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Čeští historici
nemají osmičky
na konci letopoč-
tu příliš v oblibě.
Shodně říkají, že
roky končící tou-
to číslovkou byly
pro další vývoj
v zemi osudo-
vé, a to hlavně
v tom uplynulém
20. století.

Pro ilustraci - v roce 1938 došlo
k podpisu Mnichovské dohody a v
podstatě k likvidaci tehdejšího pr-
vorepublikového Československa, kte-
ré se mohlo chlubit velmi vysokým
stupněm vyspělosti.

V roce 1948 se dostali k moci ko-
munisté a zlikvidovali tak možný roz-
voj demokracie v poválečném státě,
který se řadil mezi vítěze II. světové
války. A konečně v roce 1968 si
většina z nás prožila okupaci vojsk
Varšavské smlouvy. Důsledek vpádu
cizích armád pociťujeme dodnes.

Osobně se neobávám, že letošní
rok 2008 by měl být osudový. I když
pro některé z nás bude znamenat
změnu. Na matrice českobudějovic-
kého magistrátu jsem si zjistila, že
o datum 8.8.2008 je mezi svatebčany
zvýšený zájem. V tento den se v ob-
řadní síni uskuteční celkem 14 sva-
teb, přičemž datum si lidé zamlouvali
už v loňském roce.

Jinak se ale zdá, že svatební ob-
řady v dalších srpnových termínech
nebudou trhat nějaké nevypsané re-
kordy. Magické osmičky nechávají za-
tím úřednice matriky v relativním
klidu. Jen pět obřadů je zatím naplá-
nováno na sobotu 2. 8., na středu
20.8. žádný a na pátek  22. 8. 2008
pouze jeden svatební obřad.   

Pro mě znamená letošní rok 2008
velký posun. Po téměř patnácti letech,
kdy jsem novomanželské páry oddá-
vala, jsem  již loni vyměnila dospělé
za děti, které nyní vítám do života.
S mnoha manželskými páry se tak
potkávám znovu.

Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

� Přestavba budovy v Kněžské ulici

� Město posílí vztahy s Lorientem

� Práce na splavnění možná už letos

� Rekultivace skládky u Hosína

Osudové 
osmičky

Stovky řidičů 
jsou bez průkazu 

KAMEROVÝ SYSTÉM SE OSVĚDCIL,
MĚSTSKÁ POLICIE HO LETOS ROZSÍŘÍ

Téměř tři a půl tisíce dopravních pře-
stupků řešili v loňském roce pracovníci
správního odboru magistrátu. Zákaz říze-
ní pod vlivem alkoholu a následné ode-
vzdání průkazu se týkalo 316 řidičů.

„Pokuty do výše až deset tisíc korun
ukládáme, když má řidič v krvi pouze do
jednoho promile alkoholu. Podle legisla-
tivy se totiž ještě nejedná o trestný čin,
ale o přestupek, jehož řešení patří do na-
ší kompetence. Hříšníci s hodnotou nad
tuto hranici jsou postupováni rovnou na
státní zastupitelství a k soudu. Když ale
řidič odmítne dechovou nebo krevní
zkoušku, tak se mu ukládá pokuta pěta-
dvacet až padesát tisíc korun,“ vysvětlil
Václav Suchopár, vedoucí správního odbo-
ru magistrátu.

Časté jsou i finanční postihy za rych-
lou jízdu a nekázeň řidičů na silnici. Za
veškeré přestupky spáchané vloni vybrali
pracovníci správního odboru magistrátu
na pokutách téměř 8 milionů korun.  

Nová silnice usnadní 
dopravu z Máje a Šumavy

Město učinilo první krok k vybudová-
ní důležité dopravní tepny, která by urych-
lila cestování ze sídlišť Máj a Šumava
do města. Na konci února podalo žádost
o územní rozhodnutí na propojení ulic Mi-
lady Horákové a Strakonická. 

„Doplní se tak důležitá a chybějící část
městského okruhu. Každý, kdo jezdí
z Máje a ze Šumavy autem, ví, jak velké
fronty se tvoří na křižovatce ulic Husova
a Oskara Nedbala. Díky nové komunikaci
by se lidé mohli této křižovatce vyhnout
a do města nebo z města se dostat na
sídliště rychleji a pohodlněji,“ vysvětlil
primátor Juraj Thoma hlavní přínos.

Propojení Strakonické a Milady Horá-
kové navíc obemkne novou čtvrť na území
bývalých kasáren, která by v této části
města měla postupně vyrůst. Koncepce
této čtvrti počítá s jádrem zeleně, které
bude plynule přecházet do blízké přírody
Vrbenských rybníků. „Aby tento pás ze-
leně nebyl narušen, překryjí část komu-
nikace dva takzvané ekodukty, které ze-

leň ve čtvrti propojí s okolní přírodou,“
upozornil primátor Thoma.

Součástí plánované komunikace jsou
i čtyři nové křižovatky. Dvě krajní ji napojí
do stávajících křižovatek E. Rošického-M.
Horákové a Strakonická-Husova a dvě dal-
ší zajistí dopravní obslužnost nové čtvrti.

„Náklady na výstavbu včetně ekoduk-
tů a čtyř křižovatek jsou odhadovány na
350 milionů korun, město však žádá o do-
taci z Regionálního operačního programu
Jihozápad, která by mohla pokrýt až 310
milionů korun nákladů,“ vysvětlil způsob
financování náměstek primátora pro in-
vestice František Jelen.

Pokud se územní řízení nijak nezkom-
plikuje, mohlo by být územní rozhodnutí
podle optimistických odhadů vydáno nej-
dříve v polovině května. Územní rozhod-
nutí stanoví, zda stavba v lokalitě může
být, a bude mimo jiné i podkladem pro žá-
dost o dotaci. Poté město bude žádat o sta-
vební povolení. 

Veškeré poplatky mohou
lidé hradit na úřadě kartou

Českobudějovický magistrát nově za-
vedl už v loňském roce možnost hrazení
některých plateb platební kartou. Nyní
tuto službu rozšířil

„Bezhotovostní styk bylo možné pou-
žít asi u dvaceti druhů plateb. Postupně
jsme ale systém zdokonalili, takže teď lze
zaplatit za veškeré poplatky,“ upozornil
tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek
a dodal, že platební kartou lidé nejčastěji
loni hradili vydávání živnostenských listů
a loveckých či rybářských lístků.

Nyní je předpoklad, že největší zájem
bude u hrazení poplatku za komunální
odpad. „Kromě místních poplatků mo-
hou občané kartou zaplatit například
nájemné za zábor veřejného prostranství,

za prodejní nebytové prostory, za zahrád-
ku, za povolení k vjezdu a za vydání par-
kovacích karet. Uhradit tímto způsobem
se dají ale třeba i pokuty udělené ve
správním řízení živnostenským úřadem,“
připomněl vedoucí finančního odboru Bo-
huslav Bečvář. Tajemník Řeřábek dodal,
že možnost zaplatit za komunální odpad
kartou je vstřícným krokem směrem
k občanům.

„Vždyť právě tato platba se dotýká
každého, kdo trvale žije v jihočeské me-
tropoli a zavedenou novinkou tak může
celou proceduru usnadnit,“ dodal tajem-
ník s tím, že platit kartou je možné
v pokladně v přízemí budovy magistrátu
na náměstí Přemysla Otakara II.

Českobudějovičtí městští strážníci obsluhují kamerový systém.    Foto Petr Zikmund

Školáci už mají zápisy za sebou,
nyní jsou na řadě děti mateřinek

K zápisu do prvních tříd základních
škol, které se konaly koncem ledna, se
v Budějovicích dostavilo 1050 dětí.

