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Letos 28. říj-
na si připomene-
me již 90. výro-
čí vzniku samo-
statného česko-
slovenského stá-
tu. Češi v roce
1918 získali ne-
závislost, o niž
dlouho usilova-

li, ale nezávislost to byla nejistá
a vratká, jak ukázala následující
léta. Výsledky první světové války
pozměnily mapu střední Evropy
a zanechaly příliš rozporů mezi
národy, které předtím žily společně
pod habsburskou vládou. Navzdory
relativně krátké existenci demokra-
tické Československé republiky se
však podařilo položit pevné základy
a tradice, k nimž se hlásíme dodnes.
A nezměnily na tom nic ani nešťast-
né události ve 30. a 40. letech nebo
komunistická nadvláda a sovětská
okupace.

Považuji proto za důležité si ten
zlomový okamžik v moderní histo-
rii českého národa – 28. říjen 1918 –
stále připomínat. V radniční vý-
stavní síni se proto bude od 24. říj-
na do 7. listopadu konat výstava
o událostech roku 1918 v Českých
Budějovicích, které připomene také
nově osazená pamětní deska na
budově bývalé kavárny U Volbrech-
tů, kde zasedal tehdejší Národní
výbor. A konečně, týž den večer bu-
dou na slavnostním shromáždění
na radnici vyznamenány osobnos-
ti, které svým působením na poli
společenském, kulturním, vědeckém
či sportovním přispěly k rozvoji na-
šeho města.

Juraj Thoma, primátor

�  Volby budou 17. a 18. října

�  Přibudou nové cyklostezky

�  Projekty pro Rožnov

�  Divadlo zahájilo 89. sezónu

Připomeneme
události 28. října

LANNOVA TŘÍDA ZÍSKALA DOTACI Z EU

Primátor Juraj Thoma (vpravo) se starostou Pasova Urbanem Mangoldem.
Foto Petr Zikmund

Celkem 18,5 milionu korun obdrželo
město České Budějovice z Regionálního
operačního programu Jihozápad na II. eta-
pu rekonstrukce Lannovy třídy. Ta bude
stát zhruba 34 milionů korun. 

„Městu se podařilo získat dotaci v ma-
ximální možné míře. Stavba v úseku Je-
ronýmova-Štítného bude zahájena ještě
letos v listopadu či prosinci přípravnými
pracemi. Dokončení rekonstrukce před-
pokládáme v červnu 2009. Termíny bu-
dou upřesněny po ukončení výběrového
řízení na dodavatele stavby,“ uvedl pri-
mátor Juraj Thoma.

Výběrové řízení se koná zároveň i na
poslední III. etapu, jejíž rekonstrukce by
měla na úsek k ulici Štítného plynule na-
vázat. 

„O dotaci na III. etapu se ucházíme
v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města. Odhadované náklady jsou 75,3 mi-
lionu korun a požadovaná dotace 30 mi-
lionů,“ doplnila náměstkyně primátora
Ivana Popelová.

Dokončení třetí etapy je naplánováno
na červen 2010. „V roce 2010 tak bude
mít Lannova třída podobu moderní pěší
zóny 21. století. V poslední třetině Lan-
novy třídy budou umístěny architekto-

nické prvky nesoucí název Paměť města
- bude to šest skleněných tabulí o historii
a životě města, jeho obyvatelích a kraji-
ně, jež ho obklopuje,“ dodal primátor. 

Vizualizace zrekonstruované Lannovy
třídy.                                    Foto Archiv  

Hirzova kašna, umístěná před Českou
národní bankou na začátku Lannovy
třídy u Sadů, zase připomíná založení
města v roce 1265.

České Budějovice hostily
letošní Slavnost tří měst 

Představitelé partnerských měst
Českých Budějovic, rakouského Lince,
německého Pasova a řada dalších zá-
stupců organizací se sešli v pátek 12.
září na Slavnosti tří měst v jihočeské
metropoli. Letos se jednalo o již čtrnácté
setkání. Hostitelem loňského ročníku
byl rakouský Linz.

„Každoroční setkávání osobností z ob-
lasti komunální politiky, vědy, školství,

sociálních organizací, církve i kultury je
vhodnou příležitostí pro vzájemný dia-
log, který často vede k rozšíření spoluprá-
ce,“ konstatoval primátor Juraj Thoma.

Letos mohli hosté navštívit zajímavé
akce, které se v krajském městě právě
konaly. Prohlédli si tak například velmi
úspěšnou výstavu Orbis Pictus a účast-
nili se i programu Národního zahájení
Dnů evropského dědictví.

Zastupitelstvo města schválilo 4. září
klíčový dokument – Integrovaný plán roz-
voje města (IPRM), respektive dvě z jeho
tří částí – Tematický IPRM zaměřený na
vodu a IPRM Levý břeh zaměřený na
panelová sídliště na levém břehu Vltavy.
Třetí zatím připravovanou částí bude plán
zaměřený konkrétně na sídliště Máj.

„Prostřednictvím integrovaného plá-
nu rozvoje chce město získat stamiliono-
vé dotace z evropských fondů, konkrétně
Regionálního operačního programu Jiho-
západ. Peníze použijeme především na
rekonstrukce ulic, mimo jiné i třetí etapu
Lannovy třídy, dále na stavby v projektu
Město a voda, který by měl oživit cestovní
ruch, regeneraci sídlišť, rozvoj MHD  a na
stavbu Freetime parku Stromovka,“ při-
blížil primátor Juraj Thoma.

„U tematického plánu, který předpo-

kládá proinvestování 897 milionů korun,
žádáme o dotaci 387 milionů korun. Zó-
nový plán je nastaven na investice ve
výši 679 milionů korun s dotacemi 543
milionů,“ doplnila náměstkyně primáto-
ra Ivana Popelová. Šance na zisk dotací je
vysoká, protože o dotace v rámci integro-
vaného plánu rozvoje města může v re-
gionu Jihozápad žádat už jen Plzeň. Zby-
tek potřebných peněz zaplatí město ze své-
ho rozpočtu nebo si vezme úvěr – o spo-
lufinancování ještě musí rozhodnout za-
stupitelstvo.

Tematický IPRM předpokládá celkové
výdaje na rekonstrukce ulic ve výši 685
milionů, přičemž zároveň s ulicemi bude
opravována i kanalizace. 193 miliony bu-
dou investovány do staveb projektu Měs-
to a voda, který navazuje na státem finan-
cované splavnění Vltavy. Budou za ně

postaveny vodácký stadion a marina
v Českém Vrbném, kotviště lodí Nový
most, Lannův plavební kanál (spojí slepé
rameno Malše s Mlýnskou stokou a Vl-
tavou), ale také letní plovárna.

