
s podloubím a domy pokladem města.
Slovy historika Bohuslava Balbína: „Pů-
vaby města Budějovic spočívají v řádu
domů, velikosti náměstí, v přísném ve-
dení ulic a jejich šířce, jimž se málokteré
město v Čechách vyrovná pro zákoni-
tost architektonického ingenia“. 

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

V letošním roce navazujeme na úspěšná porovnání „Zmizelé Budějovice“ a představíme čtenářům několik vý-
znamných ulic a uliček našeho města, kterými se společně vydáme...
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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!

Novinky Dopravního podniku 
pro cestující MHD
NNoovváá  iinnffoolliinnkkaa  884444  884444  880077
Od prosince 2007 je v provozu nová infolinka Dopravního podniku. Po vytočení čísla
jsou po stisknutí příslušného tlačítka telefonu dostupné následující informace:
11 – Informace o jízdních řádech a nasazení bezbariérových vozidel
22 – Informace o poruchách, vynechaných a zpožděných spojích
33 – Informace o tarifu jízdného a prodejních automatech jízdenek
44  – Informace o ztracených zavazadlech
55 – Volba pro zanechání zprávy
Hovor je zpoplatněn dle tarifu pro volání do míst-
ní sítě příslušného operátora mobilní nebo pevné
sítě volajícího.

JJíízzddnníí  řřááddyy  MMHHDD  vv  mmoobbiillnníímm  tteelleeffoonnuu
S platností nových jízdních řádů od 9. prosince
2007 byla veřejnosti zpřístupněna možnost na-
hrání kompletních jízdních řádů MHD do mobil-
ních telefonů. Jednoduchá a praktická aplikace
i její provoz jsou zcela zdarma, jedinou podmínkou
je vybavení telefonu možností spouštět programy
v prostředí JAVA, což dnes umožňuje naprostá
většina telefonů. Detailní informace a aplikace sa-
motná jsou k dispozici na internetových strán-
kách wwwwww..ddppmmccbb..cczz.

DPMCB, a.s.

Muzikálem Sněhurka v podání budějovického ochotnického souboru J. K. Tyl se obyva-
telé krajského města první neděli v lednu rozloučili s umělým ledovým kluzištěm na
náměstí Přemysla Otakra II. Kluziště zaznamenalo ohromný úspěch. „Za měsíc tu brus-
lilo zhruba 15 tisíc lidí, což je skvělé číslo. Plocha se navíc stala velkou atrakcí a oživila
centrum Českých Budějovic,“ řekl náměstek primátora František Jelen.       Foto archiv   

Lidé projevili
o sbírku zájem

Obyvatelé Českých Budějovic letos po-
čátkem ledna projevili velký zájem o Tří-
královou sbírku, kterou v krajském městě
uspořádaly Diecézní a Městská charita. Ko-
ledníci měli k dispozici celkem 49 kasiček
a vybrali celkem 121 529 korun, což je
téměř dvojnásobek než v roce 2007, infor-
movala mluvčí českobudějovického magis-
trátu Jitka Welzlová.

IInnffoorrmmaaccee  oo  ppiittnnéé  vvoodděě  
llzzee  ddoossttáávvaatt  nnaa  mmoobbiill

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

AAkkttuuáállnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ddooddáávvkkáácchh  ppiittnnéé  vvooddyy  aa  ooddvváá--
dděěnníí  ooddppaaddnníícchh  vvoodd,,  vveellkkýýcchh  hhaavváárriiíícchh  vvooddoovvooddnníícchh
aa  kkaannaalliizzaaččnníícchh  ssííttíí,,  pplláánnoovvaannýýcchh  ooddssttáávvkkáácchh,,  aallee
ii  rrůůzznnýýcchh  aakkccíícchh,,  mmůůžžeettee  ddoossttáávvaatt  ddoo  ssvvééhhoo  mmoobbiilluu..  

JJaakk  ppoossttuuppoovvaatt??

Stačí se zaregistrovat prostřednictvím internetových stránek
wwwwww..vvooddaa--iinnffoo..cczz, nemáte-li přístup k internetu, zašlete ze svého
mobilního telefonu SMS na číslo 772200 000011 111122 ve tvaru Veolia,
registraci s Vámi vyřídí pracovníci společnosti. Stejně tak je
možné využít telefonní číslo call centra 884400 111111 111111 nebo na
konci 111122, operátoři provedou nutné kroky za Vás. 