O odklad povinné školní docházky
přitom požádali pro děti 192 rodiče.
„Město je zřizovatelem 14 základních
škol a předpokládáme, že v letošním
září do školních lavic usedne 858 prv-
ňáčků, což je mírný nárůst proti loňské-
mu roku,“ odhaduje náměstek primáto-
ra Rudolf Vodička. Toto číslo je podle něj
nesmírně důležité pro stabilizaci počtu
odcházejících a přicházejících školáků
do základních škol. Prozatím více žáků
z 9. tříd odchází než se do 1. tříd hlásí.
V budoucnu by se číslo mohlo vzhle-
dem k prognóze porodnosti obrátit.

Vodička ještě v této souvislosti
uvedl, že v Českých Budějovicích žáci

využívají celkem 456 tříd, z toho je 296
tzv. kmenových a 103 jsou odborné
učebny. „To je velmi potěšitelné zjištění,
protože ještě počátkem 90. let existova-
ly jen kmenové třídy, přitom odborné
učebny nabízejí velmi kvalitní zázemí
pro výuku,“ nastínil primátorův náměs-
tek pro školství.

Zápisy zhodnotil jako pozitivní a od-
povídající jejich důležitosti. Na budou-
cí školáky čekalo nejen seznámení s uči-
teli a třídou, ale i dárečky, které pro ně
vyrobili žáci. „Už se nemohu dočkat, až
se naučím číst a psát,“ svěřil se jeden
z budoucích prvňáků. Byl šikovný, pro-
tože už uměl počítat, jak sám řekl, i do
stovky a zvládne se i podepsat.
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Až pět nových kamer může letos při-

být v českobudějovických ulicích a zvýšit
tak bezpečnost a zlepšit odhalování kri-
minálních činů. Městská policie, která ka-
merový systém spravuje, navíc letos chys-
tá další zlepšení pro zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti.

Přinejmenším jedna kamera ke 23 již
fungujícím přibude na sídlišti Máj a to
v ulici Miroslava Chlajna. Monitorovat bu-
de i okolí základních škol Máj I a Máj II.
Její montáž si vyžádali obyvatelé dotyčné
ulice a její potřebnost potvrdili strážníci
hlídkující v obvodu Máj. O dalších kame-
rách rozhodne dostatek financí, pořízení
jednoho kamerového bodu může totiž stát
až 600 tisíc korun. Na ostatní kamery bu-
de městská policie žádat o dotaci minis-
terstvo vnitra. 

„Máme však už vytipovaná místa,
kam je vhodné nové kamery umístit. Vy-
cházeli jsme přitom z požadavků občanů
a zkušeností strážníků. Další zvažovaná
umístění kamer jsou v ulici Norberta
Frýda, dále Suchovrbenské a Palackého
náměstí, prostor viaduktu na Rudolfovské

třídě a Česká ulice v okolí kulturního klu-
bu Solnice,“ přiblížil primátor Juraj Thoma.

Primátor však nepovažuje kamerový
systém za samospasitelný. „Naprosto roz-
hodující je přítomnost strážníků v uli-
cích, kamerový systém je pouze jejich po-
mocník, nemůže nahradit jejich práci.
Snažíme se proto neustále zkvalitňovat
i práci strážníků,“ naznačil Thoma. 

„Na strážníky jsou kladeny vyšší ná-
roky, proto jsme se domluvili s Policií
ČR, aby jim poskytla možnost absolvovat
policiejní kurzy v použití donucovacích
prostředků, řízení dopravy a komunikace
v krizových situacích. Kromě toho měst-
ská policie více koordinuje své postupy
s Policií ČR,“ dodal primátor. 

Letos strážníci také dostanou novou
a kvalitnější výstroj. „Chceme-li od stráž-
níků dobré výkony, musíme jim pro ně
vytvořit dobré podmínky. Postupně také
obměníme vysílačky za moderní typy se
zabudovanými zařízeními GPS, aby ve-
litelé směn měli neustálý přehled o po-
loze strážníků. Dále tak zefektivníme
hlídkovou službu,“ doplnil primátor.

Dopravu by mohly odlehčit nové mosty
Automobilová doprava enormně na-

růstá, což poznal v Českých Budějovicích
nejeden řidič, který právě uvízl v zácpě.
Problém s přesyceností automobilů ve
městech se snaží řešit i město České Bu-
dějovice. Uvedl to náměstek primátora
František Jelen.

Stále sílící potřeby kvalitní dopravní
obslužnosti vedou k úvahám o výstavbě
nových mostů, které by mohly vhodně
doplnit a rozšířit možnosti komunikač-
ního propojení. „Jeden most by měl vyrůst
na jihu města v lokalitě Lineckého před-
městí. Překlenul by řeku Vltavu a pokra-
čoval dál do prostoru Jižní zastávky až

přes další českobudějovickou řeku Malši,“
popsal vizi náměstek Jelen.

Zmínil, že druhý most přes řeku Vl-
tavu by spojil její břehy v prostoru mezi
obchodním domem Tesco a ulicí Trojická.
„A konečně třetí stavba by se týkala pře-
mostění Dlouhé louky ve směru Dlou-
hý most – Výstaviště,“ naznačuje budouc-
nost náměstek Jelen s tím, že hlavním cí-
lem nových staveb bude především odleh-
čení dopravy ve městě.

„Kdyby na těchto vytipovaných mís-
tech stály mosty, určitě by se stávající sví-
zelná dopravní situace velmi vylepšila,“
vyjádřil přesvědčení náměstek. Zdůraznil

ale, že zatím jsou návrhy na nové mosty
pouze v kategorii logických úvah. „Nech-
ceme pochopitelně ve vnitřním městě
žádné autostrády, ale nutnost výstavby
mostů i vzhledem k zeměpisné poloze
Budějovic, je rozhodně opodstatněná,“
dodal náměstek Jelen.

Nárůst dopravy je dobře znatelný i ve
statistikách. Podle průzkumů připadlo
v České republice v roce 1990 přibližně
jedno vozidlo na dvanáct obyvatel, v roce
2007 to už ale bylo jedno až dvě vozidla
na jednoho obyvatele. „České Budějovice
podle názoru odborníků celostátní situ-
aci v dopravě kopírují,“ doplnil Jelen.

ˇ

Představitelé města pogratulovali na konci ledna čerstvému mistrovi Evropy v kra-
sobruslení Tomáši Vernerovi. „Až se bude psát další Encyklopedie Českých Budějo-
vic, vaše jméno v ní už chybět nebude,“ uvítal Vernera primátor Juraj Thoma. Tomáš
Verner se v obřadní síni radnice zapsal do pamětní knihy města, obdržel finanční
dar 40 tisíc korun a také dort s čokoládovou bruslí. Primátor mu připjal odznak
Českých Budějovic, který odepnul ze svého saka (na snímku).   Foto Petr Zikmund
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Budova v Kněžské dostane nový háv
Do nového kabátu se v letošním roce

oblékne budova Magistrátu Českých Bu-
dějovic v Kněžské ulici. V objektu byla
dokončena koncem loňského roku půdní
vestavba a v prosinci tu došlo k velkému
stěhování některých odborů.

„Lidem, kteří sem chodí vyřizovat
úřední záležitosti, jsme nabídli velmi
moderní prostory, v nichž se musejí cítit
dobře. Díky kvalitnímu architektonické-
mu projektu tu vznikla ve 4. patře do-
konce i dvorana, která přímo vybízí k po-
řádání výstav,“ konstatoval tajemník
českobudějovického magistrátu Zdeněk
Řeřábek.