IPRM Levý břeh pak počítá s rege-
nerací sídliště Máj, opravou ulice Milady
Horákové, vybudováním technických sítí
v budoucí čtvrti Čtyři Dvory (v bývalých
kasárnách), zatrolejováním linky MHD
č. 1, nákupem nových trolejbusů a zave-
dením elektronického informačního sys-
tému pro cestující. Dále by měl být rekon-
struován Domov pro seniory Máj,
postaveno komunitní centrum na Máji
sloužící jako zázemí pro terénní sociální
práci nebo Freetime park Stromovka pro
skateboarding a další aktivity. 

Součástí plánu Levý břeh jsou také
projekty dalších institucí, především Ji-

Integrovaný plán rozvoje města přinese peníze
hočeské univerzity, která je bude finan-
covat sama a také s pomocí dotací, o něž
požádá. Tyto projekty v hodnotě tří mi-
liard korun počítají s vybudováním bio-
technologického institutu, rozvojem Jiho-
českého vědeckotechnického parku, roz-
vojem výukových kapacit a stavbou dal-
ších univerzitních pavilonů.

Podrobný rozpis projektů města je
v níže uvedené tabulce. Seznam ulic
zahrnutých do prvního řádku tabulky
„rreekkoonnssttrruukkccee  rrůůzznnýýcchh  uulliicc“: Kněžsko-
dvorská, Křižíkova, 28. října, K. Weisse,
Skuherského, Kostelní, Baarova, Neru-
dova, Nová, Jeremiášova, B. Smetany,
F. Šrámka, Titkova, Čechova, Roháče
z Dubé, Čsl. legií, E. Beneše, J. Čapka,
Puchmajerova, Vl. Vančury, V Hluboké
cestě, U Malše, U Sirkárny, Vřesová,
Tovární, Prokopa Holého, U Hřbitova. 

IINNTTEEGGRROOVVAANNÝÝ  PPLLÁÁNN  RROOZZVVOOJJEE  MMĚĚSSTTAA  ––  RROOZZPPOOČČEETT

vv  mmiilliioonneecchh  kkoorruunn cceellkkeemm zz  ttoohhoo  ddoottaaccee  

Rekonstrukce různých ulic 609,6 182,2
Oprava Palackého náměstí 4,8 3,1
Lannova třída - III. etapa 75,3 27,8
Venkovní plovárna 50,0 32,0
Lannův plavební kanál 72,0 66,6
Vodácký stadion Č. Vrbné 42,0 38,9
Kotviště Lannova loděnice 1,2 1,1
Půjčovna loděk Sokolský ostrov 1,0 0,9
Vodní atrakce Malý jez 1,0 0,9
Marina České Vrbné 3,5 3,2
Kotviště Nový most 22,0 20,4
Řízení IPRM 15,0 9,6
CCeellkkeemm  TTeemmaattiicckkýý  IIPPRRMM 889977,,44 338866,,77

vv  mmiilliioonneecchh  kkoorruunn cceellkkeemm zz  ttoohhoo  ddoottaaccee  

Regenerace sídliště Máj 75,0 69,4
Sportovní výchovný program 5,1 4,7
Revitalizace Čtyř Dvorů 108,1 100,0
Oprava ulice M. Horákové 70,0 64,8
Zatrolejování linky č. 1 49,2 45,5
Nákup trolejbusů 140,4 129,9
Informační systém MHD 31,4 29,1
Komunitní centrum Máj 80,0 27,8
Rekonstrukce DS Máj 25,0 23,1
Freetime park Stromovka 68,0 24,5
Portál sociálních služeb 18,4 16,9
Řízení IPRM 8,0 7,4
CCeellkkeemm  IIPPRRMM  LLeevvýý  bbřřeehh 667788,,66 554433,,11

Cvičení prověřilo 
krizový štáb

Jednostupňové cvičení, které se usku-
tečnilo 30. září, prověřilo akceschopnost
krizového štábu města Č. Budějovice, eva-
kuačních komisí a součinnostních složek.

Řešila se fiktivní situace vzniklá po
vykolejení nákladního vlaku převáže-
jícího nebezpečnou látku, která by mohla
ohrozit zdraví a životy občanů. Ti byli
proto z ohrožené lokality evakuováni do
14 příjmových míst.

Figuranty se stali studenti Vyšší od-
borné školy Bílá vločka a Zdravotně so-
ciální fakulty Jihočeské univerzity. Simu-
lovaného nácviku se zúčastnili základní
i ostatní složky integrovaného záchran-
ného systému. 

Ulice Dr. Tůmy 
prochází obnovou

Úplně uzavřena je od 15. září do 30.
listopadu ulice Dr. Tůmy v úseku mezi
ulicemi J. Š. Baara a B. Smetany.

Důvodem je kompletní rekonstrukce
komunikace včetně inženýrských sítí.
Vybudována tady bude nová kanalizace
a vodovodní řad s přípojkami. „Obnovy
se dočkají také přilehlé chodníky a osa-
zeno bude i nové veřejné osvětlení. Ná-
klady na stavbu představují částku 6,3
miliony korun,“ informoval náměstek
primátora František Jelen.

Objízdná trasa nebyla podle mluvčí
magistrátu Jitky Welzlové stanovena
a průchod pro pěší stejně jako průjezd
vozidel HZS a záchranné služby byl
zajištěn.
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Volby do kraje
začnou v pátek 17.10.

V pátek 17. října a v sobotu 18. října
se uskuteční volby do zastupitelstva Jiho-
českého kraje. Lidé v Českých Budějo-
vicích budou volit ve volebních míst-
nostech, které naleznou na stejných
místech jako při minulých volbách.

Číslo volební místnosti i umístění bu-
de uvedeno i na obálce, ve které volič
poštou obdrží sadu hlasovacích lístků. 

V pátek budou moci lidé odevzdat
hlas od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu
od 8 do 14 hodin.

„Volič po příchodu do volební míst-
nosti musí prokázat okrskové volební
komisi totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem. Pokud tak
neučiní, nemůže volit,“ upozornil vedoucí
správního odboru magistrátu Václav
Suchopár.

Po prokázání totožnosti obdrží lidé
prázdnou úřední obálku šedé barvy, která
bude opatřena razítkem. Do ní vloží ve

vyhrazeném prostoru hlasovací lístek
vybrané politické strany, hnutí nebo
koalice. Na lístku může upřednostnit
pouze čtyři kandidáty tím, že zakrouž-
kuje jejich pořadí. Pak obálku vhodí do
volební urny.

Hlasovací lístky obdrží lidé v dopise
společně s dalšími informacemi. Pokud
je ztratí, mohou si náhradní vyzvednout
v den voleb ve volebních místnostech.
Zvláštností těchto voleb je, že volit mohou
pouze občané kraje, kteří mají trvalý
pobyt na území obce spadající pod kraj.
Nebudou tedy vydávány zvláštní sez-
namy voličů ani voličské průkazy.

„Pokud se lidé nemohou k volbám
dostavit, například ze závažných zdra-
votních důvodů, mohou ve dnech voleb
požádat okrskovou volební komisi, aby
mohli hlasovat mimo volební místnost do
předem připravených přenosných voleb-
ních schránek,“ dodal Suchopár.