Očkovací centrum
sídlí Na Sadech

Očkovací centrum České Budějovice
sídlí místo v ulici L. B. Schneidera nově na
Poliklinice Sever v ulici Na Sadech 23. 

Otevřeno je tu v pondělí a středu 9.30
- 13 a 13.30 - 17.30, úterý a čtvrtek 7 - 12
a 12.30 -15 a pátek 7 - 14 hodin. Nabízí
kompletní služby spojené s očkováním. Lé-
kaři tu nejčastěji očkují zájemce proti
klíšťové a meningokokové encefalitidě. Po-
radí také s očkování do zahraničí, které
zároveň na místě provedou. Informovala
o tom lékařka Očkovacího centra České
Budějovice Miriam Čermáková.

Masopust 
na náměstí
V úterý 5. února ovládne česko-

budějovické náměstí Přemysla Otakara
II. tradiční masopustní koleda. 

V 15.45 vyjde městem masopustní
průvod. O zhruba čtvrt hodiny později
získají koledníci od primátora Českých
Budějovic Juraje Thomy povolení ke ko-
ledování. V 16.30 jim požehnají na dě-
kanství sv. Mikuláše a od 16.45 začne
vlastní koledování. 

Účastní se ho mládenecká koleda
z Doudleb a jejich maškarádi, mečová
koleda JSPT Úsvit a její doprovod, Fu-
riant s maškarami, koledníci ze soubo-
rů Malý Furiant a Úsviťáček. Chybět
nebudou dechová hudba Šumavanka
a doudlebští dělostřelci.

Delší uzavírka 
v Dukelské ulici

Až do 15. dubna 2008 bude úplně uza-
vřena místní komunikace v ulici Dukelská
v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a M. Vy-
drové v Český Budějovicích.

„K prodloužení původního termínu
uzavírky v úseku od ulice Havlíčkova po
dům č. 45 došlo z důvodu nutnosti po-
kračování stavebních prací k ulici M. Vy-
drové, konkrétně se jedná o stavební úpra-
vy kanalizace, vodovodu, veřejného osvět-
lení a komunikace,“ vysvětlil náměstek čes-
kobudějovického primátora František Jelen.

Délka dotčeného úseku je asi 130 met-
rů. Objízdná trasa po okolních místních ko-
munikacích se nestanovuje a uzavřený
úsek je řádně označen dopravními značka-
mi. Pěší přístup k sousedním nemovitos-
tem je zachován a ulice M. Vydrové a Hav-
líčkova v prostoru křižovatek s Dukelskou
ulicí jsou trvale průjezdné. 

Víte že...
České Budějovice se v roce 1949 se

staly sídlem nově utvořeného Česko-
budějovického kraje. Roku 1948 zde byl
založen Pedagogický institut, dnešní
Pedagogická fakulta Jihočeské univer-
zity. Od padesátých let zaznamena-
lo město značný územní a populační
rozvoj, počet obyvatel se zdvojnásobil
a v současné době se pohybuje těsně pod
stotisícovou hranicí. V roce 1991 za spo-
luúčasti ústavů Akademie věd ČR vznik-
la Jihočeská univerzita s několika fakul-
tami. České Budějovice byly prohlášeny
statutárním městem v čele s primáto-
rem a staly se sídlem nově ustaveného
Jihočeského kraje.

Pro jazzklub sbírali
inspiraci v New Yorku

Až v dalekém New Yorku v tamních
slavných jazzklubech, kde vystupují svě-
tové legendy tohoto hudebního odvětví,
hledali inspiraci českobudějovičtí nadšen-
ci, kteří se v jihočeském krajském městě
pokoušejí otevřít obdobnou jazzovou klu-
bovou scénu.

„Chtěli jsme vidět co nejvíce klubů,
zažít tu atmosféru v nich, nasát z ní tak
trochu a zjistit, jak fungují, jak jsou na-
vštěvované nebo jak vypadají. To byl hlav-
ní důvod, proč jsme do New Yorku vyjeli,“
začal vyprávět Jiří Krubner, který v New
Yorku strávil několik dní.

S kolegy navštívili nejznámější jazzo-
vé kluby. Byli v B. B. King Clubu, kde
zrovna hrála jazzová legenda konce 60. let
Dave Gruback, který hraje na piáno. V Iri-
dium Clubu poslouchali kytaristu Les Pau-
la, který též patří k jazzovým legendám.