Vybudování půdní vestavby přišlo
město na zhruba 25 milionů korun. Změ-
nu poznají lidé hned na první pohled.
Uprostřed se nacházejí kanceláře úřední-
ků a kolem nich jsou přepážky. Ty jsou
prosklené a je tedy vidět, co zaměstnanec
zrovna dělá. „To je velká výhoda, protože
tím ukazujeme lidem, že se neskrýváme
někde za úředními zdmi, ale snažíme se
obyvatelům maximálně vycházet vstříc,“
doplnil ještě Řeřábek.

Do Kněžské ulice se přestěhovala z ná-
městí Přemysla Otakara II. podstatná část
odboru sociální péče, a to konkrétně oddě-
lení dávek pro zdravotně postižené obča-
ny, agenda příspěvku na péči, agenda pří-
spěvku na provoz motorového vozidla,
průkazky ZTP a ostatní dávky pro zdra-
votně postižené občany a oddělení sociál-
ní pomoci. Přesun mají za sebou také pra-
coviště stavebního úřadu, konkrétně jeho
oddělení vyvlastnění a deliktů a také ce-
lý odbor památkové péče

„Stěhování probíhalo poměrně drama-
ticky, protože za tři neděle jsme museli
přemístit podstatnou část odboru sociál-
ní péče do Kněžské ulice a naopak do
2. patra historické radnice na náměstí
Přemysla Otakara II. se vrátilo pracoviště

odboru správy veřejných statků a oddě-
lení správy komunikací. Stěhovali jsme
po pracovní době a zvládli jsme to,“ podot-
kl Řeřábek.

Zdůraznil, že si už lidé zvykli na no-
vé umístnění odborů. „Samozřejmě, že
zvyk je železná košile a stále se setká-

váme s lidmi, kteří přicházejí a diví se,
že nenašli příslušného úředníka. Jsou
to ale už jen výjimky. To mě těší,“ pro-
hlásil tajemník.

Magistrát je podle něj nyní rozdělen
jen do tří lokací ve městě a ty jsou navíc
pro obyvatele čitelné. Zatímco na náměstí
jsou odbory související s výkonem samo-
správy jako například finanční a majet-

kový odbor, správa veřejných statků, od-
bor vnitřních věcí, kulturní odbor nebo
odbor rozvoje a cestovního ruchu, včetně
kanceláří primátora a jeho náměstků,
v Kněžské ulici a v Jeronýmově ulici
sídlí úředníci, kteří vesměs vykonávají
státní správu v přenesené působnosti.

V Kněžské to je například odbor sociál-
ních věcí, památkové péče a stavební úřadu.

„V Jeronýmově ulici lidé naleznou ne-
jen dopravně správní agendy, jako jsou
řidičské a občanské průkazy a vydávání
cestovních dokladů, ale i a přestupkové
oddělení dopravních, majetkoprávních
i občanskoprávních přestupků,“ dodal
Řeřábek.

Práce na splavnění 
Vltavy začnou asi už letos

Ředitelství vodních cest ČR plánuje
letos zahájení prací na splavňování Horní
Vltavy pro rekreační plavbu. V minulých
dnech byl pro jeden úsek celého projektu
mezi Hlubokou nad Vltavou a vodním dílem
Hněvkovice vydán kladný posudek z hle-
diska vlivů projektu na životní prostředí. 

„Cílem projektu je obnovení splavnosti
Horní Vltavy v úseku mezi Českými Bu-
dějovicemi a Týnem nad Vltavou pro re-
kreační plavbu,“ řekl Miroslav Šefara, ře-
ditel Ředitelství vodních cest ČR.

Projekt se skládá ze tří samostatných
částí: České Budějovice – Hluboká nad Vlta-
vou, Hluboká nad Vltavou – Hněvkovice,
Hněvkovice – Týn nad Vltavou. V každém
úseku je třeba pro obnovení splavnosti
udělat celou řadu úprav. V roce 2006 zís-
kala první část České Budějovice – Hlu-
boká nad Vltavou kladný posudek vlivů sta-
veb na životní prostředí, v minulých dnech
se tak stalo i pro druhou část. 

Po dokončení projektu, který je pláno-
ván na několik příštích let, se jihočeská část
Vltavy plavebně napojí na nádrž vodního
díla Orlík, což dále významně rozšíří turis-

tický potenciál o celou Orlickou nádrž na
Vltavě a Otavě. V budoucnu po dokončení
plavebních zařízení na Orlíku a Slapech
pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta,
napojená díky Labi na rozsáhlou síť evrop-
ských vodních cest.

Stavby na Horní Vltavě jsou zařazeny
do harmonogramu výstavby dopravní in-
frastruktury v letech 2008 - 2013, který byl
v září 2007 schválen vládou České republiky.

V roce 2008 je v části České Budějo-
vice – Hluboká nad Vltavou plánována mo-
dernizace jezu České Vrbné a prohloubení
koryta ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou,
dále pak v části vodní dílo Hněvkovice
– Týn nad Vltavou vystrojení plavební ko-
mory vodního díla Hněvkovice a úprava
horní rejdy plavební komory.

Splavnění Vltavy vítají i České Budějo-
vice. „Snažíme se městu dodat ještě větší
atraktivitu. Tu mimo jiné spatřujeme i ve
využití přirozeného toku Vltavy pro rekre-
ační účely. Věřím, že splavnění Vltavy bu-
dou využívat nejen turisté, ale i obyvatelé
Českých Budějovic,“ uvedl českobudějovic-
ký primátor Juraj Thoma.

Nové prostory magistrátu v Kněžské ulici se lidem líbí.             Foto Petr Zikmund

Náměstek českobudějovického primátora František Jelen předal v úterý 5. února ko-
ledníkům povolení ke koledování v Českých Budějovicích. Akt sledovaly desítky oby-
vatel Českých Budějovic. Ocenily i masopustní průvod městem. Foto Petr Zikmund

Město prověří,
jak ušetřit

Rada města Českých Budějovic
schválila vypracovat studii, která by
ukázala, jak by mohlo město ušetřit na
spotřebě elektrické energie za veřejné
osvětlení. „Nejde o to, abychom přestali
svítit ve městě. Chceme ale zjistit, zda
na některých výpadovkách, kde je
veřejné osvětlení, je nutné svítit v sou-
časné intenzitě,“ vysvětlil primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma. Uvedl,
že město zaplatí za energii veřejného
osvětlení v letošním roce zhruba 11,5
miliónů korun.

Upozornění 
na zkoušku sirén

Každou první středu v měsíci, přesně
v poledne, jsou na území celé republiky
zkušebně spuštěny sirény. Na to si už oby-
vatelé zvykli. České Budějovice však za-
vedly její novou podobu.

Ta spočívá v upozornění ještě před
vlastním spuštěním sirén, že se jedná
pouze o zkoušku, takže mluvenou infor-
maci dostanou občané nově před i po zvu-
ku sirény. Původně totiž nepředcházelo
spuštění zvuku žádné hlášení a lidé se až
za dvě minuty dozvěděli, že se sirény pou-
ze zkoušejí.

Návrh na tuto změnu podal primátor
Juraj Thoma na jednání Bezpečností rady
města Českých Budějovic, která je koordi-
načním orgánem pro přípravu na krizové
situace.

„Reagovali jsme i na ohlasy jednotli-
vých občanů. Některým z nich se totiž
nelíbilo, když byl nejprve spuštěn zku-
šební tón a až po něm mluvená zpráva,“
vysvětlil důvod změny primátor.