Sociální sloupek
Jihočeská sociální pomoc o.p.s.

díky dotaci poskytnuté Magistrátem
města České Budějovice může vyho-
vět poptávce občanů po kvalitních
a cenově dostupných službách. Od
1. 8. 2008 můžeme nabídnout obča-
nům ve ZZddrraavvéé  jjííddeellnněě novinku, kte-
rá přispívá ke zdravému životnímu
stylu, pomáhá udržovat kondici a při
správném stravovacím režimu i hmot-
nost. Příprava „Fit jídel“ je podle spe-
ciálních receptur s minimálním obsa-
hem tuku, vajec, mouky a cukru. Jsou
pouze dušená, vařená, popř. pečená
bez tuku. Energetická hodnota je vždy
uvedena na jídelním lístku v kJ a ne-
přesahuje hodnotu 1.900 kJ v jedné
porci. Fit jídla je možné zakoupit
každý pracovní den v době od 11.00
do 13.00 hodin.  

Bližší informace na telefonních čís-
lech 387 709 188, 731 850 242, nebo
723 519 466.

Od pátku 12. září do soboty 13. září hostily České Budějovice Národní zahájení Dnů evropského dědictví. Na Sokolském ostrově vyrostlo rytířské kolbiště a přijel Přemysl Otakara II., v České ulici jezdila po koněspřežce
drezína a lidé si tu mohli zakoupit jízdenku (na snímku vlevo). Sobotu zakončil podařený ohňostroj.    Fota Petr Zikmund

Charitativní koncert podpoří
Poradnu pro ženy a dívky

Benefiční koncert, který se uskuteční
v neděli 12. 10. od 17 hodin v modlitebně
Církve bratrské J. Š. Baara 64 v Českých
Budějovicích podpoří činnost Poradny
pro ženy a dívky SONŽ působící v ji-
hočeské metropoli.

Posluchači se mohou těšit na Praž-
ský soubor Maranatha Gospel Choir.
„Vstupné je dobrovolné. Vstupenky mo-
hou zájemci získat buď v Poradně pro
ženy a dívky, která sídlí na Lannově tří-
dě 63 nebo v redakci časopisu Aktuality
Setkání. Ta má sídlo v Kanovnické ulici,
hned vedle Charity,“ uvedla Barbora Ši-
roká, vedoucí Poradny pro ženy a dívky
s tím, že akce je pořádána pod záštitou
člena Rady Jihočeského kraje Jiřího Ne-
tíka a za finančního přispění Jihočes-
kého kraje.

Poradna pro ženy a dívky funguje
v Českých Budějovicích od ledna 2005.
„Našim klientkám nabízíme poradenství

v oblastech partnerských vztahů, so-
ciálně právního poradenství, těhoten-
ství, příprav na porod či antikoncepce,“
přiblížila Široká činnost poradny.

Podotkla, že ženám v obtížných ži-
votních situacích mohou pracovnice na-
bídnout i sociální výpomoc jako napří-
klad poskytnutí oblečení nebo pomoc při
umístění v azylových domech. Klientky
tu získají také kontakty na další odbor-
níky.

Všechny služby jsou zdarma a dis-
krétní. „Našimi nejčastějšími klientka-
mi jsou osamělé matky,“ dodala Široká.
Ve spolupráci s organizací ACET nabízí
Poradna přednášky na ZŠ a SŠ v oblasti
rodinné a sexuální výchovy.

Poradna sídlí na Lannově třídě číslo
63, tel.: 386 350 475, mobil 731 749 783.

Provozní doba: Po, Út, St, Pá: 9 – 15,
Čt: 10 – 17. hod. 

Českobudějovický 
hokej má nový led i rolby

Fandové bruslení i českobudějovic-
kého hokeje si při extraligových zápasech
museli všimnout novinek, které radnice
připravila. O přestávkách například upra-
vují led nové rolby. Co možná lidé nevědí
je, že ledová plocha prošla kompletní re-
konstrukcí.

Ta byla zahájena letos v dubnu a do-
končena v rekordním čase, aniž by zasáh-
la do začátku extraligové sezóny.

„Nevyhovující technologii chlazení
nahradil zcela nový moderní systém
umožňující stejnoměrné namražení ledu
po celé ploše a zčásti bylo úplně obnoveno
i příslušné strojní vybavení. Vlastnímu
uložení chladícího zařízení ale předchá-
zela likvidace původní plochy až na pod-
kladové vrstvy, což bylo velmi náročné.

Teprve poté mohly být založeny základy
chladící jednotky, jejíž nejspodnější vrstva
je vytápěna, aby se stabilizovala teplota
podloží a hlavně aby nepromrzala. Na ní je
položena izolace a dále chladící vrstva,“
popsal princip nové technologie náměstek
primátora František Jelen.

Složitá rekonstrukce stála přes 22 mi-
lionů korun a uskutečnila se v krátkém
čase. „Zkušenosti z mnoha zimních sta-
dionů v republice totiž při takové kom-
pletní obnově bývají většinou opačné
a často se extraligové domácí zápasy pře-
souvají na místa soupeře, což se u nás
naštěstí nestalo,“ pochvaloval si organi-
začně výborně zvládnutou stavbu náměs-
tek Jelen.

Senioři mají své
olympijské hry 

Názory, komentáře

Na jednání za-
stupitelstva města,
které proběhlo po-
čátkem září, se
odehrála diskuse
ohledně před něko-
lika lety plánované
výstavby nového
domova pro senio-
ry tzv. „Hvízdal II“.
Druhý den jsme si
mohli přečíst v no-
vinách titulky o tom, jak na seniory nic
nezbude, nebo o hádkách kolem starých
slibů. Považuji za nutné upozornit na
několik skutečností.

První se týká potřebnosti nového za-
řízení tohoto typu. Zastupitelstvo města
v červenci letošního roku vzalo na
vědomí nově zpracovaný Rozvojový
plán sociálních služeb na roky 2008-
2013, ve kterém je mimo jiné řešena
oblast rezidenčních služeb. Ze závěrů
práce pracovní skupiny pro tuto oblast
sociálních služeb a z jejích návrhů
vyplývá, že nedostatečná kapacita lůžek

v rezidenčních službách se netýká kla-
sických domovů pro seniory, která
navrhoval projekt Hvízdal II., ale lůžek
pro osoby se zdravotním postižením
(§ 48) a v domovech se zvláštním reži-
mem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách).

V souladu s postupným naplňo-
váním těchto návrhů zastupitelstvo
města na svém zasedání 4. 9. schválilo
záměr odkoupení nemovitosti v ulici
Na Zlaté stoce za účelem vybudování
právě takového zařízení. Záměrem je
zde vybudovat Domov se zvláštním
režimem, který by sloužil pro uživatele
s Alzheimerovou chorobou a jinými
druhy demencí. Tím by město z polovi-
ny uspokojilo poptávku po lůžkách to-
hoto typu. Domov je plánován jako od-
loučené pracoviště nedalekého Domova
pro seniory Máj. Stavební dispozice ob-
jektu Na Zlaté stoce vyhoví standardům
kvality kladeným na tento druh péče.