„Všude jsme se pokoušeli udělat fo-
tografie interiérů. Mnohdy jsem si říkal,
že bychom to tu mohli dělat stejně do-

bře,“ zhodnotil Krubner. V Českých Budě-
jovicích by měl šanci vzniknou jazzklub,
v němž by byl dobrý kontakt s publikem.
Podle něj by se tu hrál nejen pravidelně
kvalitní jazz, ale prodávaly by se tu i CD
nosiče či jazzové suvenýry a doplňky.

„Myslím si, že šance na vznik tako-
vého klub tu je. Mladí lidé začínají poslou-
chat jazz, dokonce si pořizují gramofony,
aby si mohli přehrávat desky, které obje-
vují v antikvariátech. Je to tím, že součas-
ný moderní svět hudby jim vůbec nesvěd-
čí,“ konstatoval Krubner.

Náměstek primátora Rudolf Vodička,
který je mj. velkým fandou jazzu, se
podobnému projektu nebrání. „Není to
tím, že mám tento styl hudby rád, ale
hlavně by jazzový klub oživil nabídku
kultury v Českých Budějovicích. Přinesl
by sem nejen kvalitní hudbu, ale i oživení
a alternativu k pořádaným akcím,“ uvedl
Vodička. Stejně jako Krubner se neobává,
že by na jazz lidé nechodili.

Diashow přiblíží 
život v divočině

Český cestovatel Leoš Šimánek se
v neděli 2. března podělí o své zážitky
z kanadské divočiny. Pro zájemce při-
pravuje v KD Vltava od 15.00 a od 19.00
hodin velkoplošnou diashow spojenou
s vyprávěním. Tentokrát cestovatel,
který se do Kanady pravidelně vrací,
strávil téměř rok v liduprázdné divo-
čině jen s manželkou a synem. 

Statistika ukázala 
na růst domácího násilí

Na neustálý nárůst domácího násilí
mezi osobami blízkými ukázala statistika
všech postoupených a vyřízených pře-
stupků, kterou vždy na konci uplynulého
roku vyhotovují pracovníci správního
odboru českobudějovického magistrátu.

„Vloni bylo oznámeno celkem 259
událostí, což je o několik desítek více než
v předchozím roce. Většinou napadl muž
svoji manželku, ale ve čtyřiceti případech
tomu bylo naopak, když například rodič
napadl potomka, někdy se nepohodli
sourozenci, ale vždy se jednalo o konflikt
mezi mužem a ženou,“ řekl vedoucí správ-
ního odboru Václav Suchopár.

Počet verbálních a fyzických napadení
nezmenšil ani fakt, že novela příslušného
policejního zákona umožňuje vykázat
násilníka až na deset dnů ze společné
domácnosti. „Možná se ale na konečném
statistickém vyhodnocení podepsalo, že si
lidé dříve nechávali násilnické výpady
svých bližních pro sebe a styděli se svěřit.
Vlivem osvěty, ale i dalších poznatků,
nacházejí dostatek osobní odvahy a věc
oznámí úřadům,“ poznamenal Suchopár.

Nejvíce přestupků, které v loňském
roce správní odbor řešil, se ale týkalo do-
pravy. Bylo jich asi tři a půl tisíce a vět-
šinou se jednalo o běžné kolize na silni-
cích, drobné dopravní nehody, vysokou
rychlost a jízdu pod vlivem alkoholu.

Další časté přestupky se týkaly na-
rušení občanského soužití formou verbál-
ního nebo fyzického ataku. Tady se zaha-
juje řízení z moci úřední, to znamená
i bez souhlasu poškozeného.

„Víme asi o dvaceti případech, kdy se
jedná o narušené sousedské vztahy, což
zní eufemisticky, ale v podstatě je to pou-
ze ryzí nenávist. Ta vede k tomu, že se
lidé navzájem neustále udávají, což něk-
dy vyústí až do úplně absurdních si-
tuací. Vzpomínám si na případ, kdy ob-
čanka nahlásila přestupek a jako důvod
uvedla, že její soused na zastávce měst-
ské hromadné dopravy rušil občanské sou-
žití tím, že se jí díval do očí. K tomu není
třeba žádný komentář,“ doplnil Sucho-
pár. Celkově byly v loňském roce řešeny
téměř tři stovky přestupků proti soužití. 
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