Novou podobu zkoušky na celém úze-
mí města technicky zajistila městská
policie.

Město získalo miliony korun
na obnovu skládky u Hosína

Projekt rekultivace městské skládky
Žákův lom podpoří finanční prostředky
ze Státního fondu životního prostředí
a Fondu soudržnosti.

Celkem se podařilo městu získat
částku přesahující devět milionů korun.
„Žákův lom byl původně kamenolo-
mem, kde se těžily horniny. Od roku
1986 sloužil vytěžený prostor k uklá-
dání směsného komunálního odpadu
a to až do roku 1995,“ stručně shrnul
náměstek primátora František Jelen.

Skládka se nachází v lokalitě Hosí-
na u Českých Budějovic. „Její nejsvrch-
nější část tvoří navážky materiálu z de-

molic. Jsou zde odložené cihly, beton
i omítky, které sem kdosi navezl evi-
dentně už po ukončení skládkování.
V bezprostředním okolí bývalé skládky
je les a část pozemků na severovýchod-
ní straně je využívána k zemědělské
výrobě,“ upřesnila vedoucí odboru sprá-
vy veřejných statků Vladimíra Hruš-
ková.

Dodala, že celkově si náklady na
rekultivaci tohoto území vyžádají přes
10 milionů korun. „Větší část peněz na
obnovu prostoru se nám podařilo získat,
zbytek půjde z městské pokladny,“
uzavřela Hrušková.

Sociální sloupek
Projekt Cesta ke změně, který je

spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem a rozpočtem ČR, realizu-
je občanské sdružení Mesada i v roce
2008. Bude finišovat v dubnu letoš-
ního roku. Do projektu zaměřeného na
lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměst-
naní, s nízkým vzděláním nebo jsou
zdravotně či sociálně handicapovaní,
se od května 2006, kdy projekt začal,
zapojilo bezmála 200 lidí. Těmi jsou
osoby registrované na úřadech práce
jako uchazeči o zaměstnání.

Jednou z klíčových aktivit projektu
je poradenství – individuální nebo
skupinové, které by mělo vést k na-
startování aktivního hledání pracov-
ního místa. Podpora a motivace, to je
to, co uchazečům o zaměstnání často
chybí. Mnohokrát zažili odmítnutí ze
strany zaměstnavatelů, a proto jim
s hledáním zaměstnání pomáhají pra-
covní konzultantky Mesady. Lidé
z projektu si často neuvědomují, co
mohou zaměstnavateli nabídnout
a jaké existují možnosti při hledání
pracovního místa.

Názory, komentáře 
Kudy na nezodpovědné riskování?

Osobně patřím
k těm, kteří se kaž-
dé ráno stávají mož-
ným viníkem či obě-
tí. Usedám za vo-
lant a jako desetiti-
síce mých spoluob-
čanů odjíždím do
práce. Zákonem ur-
čená padesátikilo-
metrová rychlost
v obci se však, jak se zdá, stává téměř ne-
potřebným nařízením, které šikanuje nás
věčně spěchající ulicemi našeho města.

Občane dbalý zákonů, připrav se na
předjíždění zleva i zprava bez jakéhoko-
li signálu. Připrav se na skřípějící brzdy
v okamžiku, kdy ve svém pruhu dáš
přednost chodci a v pruhu vedlejším je
to považováno za tvoji slabost. Výsled-
kem našich denních manévrů je bezpeč-
né setkání pomalých i rychlých na dal-

ších semaforech. Zdá se, že tento životní
styl je nakažlivý. 

I naši evropští spoluobčané rádi při-
jmou pravidla této honičky. Po mém do-
jezdu do práce se situace obrací. Stávám
se chodcem. Trpělivě se na přechodu roz-
hlížím vlevo i vpravo, rozhodnut vstou-
pit do vozovky, abych byl následně pře-
kvapen po chodníku jedoucím cyklistou,
ale to je věc druhá. 

Zjištění ze zkušebního měření rych-
losti v období 15.9. - 30.11.2005 na třech
místech v Českých Budějovicích je alar-
mující: 261 686 přestupků za necelé tři
měsíce je svědectvím naší nebývalé
„aktivity“. Člověk by si řekl, že zřejmě
půjde o překročení oné padesátikilomet-
rové rychlosti. To se přece může stát. 

Všechno je však jinak. 116 980 pře-
stupků se týká především 61 - 70 kilomet-
rové rychlosti a 57 645 přestupků rych-
losti 71 - 80 kilometrů. Z průzkumu vy-

plynulo, že 75% přestupků se týká rych-
losti nad šedesát kilometrů. Pamětníci jis-
tě rádi vzpomenou na doby, kdy se v ob-
ci jezdilo šedesátkou, ale já pevně věřím,
že od těchto časů jsme se přeci jenom
poněkud vzdálili. Jízda na červenou s 12
133 přestupky je kapitola sama pro sebe.

Každá ze stran zastoupených v sou-
časném zastupitelstvu má ve svém prog-
ramu bezpečnost občanů v našem měs-
tě. Pokud nejsme schopni dodržovat zá-
konné normy, je nutné přistoupit k radi-
kálnímu řešení a jejich dodržování vyža-
dovat. Zavedení radarového systému na
krizových místech našeho města a ná-
sledné vymáhání sankcí je řešením. Ostat-
ně, milý spoluobčane, nepůjde o malý
příjem do městské pokladny, pokud nám
vydrží „aktivita“ rychlých řidičů.

JJaarroommíírr  PPrroocchháázzkkaa  ((SSNNKK--EEDD)),,  
ččlleenn  rraaddyy  mměěssttaa

Náměstkyně českobudějovického primátora Ivana Popelová:

Kontakty s Lorientem budou intenzivnější
PPooččááttkkeemm  úúnnoorraa

jjssttee  ssee  zzúúččaassttnniillaa  ssppoo--
lleeččnněě  ss  nnáámměěssttkkeemm
RRuuddoollffeemm  VVooddiiččkkoouu
pprraaccoovvnníí  cceessttyy  ddoo  ffrraann--
ccoouuzzsskkééhhoo  LLoorriieennttuu,,
kktteerrýý  jjee  ddlloouuhhooddoobbýýmm
ppaarrttnneerrsskkýýmm  mměěsstteemm
ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviicc..
CCoo  vvááss  ddoo  BBrreettaanněě  ppřřii--
vveeddlloo??

Setkání jsme předjednali při poslední
návštěvě Lorientu v srpnu 2007. Starosta
Norbert Métairie tehdy navrhl navázat na
původní smlouvu o partnerství s tím, že
s novým vedením radnice v Českých Bu-
dějovicích by bylo vhodné ji aktualizovat
a zahrnout do ní nové konkrétní projekty.
V podstatě to znamená, že spolupráce me-
zi obyvateli obou měst by se specifikovala
a aktualizovala na pravidelných pracov-
ních schůzkách, které by se odehrály vždy
jeden rok v Lorientu a další rok v Čes-
kých Budějovicích. První organizaci schůz-
ky, na níž jsme odjeli, si vzal na starost
místostarosta Lorientu Jacques Sinquin,
který byl jednou z hlavních duší vzájemné
spolupráce a vzhledem k tomu, že v ko-
munálních volbách 2008 již nehodlá kan-
didovat, chce předat svoji práci s konkrét-
ními výstupy. Seznámili jsme se s jednot-
livými projekty a jednali jsme o dalším po-
stupu, jak tyto činnosti do budoucna pod-
porovat a zaštiťovat z pozice obou měst.