V Integrovaném plánu rozvoje měs-
ta – Levý břeh Vltavy, který rovněž
schválilo zastupitelstvo města a pro kte-

rý se město snaží získat dotaci z Regio-
nálního operačního programu Jihozá-
pad,  je plánováno rozšíření kapacity Do-
mova pro seniory Máj cca o 25 lůžek.  

Do konce roku 2009 musí podle
dikce zákona o sociálních službách dojít
k transformaci tzv. lůžek Domovů-pen-
zionů pro seniory, které již tento zákon
nezná, na lůžka Domovů pro seniory.
V Českých  Budějovicích se toto opatře-
ní týká Centra sociálních služeb Sta-
roměstská (cca 150 lůžek) a Domova pro
seniory Hvízdal (cca 114 lůžek). Dojde
tak k navýšení klasických lůžek Domo-
vů pro seniory.

Stávající legislativa umožňuje zájem-
ci o sociální službu podat neomezený
počet žádostí o umístění do zařízení
poskytující sociální služby. Nastává tak
situace, že se žádosti v jednotlivých Do-
movech pro seniory v Českých Budějo-
vicích dublují, což zvyšuje absolutní po-
čet žádostí o umístění uživatele. Sku-
tečná poptávka může být i o polovinu
nižší. 

V současné době dochází v sociál-

Tahanice kolem Domova pro seniory?
ních službách k odklonu od forem
ústavní péče všude tam, kde je to
možné. Upouští se od budování zařízení
pro velký počet uživatelů a prosazuje se
péče v domácím prostředí. Cílem je
umožnit uživateli sociální služby žít co
možná nejdéle v pro něj přirozeném
prostředí vlastního domova, v prostře-
dí, které je pro něho důvěrně známé a ve
kterém může nadále udržovat stávající
sociální vazby. Za tímto účelem nastává
rozvoj pečovatelské služby a tzv. osobní
asistence, která umožňuje poskytování
celodenní péče uživateli v jeho přiroze-
ném prostředí. 

Na závěr si dovolím připomenout, že
nejvýznamnějším subjektem sociální
pomoci je rodina jako  přirozená sociální
skupina, která je schopna spoluprací
svých členů a přirozenými vazbami
mezi nimi zajistit pomoc a ochranu
svých členů. A tak tomu zůstalo i přes
pokusy o institucionalizovanou péči.

MMiirroossllaavv  BBíínnaa  ((OODDSS)),,  zzaassttuuppiitteell  
aa  ččlleenn  ssoocciiáállnníí  kkoommiissee  rraaddyy  mměěssttaa

První podzimní olympijské hry
pro seniory uspořádalo 2. října čes-
kobudějovické Centrum sociálních
služeb Staroměstská. Soutěžilo se
hned v několika disciplínách, kralo-
val jim oblíbený pétaque.

„Asi před rokem jsme se zúčastni-
li sportovních her v Domově pro se-
niory Stachy – Kůsov. Sešlo se nás teh-
dy asi padesát a panovala tam úplně
skvělá atmosféra. Další obdobná akce,
jež oslovila naše seniory, byla letos
v G-centru Tábor. Kromě možnosti si
zasoutěžit a ověřit vlastní schopnosti
ocenili klienti i umožněnou prohlídku
tamních zařízení,“ uvedla ředitelka
centra Iva Jirovská.

Město připravilo projekty pro Rožnov

Neslyšící zvou
na návštěvu
Při příležitosti 18. výročí vzniku

Poradenského centra pro neslyšící
a nedoslýchavé se v pondělí 10. lis-
topadu 2008 v době od 8:00 do 17:00
hod. uskuteční Den otevřených dve-
ří. Záštitu nad touto akcí převzal ná-
městek hejtmana MUDr. Vladimír
Pavelka. Při této příležitosti bude
vydána aktualizovaná a rozšířená
verze katalogu kompenzačních pomů-
cek pro neslyšící a nedoslýchavé.
Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout kompenzační pomůcky a někte-
ré si také vyzkoušet. Poradenské cen-
trum se nachází v Krajinské ulici
č. 384/40a (ve dvoře, průjezdem domu
Krajinská 42). 

Město připravuje hned několik pro-
jektů, které by měly v budoucnosti vést
ke zkvalitnění a zklidnění života obyvatel
Rožnova. Je známo, že právě tato čtvrť
Českých Budějovic je v současnosti hod-
ně frekventovaná. Důvodem je především
výstavba nových obytných domů a mo-
dernizace železničního koridoru. Navíc
tady sídlí hned několik firem, jejichž zá-
sobování většinou řeší kamiony. 

„Dobrou zprávou pro tamní obyvatele
je, že zmiňované zatížení stavební čin-
ností jim bude kompenzovat vyšší úroveň
protihlukové ochrany, spočívající ve vy-
budování protihlukových stěn podél celé-
ho koridoru,“ uvedl náměstek primátora
František Jelen.

Zdůraznil, že město už má vydáno sta-
vební povolení na rekonstrukci části ulice

J. Hůlky od náměstí Bratří Čapků po ulici
B. Kafky, která zahrnuje výstavbu dešťo-
vých vpustí, nových povrchů komunika-
ce a veřejného osvětlení.

„Dále se připravuje projektová doku-
mentace na rekonstrukci okolí tohoto
náměstí a navazující ulice L. Kuby i podél
základní školy,“ uvedl náměstek Jelen.
Jak dále konstatoval, dokončuje se studie
mostu z Papírenské ulice přes Vltavu na
silnici I/3 v Litvínovicích a ve fázi projek-
tu je i budoucí nová silnice na konci Rož-
nova. Ta by měla napojit výstavbu v pro-
storu Mezi Tratěmi a Roudným.

Pracujeme také na projektu cyklo-
stezky z Rožnova směrem na Včelnou
a Boršov. Ještě letos bude dokončen asi
čtyřsetmetrový úsek nové cyklostezky na
pravém břehu Vltavy v oblasti Trilčova

jezu, která je součástí mezinárodní trasy
vedoucí z Hluboké nad Vltavou přes Čes-
ké Budějovice až do Lince. 



z budovy zmizela a vrátila se na ni až
28. 10. 1995. Po krádeži v roce 2005 se na
budovu vrátí již podruhé, jako kopie
vyrobená podle fotografií.

Pamětní deska přijde na své původní
místo na stěnu v Kněžské ulici, kde pů-
vodně býval vstup do secesní kavárny
U Volbrechtů (deska visela vedle vchodu).
Budova po 2. světové válce sloužila jako
středisko politické výchovy a v 70. letech
prošla přestavbou do dnešní podoby.
Původní vchod byl zazděn a nový vznikl
směrem na nábřeží. Jihočeská univerzita
budovu využívá od roku 1991.

NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní: 
V letech 1965 až 1985 Malé divadlo v Hradební ulici nesídlilo. Kde v té době hrálo? 
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 do-
mů“ s jeho vlastnoručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání je:
Český rozhlas v Českých Budějovicích začal vysílat v r. 1945.
Výhercem je: S. Šímová, Rudolfovská 32, 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

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

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

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

HHRRAADDEEBBNNÍÍ
Hradební ulice jako jedna mála ulic

v historickém jádru města nebyla ko-
lem roku 1265 přímo „vykolíkována“.
Lokátor města rytíř Hýř vyměřil ná-
městí, v pravých úhlech křížící se ulice
a po obvodě budoucího města hradby.
Ještě než se hradby stavěly, upravil při-
rozené rameno Malše (dnes Mlýnská
stoka) tak aby město po východní straně
obtékalo a na jihovýchodní straně pro-
pojil rameno Malše s hlavním tokem
Malše. Podél vnitřní vysoké hradby byl
zřejmě hned od počátku volný prostor
pro pohyb obránců města. Domy v Hra-

dební ulici se začaly stavět až v 19. sto-
letí, kdy radní začali hradby prodávat
soukromníkům. Soukromníci poté hrad-
by rozebrali nebo jinak zlikvidovali. Do
roku 1827 bylo v Hradební ulici celkem
11 poloválcových hradebních bašt a 3
hradební věže, nepočítaje 2 městské
brány a parkánové bašty stojící mimo.  

Domy, které se v Hradební postavily
převážně ve 2. polovině 19. století, sle-
dují domovní čárou půdorys bývalé
vysoké hradby, ale hmotou stojí na
parkánu. Některé mají vchod z nábřeží
Mlýnské stoky. V roce 1875 dostala uli-
ce oficiálně jméno Hradební, v němčině
Schanzgasse, zdrobněle Schanzgäschen,
z čehož vzniknul budějovickou němči-
nou název Šancgasna. Nejužší je Hra-
dební u Kněžské. Mezi domy 193 cm,
mezi nárožními patníky pouze 168 cm.

V úseku od ulice U Černé věže ke Kněž-
ské je zvláštní podloubí nebo jakýsi tu-
nel. Je to ve skutečnosti klasicistní spo-
jení dvou sousedních domů od 1. patra
výše. Kolem roku 1840 koupil František
Metze dům na straně k městu a na pro-
tější straně hradební baštu, oba objekty
přestavěl a nad ulicí propojil. 

Zajímavý je úsek Hradební mezi Kra-
jinskou a Českou, kde se v půdorysu
zachoval neúplný původní parkán, a kde
měl od 22. 3. 1888 Jan Příbramský fo-
tografický ateliér. Nazýval svůj podnik
„První a největší jihočeský závod pro
fotografování krajiny“. Fotografoval také

portréty, např. „poprsní seskupení tak-
zvaná tableaux“, a vše, co bylo třeba foto-
grafovat. Ateliér se nacházel v Hradební
na zahradě bratří Zátků za Českou za-
stavárnou. V roce 1902 převzal foto-
ateliér Ferdinand Künzl a v roce 1918
František Hartmann, který se později
přestěhoval do Kanovnické ulice. 

Hradební neprobíhá kolem celého
jádra města. Začíná u ulice Karla IV.
směrem ke Kanovnické. Zrovna tato část
je nepřístupná. To byl velmi exponovaný
úsek od Městských lázní k domu U ješ-
těra. Kožedělný a gumárenský podnik
tam měl dva domy a chtěl je opravit.
Útvar hlavního architekta města (ÚHA)
podniku odpověděl dne 21. 5. 1968, že
investiční záměr týkající se těchto dvou
domů nedoporučuje, poněvadž jsou oba
objekty určeny k demolici, neboť se zde

bude stavět nová budova ONV. O dva
roky později dopisem ze dne 3. 7. 1970
odpověděl ÚHA, že výstavba nového
ONV je odsunuta na neurčito. Za to ÚHA
nemohl, hrály se totiž politické šachy
tak, že se postaví nové KNV a do KNV se
nastěhuje ONV, čímž se nové ONV
nemusí stavět (v KNV ostatně ONV již
jednou bylo).  

Dopadlo to úplně jinak. V Hradební,
kde mělo stát nové ONV se postavi-
la panelákovitá Krajská politická škola
KSČ a na Lidické, kde mělo stát nové
KNV se postavil KV KSČ (dnes Gerbera).
Demolován měl být v Hradební i blok

závodu Řempo. Stačila se zbořit na rohu
Hradební a Plachého bývalá továrna na
cukrovinky a prodejna Danzer&Přího-
da a postavit tam podnikové ředitelství
Jihočeských cihelen.

V Hradební se U Buštů zařídilo Malé
divadlo. Samostatnou kapitolou byl go-
tický špalíček, který měl do Hradební
částečně vysazené patro na krakorcích.
Do Hradební zasahoval zadní trakt Wort-
nerova domu. Část Hradební od Kanov-
nické ke Kněžské nemá po tzv. asanaci
jednu stranu.

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

Strážníci zachránili
sebevraha na kolejích

V nedělní podvečer 30. srpna zasa-
hovali čtyři strážníci městské policie
u dramatické události – zachránili život
muži, který chtěl zemřít pod koly vlaku.
Po oznámení na linku 156, že na kolejích
u Husovy kolonie sedí muž, vyrazily na
místo dvě autohlídky ve složení MMaarrttiinn
KKřřííddaa-HHaannaa  HHaannoouusskkoovváá  aa JJaann  JJuurráášš-MMii--
cchhaall  JJaavvůůrreekk.

Na místo strážníci dorazili právě
v době, kdy zaznělo zvukové výstražné
znamení na nedalekém železničním pře-
jezdu. Strážníci proto neváhali a muže,

jevícího známky opilosti, odtáhli za ruce
do bezpečné vzdálenosti mimo kolejiš-
tě a zachránili mu tak život. Příští čtvrt
hodinu místem projelo několik vlaků
a muž se pokoušel strážníkům vytrhnout
se slovy, že chce zemřít, zatímco strážníci
se mu jeho úmysl pokoušeli rozmluvit. Po
příjezdu záchranné služby a Policie ČR
byl muž převezen do nemocnice, kde mu
byla dechovou zkouškou zjištěna 2 pro-
mile alkoholu v krvi, takže byl nakonec
na žádost ošetřujícího lékaře převezen na
záchytnou stanici.

Přibudou další 
bezpečné cyklostezky

Stavět bezpečné cyklostezky než cy-
klotrasy, na nichž je cyklistická doprava
s automobilovou smíšená, je cílem Čes-
kých Budějovic v dopravní politice. Měs-
to má mnoho plánů, jak zvýšit současnou
síť cyklistických tras. Pomoci tomu ma-
jí nejen Státní fond dopravní infrastruk-
tury, ale i evropské zdroje.