VV  jjaakkéémm  ssmměěrruu  ssee  ddooppoossuudd  ssppoolluupprrááccee
ss  LLoorriieenntteemm  ooddeehhrráávvaallaa??

Vzájemné vztahy jsme rozvíjeli a roz-

víjíme velmi intenzivně. Kromě konkrét-
ních výstupů z jednání na úrovni samo-
správ vzpomenu například každoroční
účast Lorientu a tamních uměleckých sku-
pin na Dnech francouzské kultury v Čes-
kých Budějovicích. Na oplátku vyjíždějí bu-
dějovické umělecké soubory do Bretaně.
Uvedu například spolupráci tanečního sou-
boru Armor Argoat s Malým Furiantem ne-
bo návštěvu osmi francouzských učňů na
praxi v českobudějovickém Jihotransu. Již
tradiční je také spolupráce budějovické Ar-
pidy s obdobným zařízením v Kerpapu.

JJaakk  bbuuddee  kkooooppeerraaccee  vvyyppaaddaatt  vv  bbuuddoouucc--
nnuu??

Projektů se rýsuje skutečně hodně.
Zmíním například dva soubory Chorales
Enfants, které přijedou v dubnu v počtu asi
40 dětí a pěti učitelů do Českých Budějo-
vic. Ubytují se v rodinách členů souboru
Canzonetta. Chtějí se potkat s třídou, kte-
rá se učí francouzsky a naučit je francouz-
ské písničky. Projevili zároveň přání nau-
čit se české písně. V rámci Dnů francouz-
ské kultury připravují oba soubory dva
projekty, a to společný koncert dětí a spo-
lečný koncert učitelů. Mají zároveň zájem
pozvání oplatit. Učňovské středisko CFA
chce najít v Českých Budějovicích partne-
ra a pořádat výměnné praxe, jsou schopni
pro naše učně najít vhodné sektory pro
praxe, a to v oboru automechanik a me-
chanizační střediska. To jsou konkrétní
příklady budoucí spolupráce. Další projek-
ty se připravují v oblasti spolupráce kni-
hoven, nemocnic, hudební výchovy a dal-
ších uměleckých činností.

JJaakk  mmůůžžee  vv  ttěěcchhttoo  pprroojjeekktteecchh  ppoommooccii
mměěssttoo??

To bylo právě předmětem oné pra-
covní schůzky. Dohodli jsme se na usta-
novení projektových týmů na obou stra-
nách, jejichž členy budou nejen politici,
ale i výkonní pracovníci, které dají do
konce dubna dohromady, pokud možno,
komplexní přehled připravovaných pro-
jektů. K upřesnění některých aktivit mů-
že dojít na Dnech francouzské kultury.
Do konce září 2008 potom dojde ke speci-
fikaci vhodného dotačního titulu, k pří-
pravě projektu, harmonogramu realizace
a podobně. Toto si chci vzít na starost já
osobně. 
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PPookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrr..  11
Na řadě jsou nyní děti, které jejich ro-

diče zapíší do mateřinek ve městě. Zápisy
se tu uskuteční v týdnu od 31. března do
4. dubna.

„Při zápisech mají přednost k umís-
tění do školky děti zaměstnaných rodičů
s trvalým bydlištěm v Českých Budějovi-
cích. Pokud se rodiče k řádnému zápisu
nedostaví, riskují, že se během roku ma-
teřské školy zcela zaplní a místo tam už
nebude,“ upozornil vedoucí odboru škol-
ství českobudějovického magistrátu Lubo-
mír Paleček.

Protože je díky vysoké porodnosti v po-
sledních letech velmi vysoká poptávka po
službách mateřinek, zvažuje město roz-

šířit jejich kapacitu. O jednu třídu více
bude mít tak od nového školního roku
2008/2009 Mateřská škola Źelezničářská
v Suchém Vrbném, kde probíhá v po-
sledních letech velmi prudká výstavba
hlavně řadových domů, do nichž se stě-
hují mladé rodiny s dětmi.

MŠ Železničářská má tři pavilony,
z nichž jeden využívá Jihočeská vědecká
knihovna a jeden soukromá firma.

„Zvažujeme nyní v podstatě dva ná-
vrhy, jak sem jednu třídu o 28 žácích
umístit. Buď zrekonstruujeme objekt bý-
valé kotelny v Základní škole Pohůrecká
a nabídneme ji k pronájmu Jihočeské
vědecké knihovně nebo dostane výpověď
z nájmu soukromá firma,“ dodal Vodička.

Dnešní otázka zní: Které linky městské hromadné dopravy jezdily Krajinskou ulicí?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Zmizelé Budějovice“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď 
na otázku z lednového vydání je: KKllaassiicckkáá  ččookkoollááddoovváá  ccuukkrráárrnnaa  OORRIIOONN  rreesspp..  „„ffiirreemmnníí  pprrooddeejjnnaa  OORRIIOONN““  ss  nneeoonneemm  OORRIIOONN
aa  hhvvěězzddaammii  bbýývvaallaa  vv  KKrraajjiinnsskkéé  uulliiccii  vv  HHaaiiššmmaannoovvěě  ddoomměě  ((ddůůmm  čč..  1111))  vveeddllee  MMaassnnýýcchh  kkrráámmůů..  
Výhercem je: Hana Korecká, Smetanova 40, 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

Budoucí prvňák u zápisu v Základní škole Dukelská.         Foto Petr Zikmund

Hlídka z Máje zachránila život
JJiiřříí  MMuuccsskkaa a MMii--

cchhaall  PPeettrráásseekk jsou
zkušenými strážníky
městské policie. 

Strážník Petrásek
je u městské poli-
cie osm let, stráž-
ník Mucska dokonce
sedmnáct. Od září je-
jich hlídka služebně
přísluší do obvodu
Máj, do kterého spadá i lesopark Stromov-
ka. Tam se jim v lednu podařilo zabránit
sebevraždě rozrušené ženě.  

„Všimli jsme si jí, jak za chladného
počasí sedí na lavičce na odlehlém místě
u parku Stromovka. Do příjezdu přivolané
záchranné služby, jsme se jí snažili čin
rozmluvit a uklidnit ji,“ popsal situaci Mi-
chal Petrásek. 

Oba pomáhají zachraňovat lidské živo-
ty i jinak – jsou dárci krve, strážník Mucs-
ka je držitelem stříbrné medaile MUDr.

Janského za 20 odbě-
rů krve. „Rád bych se
také zúčastnil spe-
ciálních, rozšířených
kurzů v oblasti zá-
chrany lidského živo-
ta, a to ve spolupráci
s Českým červeným
křížem,“ plánuje za-
se Michal Petrásek.

Oba si pochvalují
otevření služebny na Máji. „Její otevření
nám usnadnilo bližší kontakt s lidmi a ma-
ximální využití času ke kontrole v uli-
cích. Obyvatelé mohou v rámci úředních
hodin služebnu navštívit a podat podněty
a návrhy na řešení místních problémů, či
nahlásit problém samotný. Rád bych jim
proto připomněl úřední hodiny: vv ppoonndděěllíí
aa  vv  ppáátteekk  oodd  88  ddoo  99  aa  oodd  1166  ddoo  1177  hhooddiinn,,
vvee  ssttřřeedduu  ppaakk  mmoohhoouu  nnaa  sslluužžeebbnnuu  zzaajjíítt
oodd  88  ddoo  99  hhooddiinn  aa  ttaakkéé  vveeččeerr  mmeezzii  2200..  aa  2211..
hhooddiinnoouu,“ upozornil Jiří Mucska.