Řekla to náměstkyně primátora Ivana
Popelová počátkem září při návštěvě ře-
ditele Státního fondu dopravní infrastruk-
tury Gustáva Slamečky a náměstka mi-
nistra dopravy Ivo Vykydala. Společně si
pak projeli trasu od vodáckého areálu
v Českém Vrbném až do Římova.

„Chceme vybudovat trasy, které oby-
vatelům Českých Budějovic umožní
v ideálním městském terénu pohybovat
se na kole do práce nebo za zábavou tak,
aby to bylo pro ně bezpečné. Chceme se
tak věnovat hlavně cyklostezkám, které
jsou na rozdíl od cyklotras, oddělené od
automobilové dopravy. Samozřejmě vše
záleží na prostorových možnostech toho
kterého území,“ uvedla Popelová s tím, že
celkem je ve městě kolem 10 kilometrů
cyklostezek a 40 kilometrů cyklotras.

Ředitel Slamečka uvedl, že v Jihočes-
kém kraji bude v letos za přispění Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury posta-
veno šest nových cyklostezek. Nejnároč-
nější je stezka z Hluboké do Poněšic

Na jih Čech přivezl ředitel Slamečka
i potěšitelnou zprávu. „Největším příjem-
cem z rozpočtu našeho fondu v jihočes-
kém regionu jsou Budějovice, které již
získaly více než 31 milionů korun,“ uvedl

Slamečka. Na druhém místě je Hluboká
nad Vltavou s příspěvkem téměř 20 mi-
lionů korun, třetí příčku zaujímají Strako-
nice s více než desetimilionovou dotací.

České Budějovice připravují hned
několik projektů nových cyklostezek, kdy
dojde k již zmíněnému oddělení cyklis-
tické dopravy od automobilové. Prioritní
je stezka po levém břehu řeky Malše.

„Tato nová komunikace by pomohla
vyřešit problém cyklistů jezdící po
Plavské ulici do Roudného. Provoz tu je
poměrně hustý a pro cyklisty ne příliš
bezpečný. Chtěli bychom první metry této
stezky postavit už v příštím roce. Jednalo

by se o trasu podél Malše po konec zá-
stavby v ulici Plavská,“ uvedla Popelová.
Dále by měla být stezka jen mlatová, pro-
tože navazující pole je až do Roudného
zatížené církevní restitucí a nemůže se tu
proto postavit trvalá stavba, takže ani
není šance na získání dotace.

Prodloužit by se měla v dohledné
době také cyklostezka po levém břehu
Vltavy, a to od Lučního jezu dál směrem
na Litvínovice. „Připravena je také cy-
klistická stezka v Labské ulici, která se
u Lidlu napojuje na stezku kolem Vltavy
vedoucí na kanál v Českém Vrbném a dá-
le na Hlubokou nad Vltavou. Hotové
plány jsou i na stezku od ulice Sokolovské
až na Včelnou, tam nám trošku vázne
majetkoprávní vypořádání a v plánu má
město také trasu od Domu kultury Me-
tropol Průmyslovou ulici, dále pláno-
vaným podjezdem až do Suchého Vrbné-
ho,“ doplnila Popelová.

Kniha přibližuje
historii mostů

Milan Binder, který již pátým ro-
kem spolupracuje s Novinami čes-
kobudějovické radnice, vydal začát-
kem října další knihu o Českých Bu-
dějovicích.

Tentokrát
se zaměřil na
českobudě-
jovické mos-
ty. V knize na-
zvané Česko-
budějovické
zkratky, aneb
Encyklopedie
mostů, můst-
ků, lávek a tu-
nelů jich naj-
dete celkem
245. Více než 400 fotografií Milana
Bindera je opět doplněno zajímavými
texty od Jana Schinka.

Autogramiáda knihy se uskuteční,
za účasti náměstka primátora Rudolfa
Vodičky, v knihkupectví Beseda, dne
15. 10. 2008 v 16 hodin.

Náměstkyně primátora Ivana Popelová na tiskové konferenci k cyklostezkám.
Foto Petr Zikmund

Jihočeské letiště České Budějovice se
připravuje na neformální setkání minis-
trů zahraničních věcí zemí Evropské
unie (tzv. Gymnich), které se uskuteční
na jihu Čech koncem března příštího
roku a je považováno za jednu z nej-
důležitějších akcí v ČR během předsed-
nictví České republiky Evropské unii.

Úkolem letiště je zajistit bezpečný
přílet a odlet účastníků summitu. Podle
předběžných informací je třeba počítat
s příletem až dvaceti středně velkých
letadel (20 tun), v případě německé a ra-

kouské delegace se bude jednat o stro-
je větší, asi 50ti tunová letadla. Také par-
kování bude zajištěno přímo na letišti na
stojánkách a odstavných plochách.

Už na jaře letošního roku podepsali
ředitel Jihočeského letiště České Budě-
jovice Ladislav Ondřich a generální ředi-
tel Řízení letového provozu České re-
publiky Jan Klas memorandum o posky-
tování letových provozních služeb na
Letišti České Budějovice v době ná-
vštěvy ministrů zahraničních zemí Ev-
ropské unie.

Letiště se připravuje na slet
evropských ministrů zahraničí

Pamětní deska se vrátí
na kavárnu U Volbrechtů

U příležitosti 90. výročí vzniku samo-
statného Československa bude na budově
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
na rohu Kněžské ulice a parku Na Sadech
odhalena nová pamětní deska. Nahradí
tu, jež byla v roce 2005 ukradena.

„V budově, kde nyní sídlí pedagogická
fakulta, bývala dříve kavárna U Volbrech-
tů, která byla důležitým společenským
a kulturním centrem budějovických Če-
chů. V domě též také 28. října 1918
zasedal český Národní výbor, což je
událost, kterou pamětní deska připomí-
ná,“ přiblížil primátor Juraj Thoma. 

„Deska bude slavnostně odhalena
24. října. Týž den bude v radniční výstav-
ní síni zahájena výstava k událostem
28. října 1918 v Českých Budějovicích
a večer se na radnici uskuteční společen-
ské setkání ke státnímu svátku,“ doplnil
primátor k oslavám 28. října. 

Bronzová pamětní deska, vyjmeno-
vávající členy Národního výboru, který
v roce 1918 převzal správu města, byla na
budově poprvé slavnostně odhalena již
20. 5. 1929. Na dlouhou dobu dvou totalit
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Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.
NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::

Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::
Pronájem venkovních reklamních ploch 
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

MMyyttíí  vvoozziiddeell::
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

SSeerrvviiss  vvoozziiddeell::
Servis autobusÛ, nákladních 
a dodávkov˘ch vozidel
Opravy klimatizací
Antikorozní ochrana vozidel

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 âeské Budûjovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
E-mail: info@dpmcb.cz 

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

ČČeesskkoobbuudděějjoovviicckkéé  ppuubblliikkuumm  ppoottěěššiillaa  GGaabbrriieellaa  DDeemmeetteerroovváá

Váš provozovatel 
vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264
37010 České Budějovice

nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz

www.1jvs.cz

Gabriela Demeterová, známa svým uměním po celém světě, nadchla publikum
v Českých Budějovicích. V rámci svého vystoupení v Domě kultury Metropol
10. září, které bylo součástí letošního devatenáctého ročníku Hudebních slavností
Emy Destinnové, zahrála společně se Symfonickým orchestrem FOK, ukázky něko-
lika proslulých skladeb. Koncert pod taktovkou dirigenta Zbyňka Műllera pod-
pořila společnost 1. JVS a. s. 