Na často kladenou otázku odpovídá
tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek

Zákonem č. 374/2007 Sb. z 6. 12.
2007 se mění dosavadní zákon č. 247/
2000 Sb. o získání a zdokonalování
odborné způsobilosti řidičů. V praxi to
znamená, že nejméně sedm tisíc česko-
budějovických profesních řidičů musí
tento doklad povinně vyměnit. Nový zá-
kon přinese zásadní změny. Dosud se tý-
kal pouze těch, kteří řídili vozidlo nad
7,5 tuny, nyní už se povinnost bude
vztahovat i na řízení vozidla od 3,5 tuny.
Profesní průkaz, podle litery nového zá-
kona, už ale nebudou muset mít na-
příklad vozidla s nejvyšší povolenou
rychlostí do 45 km/h, vojsko, Policie ČR,

celníci, hasiči a řidiči zemědělské
techniky a zdravotnických vozidel. Zá-
kon pamatuje i na způsob vydání do-
kladu. Zatímco dříve se vše uskutečnilo
na počkání, nyní budeme muset postu-
povat obdobně jako u řidičského průka-
zu, což znamená, že vyplněnou žádost
řidiče budeme odesílat do pražské tis-
kárny cenin a nový doklad bude vydán
za poplatek dvě stě korun do dvaceti
dnů. Platnost současných osvědčení pro-
fesní způsobilosti řidiče končí nejpozději
31. 3. 2009. Výměna profesních průkazů
začne v dubnu.

Krajinská ulice v Českých Budějovi-
cích byla a je hospodářsky a společen-
sky nejvýznamnější ulicí v historickém
jádru města. Podle Jaroslava Kubáka,
který prověřoval prodejní ceny domů ve
městě od 16. do 19. století, byly domy
v Krajinské jen o málo levnější než do-
my na Rynku. Byla to jedna ze tří ulic,
které vedly k městským branám, za ni-
miž následovaly obchodní cesty ve smě-
ru Praha, Vídeň a Linec. Krajinská, která
vedla z náměstí k Pražské bráně, byla
navíc spojovací cestou mezi královským

městem a původními Budivojovicemi.
Za Pražskou bránou se ještě oddělovala
obchodní cesta do Vodňan a Písku a na
opačnou stranu cesta do Třeboně.

Krajinskou ulicí se jezdilo podle tra-
dice, a zřejmé je to i zeměpisně, do kraje.
Kdežto Vídeňskou a Lineckou bránou se
jezdilo do ciziny.  Proto se pro ulici z ná-
městí k Pražské bráně objevuje již v ro-
ce 1339 název Lantstras, písaři později
psali např. Landstross a Lontstros. Z to-
ho potom vzniklo budějovickou němči-
nou Lontštros. Název Lontštros používali
dříve narození Budějovičáci ještě krátce
po 2. světové válce. Budějovickou han-

týrkou třeba „Jdi na Lontštros a přines
od vasrlajtunku ajmr vody“. Německý
název Landstrasse byl volně přeložen
jako Krajinská.

Po osvobození v roce 1945 se název
Krajinská radě města nelíbil, proto hned
7. 6. 1945 byla ulice přejmenována na Re-
voluční a příští rok dne 8. 11. 1946 na Tří-
du 5. května. To vydrželo do roku 1990,
poté se oficiálně vrátila Krajinská. Neo-
ficiálně Krajinská existovala nepřetržitě
stejně jako Lannova nebo Divadelní. 

Komunikačním uzlem se v Krajin-

ské staly ve třech etapách Masné krámy.
Jako skutečné masné krámy, jako stře-
disko drobných krámků nejrůznějšího
zboží a jako vyhledávaná pivní restau-
race. Dalším centrem byla německá spo-
řitelna z roku 1913, potom Státní banka,
dnes Komerční banka. V ulici byl posta-
ven v roce 1850 první obchodní dům ve
městě zvaný bazar, později již nefunkční
„průchodní dům“. Známým obchodním
domem byla TETA na rohu Hroznové,
v provozu až do 50. let 20. století. Za ob-
chodní dům se prohlašoval dům U Praž-
ské brány z roku 1927 na rohu Hradeb-
ní, kde bývala RU-DA (konfekce Rudolfa

Daňka). Dole oblíbená cukrárna U Praž-
ské brány či u Hollerů. Na rohu proti „TE-
TĚ“ býval budějovický MELANTRICH.

Původní gotické domy byly postave-
ny na úzkých gotických parcelách. Za-
chovala se gotická jádra domů, často
upravená v renesanci, gotické portály,
renesanční dvorní trakty, renesanční
fasády (originální má Zátkův dům na
konci vlevo u Hradební), empír, klasicis-
tní fasády, historizující a secesní štuka-
tury, kubistické fasády i novodobý funk-
cionalismus. Pokladem Krajinské je pod-

loubí, které bylo původně v gotice větši-
nou zastřešeno trámovým stropem.
Pozdním kubismem v podobě rondoku-
bismu je průčelí prvního domu s pod-
loubím od náměstí na pravé straně ulice
a posledního domu s podloubím na levé
straně. Modernu představuje Haišma-
nův dům z roku 1933 vedle Masných
krámů. V roce 1982 byla vozovka v Kra-
jinské zalita asfaltem (i když prý dlaždi-
či již byli připraveni dláždit). 

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

Brožura radí, jak se vyhnout pokutě
Pro řidiče, kteří špatně zaparkují v his-

torickém centru města, připravila Městská
policie České Budějovice užitečnou po-
můcku – skládací leták o správném parko-
vání v centru. Informace vycházejí ze zku-
šeností strážníků s touto problematikou. 

„Z každodenní práce strážníků vyplý-
vá, že řada řidičů dostane botičku nebo
pokutu v centru zcela zbytečně. Často za-
parkují špatně neúmyslně, z neznalosti
nebo se přehlédnou. Těmto řidičům chce-

me skládačkou pomoci, aby se mohli příš-
tě zbytečných chyb vyvarovat. Naší sna-
hou není vybrat co nejvíce peněz na poku-
tách, ale co nejvíce omezit nesprávné par-
kování. Leták nabídne strážník každému
řidiči, s nímž bude řešit přestupek, kromě
toho bude k dispozici i jakýmkoliv dalším
zájemcům v Turistickém informačním
centru a Informačním centru magistrátu
města v historické budově radnice,“ vy-
světlil primátor Juraj Thoma.

Leták v přehledné formě obsahuje struč-
ný výtah z dopravních předpisů a kromě
toho i fotografie nejproblematičtějších míst
v centru s ukázkami špatného a vysvětle-
ním správného parkování. Skládací leták
připravila vlastními silami městská poli-
cie, sesbírání materiálů a sestavení textů
do konečné podoby trvalo několik měsíců.

Skládačku v tištěné formě dostanou
do rukou řidiči, kteří špatně zaparkují svá
vozidla v historickém jádru Č. Budějovic.

Školáci už mají zápisy za sebou,
nyní jsou na řadě děti mateřinek

Civilní provoz letiště
okolí hlukem nezatíží

Lidé se nemusejí obávat, že provoz Le-
tiště České Budějovice bude hlučný. Vyplý-
vá to z akustické studie, kterou zpracovala
společnost Ekola. Daleko hlučnější byl pod-
le odborníků provoz vojenský.