Zasaď si 
svůj strom
Stromky ozdobí nové dětské hřiš-

tě, které v červenci letošního roku
vybudovalo Nákupní centrum Géčko
ve spolupráci se Statutárním městem
České Budějovice v blízkosti zmiňo-
vaného nákupního Centra u sídliště
Vltava.

Stane se tak v pátek 10. října od
14 hodin. „V rámci narozeninových
oslav nákupního Centra, jsme se
rozhodli ještě více zatraktivnit okolí
dětského hřiště a udělat další vstřícný
krok pro obyvatele sídliště. Akce Za-
saď si svůj strom je určena pro naše
malé návštěvníky. Osázíme s míst-
ními dětmi okolí hřiště stromky dle
plánu profesionálního zahradního ar-
chitekta,“ přiblížila chystanou akci
manažerka Nákupního centra Géčko
Marie Kurzová.

Rada města schválila strategii
rozvoje cestovního ruchu

V sobotu 6. září se proměnilo slepé ra-
meno řeky Malše v jedno velké závo-
diště. V rámci velmi oblíbených vod-
ních her se lidé snažili při různých dis-
ciplínách překonat vodní hladinu. Ne
vždy se to podařilo.   Foto Petr Zikmund

Jihočeské divadlo zahájilo již 89. sezonu
Ihned po ukončení sezóny na otáči-

vém hledišti v Českém Krumlově vstou-
pilo v úterý 16. září Jihočeské divadlo do
letošní již 89. divadelní sezóny, a to jed-
ním ze hitů – tragikomedií Tlustý prase.

V nové sezóně chystá Jihočeské di-
vadlo celkem 17 premiérových inscenací
baletu, činohry, loutkohry a opery. Poté se
již 3. června 2009 znovu roztočí divadlo
v Českém Krumlově s nejvyšším stro-
pem na světě s letos premiérovaným
úspěšným Robinem Hoodem.

Další událostí léta bude hostování vý-
znamného českého režiséra Zdeňka Troš-
ky a spolupráce s Mezinárodním hudeb-
ním festivalem Český Krumlov na projek-
tu opery Rusalka, do níž budou přizváni
zahraniční operní sólisté.

BBAALLEETTNNÍÍ  PPRREEMMIIÉÉRRYY::
PPeeeerr  GGyynntt  / Edvard Grieg (16.1.2009,

režie a choreografie Jiří Horák j.h.). DDiiddoo
aa  AAeenneeaass  / Henry Purcell (20.3.2009,
režie a choreografie Libuše Králová, ko-
produkční projekt baletu a opery Jihočes-
kého divadla).

CCIINNOOHHEERRNNÍÍ  PPRREEMMIIÉÉRRYY::
MMnnoohhoo  ppoovvyykkuu  pprroo  nniicc / William Sha-

kespeare (31.10.2008, režie Jiří Menzel
j.h.). OOddcchháázzeenníí / Václav Havel (19.12.
2008, režie Martin Glaser). BBůůhh  mmaassaakkrruu
/ Yasmina Reza (6.2. 2009, režie Tomáš
Svoboda j.h.). ČČaarroodděějjkkyy  zzee  SSaalleemmuu / Ar-
thur Miller (27.2.2009, režie Janusz
Klimsza j.h.)

VV rráámmccii  „„PPrroojjeekkttuu  SSmmrrššťť““  uuvvááddíímmee  ttyy--
ttoo  ttřřii  iinnsscceennaaccee::

MMoobbiill / Sergi Belbel (8.4.2009, režie
Martin Glaser). UUpprrcchhllííccii / Sergi Pomper-
mayer (23.4. 2009, režie Michal Lang j.h.)

Nejlepší česká hra roku 2008 (6.5.
2009, režie Petr Štindl j.h., nejlepší česká
dramatická novinka v soutěži Nadace
Alfréda Radoka).

OOPPEERRNNÍÍ  PPRREEMMIIÉÉRRYY::
LLeesstt  aa  lláásskkaa  / Joseph Haydn (10.10.

2008, režie Miloslav Veselý). PPttááččnnííkk
/ Carl Zeller (5.12.2008, režie Jana
Kališová j.h.). ČČaarroossttřřeelleecc / Carl Maria
von Weber (15.5.2009, režie Zdeněk
Troška j.h.)

PPRREEMMIIÉÉRRYY  LLOOUUTTKKOOHHRRYY::
OO  vveelliikkéé  řřeeppěě  aa  ddaallššíí  ppoohhááddkkyy  zzee  ŠŠppaa--

llííččkkuu  / František Hrubín (4.10.2008, re-
žie Konrád Popel). DDookkttoorr  JJeekkyyllll  aa  MMrr..
HHyyddee  / Pavel Jecelín (15.11.2008, režie
Zdeněk Jecelín). OO  kkooccoouurroovvii  aa  mmyyššíícchh
/ Jevgenij Ibragimov (31.1.2009, režie
Jevgenij Ibragimov j.h.). KKaaššppáárreekk
vv rroohhllííkkuu  22 / David Dvořák a kol. (21.3.
2009, režie David Dvořák j.h.). TTřřii
vveetteerráánnii / Jan Werich (2.5.2009, režie
Konrád Popel).

Rada města na svém jednání dne 17.
září schválila dokument Strategie rozvoje
cestovního ruchu města České Budějo-
vice na období let 2008 - 2013 (dále jen
„Strategie“), která byla zpracována v ná-
vaznosti na aktuální strategické doku-
menty, hlavně na Strategický plán měs-
ta. Cílem Strategie je komplexní zhodno-
cení pozice města na trhu cestovního
ruchu, stanovení cesty rozvoje cestovního
ruchu ve městě se zvláštním důrazem na
komunikaci a marketing. Součástí stra-
tegie je i zpracovaný projektový zásobník
pro město.

Strategii, na základě výběrového říze-
ní v únoru 2008, zpracovala firma inPunc-
to se sídlem ve Znojmě. Při zpracování
analytických podkladů strategie se zamě-

řila na vlastní průzkum veřejného míně-
ní, provedla sérii expertních rozhovorů
s odborníky působícími v cestovním ru-
chu a veřejné správě a použila analytické
expertízy z Manuálu pro rozvoj cestovní-
ho ruchu v Jihočeském kraji, zpracované-
ho v roce 2007. Strategie byla projednána
s experty, kteří se spolupodíleli na pří-
pravě dokumentu a s odbornou veřejností
z oblasti cestovního ruchu.