„Ze studie vyplývá, že se lidé zvýšené
hlukové zátěže nemusejí obávat, civilní
letecký provoz Letiště České Budějovice
rozhodně neovlivní život lidí v okolí tak
jako provoz vojenský. Z tohoto úhlu po-
hledu se dnes zdá, že je stanovené ochran-
né pásmo velmi přísné, ale stejně tak se
zpřísňují předpisy, které před hlukem
chrání obyvatelstvo,“ upřesnil ředitel ak-
ciové společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice Ladislav Ondřich.

Dozorčí rada společnosti Jihočeské
letiště České Budějovice se seznámila
s touto akustickou studií, která posuzuje
hluková ochranná pásma podle jednotli-
vého zatížení a stanovuje zvukové izofony
v okolí letiště.

Dozorčí rada doporučila představenstvu
společnosti ponechat v platnosti stávající
protihluková opatření stanovená součas-
ným ochranným pásmem, třebaže byla vy-
hlášena na podstatně vyšší zatížení, než
způsobuje stávající provoz letiště. Podle vý-
počtů je současné ochranné pásmo dosta-
tečnou rezervou i pro budoucí rozvoj le-
tiště.

Cílem společnosti je, aby Letiště České
Budějovice patřilo mezi standardní regio-
nální letiště, což je mimo jiné podmíněno
i tím, že bude zařazeno do mezinárodní sítě
veřejných letišť. To ale předpokládá rekon-
strukci a modernizaci, která bude zaháje-
na už v letošním roce. V prvních letech po
dobudování letiště se počítá s tím, že by zde
pravidelně několikrát za den přistávala
velká letadla typu Boening 737 či Airbus
A320. Pravidelné noční linky nejsou pro-
zatím plánovány. 

Tísňová péče pomůže
i lidem z okolí Budějovic
Rada města Českých Budějovic schvá-

lila, že tzv. vysílačky, jimiž si například se-
nioři či handicapovaní lidé mohou v nouzi
přivolat pomoc, budou moci využívat oby-
vatelé i okolních obcí. Doposud tato služba
byla přístupná jen Českobudějovickým.

„Máme k dispozici asi 120 stanic,
které město koupilo. Zhruba 55 lidí v Čes-
kých Budějovicích je využívá. Protože
jsme měli signály z okolních obcí, že
tamní lidé mají zájem o tyto vysílačky,
rozhodli jsme se tuto službu jim otevřít,“
sdělil náměstek českobudějovického pri-
mátora Rudolf Vodička.

Uvedl, že rozdíl mezi budějovickým
uživatelem a zákazníkem z okolních obcí
bude v ceně. Zatímco obyvatel krajského

města bude i nadále za možnost tísňové
péče platit 200 korun měsíčně, občan mi-
mo České Budějovice zaplatí 500 korun.

V praxi tato služba znamená, že po-
kud se člověk dostane do potíží, může si
přivolat pomoc. Ta je různorodá, od kon-
zultace, přes zavolání rychlé záchranné
služby až po výjezd na místo. Poslední
možnost platí jen pro uživatele z Českých
Budějovic.

„Tuto službu poskytuje Centrum so-
ciálních služeb Staroměstská, kde je vždy
na příjmu zdravotní sestra. V drtivé vět-
šině volají lidé o prvotní radu,“ dodal Vo-
dička. Uživatel si může tísňovou službu
hradit z příspěvku na péči.

Občané si musejí 
vyměnit doklady 

Vyměňování občanských průkazů
pokračuje i v letošním roce. Podle naří-
zení vlády číslo 612/2004 Sb. končí
k 31. prosinci 2008 platnost všech občan-
ských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince 2003.

Informovala o tom mluvčí magistrátu
Jitka Welzlová s tím, že o vydání nových
dokladů by měli lidé požádat nejpozději
do konce letošního listopadu, protože vý-
roba nových občanských průkazů trvá
jeden měsíc. Povinnost výměny se ne-
vztahuje na občany narozené před 1. led-
nem 1936. K 31. prosinci 2008 končí
také platnost řidičských průkazů vyda-
ných v období od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000. Povinnost je nařízena
zákonem a není zpoplatněna. 
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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!

Běžci těsně před startem. Foto archiv   

Očkování
proti klíšťovce

Světová zdravotnická organizace vnímá
oblast jižních Čech jako velkoplošné pří-
rodní ohnisko výskytu klíšťové meningo-
encefalitidy a zahraniční turisté přijíždějící
k nám mají doporučeno očkování proti to-
muto onemocnění.

„Je škoda, že naši obyvatelé toto riziko
ještě stále podceňují. Ti, kdo by se chtěli
nechat očkovat, mají možnost v očkova-
cím centru firmy Avenier v Jánošíkově uli-
ci v místě bývalého očkovacího centra
Zdravotního ústavu,“ uvedla lékařka Lud-
mila Sattranová. Zdůraznila, že ordinační
hodiny jsou tu v ppoonndděěllíí  aa  vvee  ssttřřeedduu  oodd
77::3300  ddoo  1111::3300  aa  oodd  1122::3300  ddoo  1155::0000  aa  vv úúttee--
rrýý  aa  ččttvvrrtteekk  oodd  1100::0000  ddoo  1122::0000  aa  oodd  1133::0000  ddoo
1188::0000..  VV  ppáátteekk  mmůůžžeettee  ppřřiijjíítt  oodd  77::3300..  

Další očkovací centrum se nachází také
v budově Polikliniky Sever. Informace tu
zájemci mj. získají na tel. čísle 338866  335588  114466..

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

Žáci 8. třídy ZŠ Máj II. zvítězili v konkurenci více než dvou de-
sítek škol ve vědomostní soutěži, kterou pro ně připravila ve spolu-
práci s Nadačním fondem Veolia společnost 1. JVS a.s. Náměstek
primátora statutárního města České Budějovice Rudolf Vodička
a generální ředitel 1. JVS a.s. Jiří Heřman předali dětem kufřík
„Tajemství vody“, který slouží k názorným pokusům a přibližuje
dětem koloběh vody v přírodě.

Výstavy 
v radniční síni

1188..22..  aažž  1155..33.. - KKaammiill  VVaarrggaa - nová slo-
venská vlna ve fotografii 

1199..33..  aažž  2299..33.. - AAllooiiss  MMaarreešš - Křížová
cesta 

33..66..  aažž  2200..66.. - pprrááccee  žžáákkůů tříd s rozšíře-
nou výukou výtvarné výchovy

2244..66..  aažž  1166..77.. - JJiiřříí  PPaaccllííkk - Jihočeská kra-
jina 

2211..77..  aažž  99..  88.. - AAlleešš  BBaalloouunn - fotografie

1144..  88..  aažž  44..  99.. - JJoosseeff  LLoorreenncc  aa  RRoommaann  KKuu--
bbiiččkkaa

88..  99..  aažž    2288..99.. --  DDnnyy  eevvrrooppsskkééhhoo  dděěddiiccttvvíí

11..  aažž  2211..1100.. - MMaallíířřsskkéé  ssyymmppoozziiuumm

2244..1100..  aažž  77..1111.. - VVýýssttaavvaa k 90. výročí
vzniku samostatného československé-
ho státu

1111..  aažž    2288..1111.. - JJoosseeff  BBrruucckkmmüülllleerr

22..    aažž      2200..1122.. - PPoosslluucchhaaččii katedry výtvar-
né výchovy PPFF  JJCCUU

2233..1122..  aažž  1100..11..0099 - ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
trochu jinak…

V Mercury padl rekord
České Budějovice se zapíší do České

knihy rekordů a kuriozit. Rekord vytvořili
v sobotu 26. ledna běžci, kteří čtyři metry
pod zemí na parkovišti obchodního centra
Mercury běželi maratónský běh dlouhý
42,195 kilometru.

Na vytvoření rekordu dohlížela Agen-
tura Dobrý den z Pelhřimova. Běhu, který
zaštítil primátor Českých Budějovic Juraj
Thoma, se zúčastnilo 79 závodníků, z to-
ho bylo pět žen. Závod začal v 11 hodin
a všichni zúčastnění jej doběhli ve sta-

noveném pětihodinovém limitu. Vyhrál
František Tík z Vodňan, který doběhl s ča-
sem dvě hodiny a 50 minut.

„Jsem rád, že České Budějovice mají
hned několik prvenství. Jsme první v Čes-
ké republice, kde je nádraží umístěné na
střeše právě tohoto obchodního centra
a nyní jsme i prvním městem, kde se běží
maratón v podzemí,“ řekl primátor Čes-
kých Budějovic Juraj Thoma krátce před-
tím, než byl běh odstartován. 

Víte, že...
Víte, že keramická dlažba náměstí  Pře-

mysla Otakra II. byla položena v letech
1937 - 1939 podle návrhu architekta P.
Janáka? 

Jako jediný pozůstatek předchozí zá-
dlažby z „kočičích hlav“ byl přitom po-
nechán tzv. Bludný kámen, který najde-
me jen několik kroků od kašny směrem
k hotelu Zvon. 

Je to jedna z budějovických zvlášt-
ností, k níž se váže známá pověst; údaj-
ně se právě zde nacházelo popraviště, na
kterém v roce 1470 rukou kata skončilo
deset jinochů za odpor vůči rychtáři. 

Kdo prý nevědomky překročí Blud-
ný kámen po desáté hodině večerní, ne-
najde již cestu domů.

Harmonogram provozu a instalace
mobilních sběrných dvorů v roce 2008 

Statutární město České Budějovice připravilo ve spolupráci s firmou .A.S.A.
České Budějovice pro občany instalaci mobilních sběrných dvorů v roce 2008.
Přinášíme jeho harmonogram. Provozní doba mobilních sběrných dvorů je od 9 do
16 hodin. Do sběrných dvorů může občan města Českých Budějovic bezplatně
odložit po předložení občanského průkazu v přiměřeném množství objemný nebo
nebezpečný komunální odpad: 

D a t u m S t a n o v i š t ě

11..33.. ssííddlliiššttěě  VVllttaavvaa – parkoviště u zastávky MHD Otavská 
88..33.. ssííddlliiššttěě  ŠŠuummaavvaa,,  MMáájj  jjiihh – parkoviště před Albertem 

v ul. M. Horákové 
1155..33.. KKaalliiššttěě – na návsi 9.00 – 11.00 

TTřřeebboottoovviiccee – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice
11.10 – 13.00 

2222..33.. RRoožžnnoovv – konečná MHD č. 2 
2299..33.. LLiinneecckkéé  ppřřeeddmměěssttíí – parkoviště na Plavské ulici 
55..44.. NNeemmaanniiccee – Opatovická u výměníku 

1199..44.. MMěěssttsskkáá  ppaamm..  rreezzeerrvvaaccee  aa  cceennttrruumm – parkoviště na Marián-
ském náměstí 

1100..55.. ssííddlliiššttěě  MMáájj  sseevveerr – prostor před garážemi v ul. E. Rošického
1177..55.. PPrraažžsskkéé  ssííddlliiššttěě – parkoviště u Juvelu (křižovatka ul. Prů-

běžná a Plzeňská) 
2244..55.. ČČttyyřřii  DDvvoorryy – u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách

a Na Zlaté stoce)
1144..66.. SSuucchhéé  VVrrbbnnéé – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
2211..66.. MMllaaddéé – u kostela (Novohradská ul. a nám. M. Švabinského)
1122..77.. HHuussoovvaa  kkoolloonniiee – konečná MHD č. 16 
1199..77.. ČČeesskkéé  VVrrbbnnéé – plocha u hasičské zbrojnice 
66..99.. NNoovvéé  HHoodděějjoovviiccee – plocha u hřiště TJ Nové Hodějovice 

(ul. Doubravická) 
2200..99.. NNoovvéé  VVrrááttoo – konečná MHD č. 5 v ul. U Pily 9.00 – 10.30 

HHaakklloovvyy  DDvvoorryy  – plocha naproti hospodě U Hasiče 11.00 – 13.00
ZZaavvaaddiillkkaa - 13.10 – 15.00 

2277..99.. SSuucchhéé  VVrrbbnnéé – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště 
1111..1100.. TTřřeebboottoovviiccee – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice

9.00 – 11.00. Kaliště – na návsi 11.10 – 13.00 

Prodloužená trasa linky číslo 16 
s novým jízdním řádem

Linka ãíslo 16 obslouÏí s platností od pondûlí 3. bfiezna 2008 prÛmyslovou zónu na OkruÏní ulici. „Trasa

linky je prodlouÏena ze stávající toãny v Husovû kolonii Trocnovskou ulicí do ulice OkruÏní

a Slévárenské. Na lince pfiibude oboustrannû zastávka „OkruÏní-toãna“ a zcela nová zastávka

„Slévárenská“ u areálÛ firem Zambelli a Mosled,“ popisuje zmûny manaÏer autobusové a trolejbuso-

vé dopravy Pavel Janouch a dodává: „Tato zmûna vyÏaduje kompletní úpravu jízdních fiádÛ linky

ã. 16. Do nové zastávky „Slévárenská“ bude prodlouÏeno celkem 5 párÛ spojÛ v pracovních

dnech a jeden pár spojÛ o víkendech a svátcích.“

K drobn˘m úpravám jízdních fiádÛ dochází od 3. bfiezna také na linkách ã. 2 a 12. U linky ã. 2 dojde

k prodlouÏení jednoho víkendového spoje aÏ do obce Borek a naopak jeden ze spojÛ, kter˘ zajíÏdûl

do obce Borek, bude konãit v Nemanicích. U linky ã. 12 pojedou vybrané spoje na koneãnou zastávku

Havlíãkova kolonie - U Trati namísto do zastávky Havlíãkova kolonie - Mal˘ jez.

Aktualizované verze jízdních fiádÛ jsou k dispozici na zastávkov˘ch sloupcích, v internetov˘ch vyhle-

dávaãích a ti‰tûnou podobu lze získat v pfiedprodejních kanceláfiích dopravního podniku.

DDoopprraavvnníí  ppooddnniikk  mmûûssttaa  ââeesskkéé  BBuuddûûjjoovviiccee,,  aa..ss..

Novohradská 738/40, 370 33 â.Budûjovice, tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763, e-mail: info@dpmcb.cz 

Více informací na www.dpmcb.cz

Náměstí 
ozdobí květiny
na sloupech
V polovině května zkrášlí náměstí

Přemysla Otakara II. květiny v nádobách
zavěšených na sloupech veřejného osvět-
lení. 

„Nádoby bezplatně poskytne společ-
nost .A.S.A. České Budějovice, která se
také bude starat o údržbu a zálivku kvě-
tin. Nádoby s převislými květinami bu-
dou zavěšeny na všech stranách náměstí
vyjma té, kde stojí radnice, a na každé
straně takto bude ozdobeno pět sloupů ze
šesti,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Květináče totiž nemohou být pověše-
ny na všech sloupech veřejného osvětlení
protože některé jsou osazeny dopravními
značkami. A přemístění značek na samos-
tatné sloupky by zase bylo zbytečným zá-
sahem do kamenné dlažby náměstí.
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