Výsledkem návrhové části Strategie
je šest základních pilířů, které jsou roz-
pracovány do akčního plánu skládající-
ho se z jednotlivých aktivit. Tyto aktivity
budou dále rozvíjeny ve spolupráci s Ji-
hočeskou centrálou cestovního ruchu,
Krajských úřadem a Jihočeskou hospo-
dářskou komorou. 

Lidé si mohou sami vybrat
pečovatelskou službu 

Svoji činnost ukončí koncem letoš-
ního roku Pečovatelská služba, příspěv-
ková organizace Jihočeského kraje, se
sídlem v Českých Budějovicích v Ná-
dražní ulici č. 47. Tuto žádanou službu
využívá mnoho občanů, a proto se
vedou už delší dobu intenzivní jednání
se všemi zainteresovanými subjekty
o tom, jakým způsobem bude od 1. led-
na 2009 poskytována. Samozřejmě má-
me zájem na tom, aby si lidé, kteří pe-
čovatelskou službu potřebují, mohli
vybrat poskytovatele, který jim bude
nejvíce vyhovovat. 

Na území města působí pečovatel-
ská služba Českého červeného kříže
Alice a pečovatelská služba Městské
charity. Od 1. 1. 2009 bude registro-
ván další poskytovatel, pečovatelská
služba společnosti Ledax, o.p.s. 

Na všechny zmíněné subjekty, které
budou od nového roku nahrazovat za-
niklou krajskou službu, se mohou ob-
čané obrátit. 

KONTAKTY: 
ČČeesskkýý  ččeerrvveennýý  kkřříížž, domácí ošetřo-

vatelská a pečovatelská služba Alice,
Husova 20, České Budějovice, kontakt-
ní osoba Hana Pacovská, ředitelka, te-
lefon: 387 318 521, 602 485 235 

MMěěssttsskkáá  cchhaarriittaa, charitní ošetřova-
telská služba a charitní pečovatelská
služba, B. Němcové 53, České Budějo-
vice, kontaktní osoba Mgr. Alois Am-
brož, ředitel, telefon: 386 461 744, 776
655 333 

LLeeddaaxx, o.p.s., pečovatelská služba,
Riegrova 51, kontaktní osoba Mgr. Jiří
Toušl, ředitel pečovatelské služby, tele-
fon: 389 604 338, 602 861 248

CCEENNYY  VVSSTTUUPPEENNEEKK  
VV  SSEEZZOONNĚĚ  22000088//22000099::

ˇ̌

PPrreemmiiéérraa - A 220 Kč / B 210 Kč /
bidýlko 70 Kč. OOppeerreettaa - muzikál / A
210 Kč / B 200 Kč / bidýlko 70 Kč.
OOppeerraa - A 200 Kč / B 190 Kč / bidýlko
70 Kč. ČČiinnoohhrraa - A 180 Kč / B 170 Kč /
bidýlko 70 Kč. ČČiinnoohhrraa  vv MMaalléémm  ddii--
vvaaddllee  -- A 140 Kč. Balet / A 180 Kč / B
170 Kč / bidýlko 70 Kč. LLoouuttkkoohhrraa -
pohádka / Dospělí a děti 60 Kč.

Výstava ukáže
krásu ovoce
Již devátý ročník regionální výsta-

vy ovoce 2008, kterou finančně pod-
pořily i České Budějovice, se letos
uskuteční v době od 10. do 12. října
v Střední odborné škole veterinární,
mechanizační a zahradnické a Jazy-
kové škole s právem státní jazykové
zkoušky.

Ta sídlí na Rudolfovské třídě. Vý-
stava bude konfrontací stávajících,
perspektivních a historických odrůd
ovoce. „Exponáty budou tvořit výpěst-
ky ovoce žáků školy, jejich rodičů, za-
městnanců a absolventů. Dále bude vy-
stavováno i ovoce členů Českého za-
hrádkářského svazu a jihočeských vel-
kopěstitelů ovoce,“ uvedl zástupce ředi-
tele pro obor zahradnictví Pavel Trubač.
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Budějovické kašny poodhalily krásu na fotografiích

Kategorie SAMSONOVA KAŠNA: 11.. místo MMiicchhaall  SSiirrooňň z Českých Budějovic.

Se značným ohlasem se setkala fotografická soutěž nazvaná Budějovické
kašny a fontány, kterou vyhlásilo město České Budějovice ve spolupráci
s Ateliérem U Beránka v Krajinské ulici a společnosti 1. JVS.

„Zájem nás skutečně velmi mile překvapil. Soutěže se účastnilo 88 foto-
grafů, kteří nám dali k dispozici 375 snímků,“ zhodnotil jeden z organizátorů
David Veis, jak těžkou práci měla odborná porota při výběru vítězů.

Nakonec vyhlásila nejlepší snímky. V kategorie Samsonova kašna získal
1. místo Michal Siroň z Českých Budějovic, 2. místo patří Nele Pazourkové
z Českých Budějovic a bronz získal Martin Hrubý z Českých Budějovic.

V kategorii Ostatní kašny a fontány zaujala nejvíce porotu Blanka Špír-
ková z Plané u ČB, která obsadila 1.místo, stříbrnou příčku získala Johana
Matějková z Českých Budějovic a 3. místo patří Michalu Medovi z Třebotovic.

„Ačkoliv jsme fotografy nabádali, aby zachycovali život, nejvíce snímků
zobrazovalo Samsonovu kašnu v různém ročním období a za odlišných svě-
telných podmínek. Ukázalo se, že má v Budějovicích výsadní postavení a je
pro mnoha fotografů magická,“ dodal Veis.

Jeho slova potvrzuje i vítěz první kategorie Michal Siroň. Doma má už asi
1600 fotografií Samsonovy kašny. „Vítězství je pro mě zadostiučinění
a odměna za dlouholetou práci. Samsonovu kašnu miluji a nacházím u ní
neustále nové pohledy, nové záběry, nové kompozice,“ sdělil Siroň.

Jak říká, kašnu má do detailů přečtenou. Když vyfotografoval vítězný
snímek, věděl, že je mimořádný. „Fotografie vznikla ráno. Má nádhernou
atmosféru a voda, jak dopadá, tak vypadá, jako by ji vytvořil nějaký rytec,“
dodal Siroň.

To vítězka druhé kategorie Blanka Špírková z Plané u Českých Budějovic
snímek vytvořila přímo pro soutěž. Uposlechla výzev a zkusila nafotit život
a povedlo se. 

„Fotím zcela amatérsky zejména při svých turistických cestách, nej-
častěji hory. Park Na Sadech, kde jsem fotila fontánu, mám ráda. Chodím
tudy denně a sleduji jeho proměny v jednotlivých ročních obdobích. Jsem
potěšena, že se mi zde podařilo zachytit neobvyklou situaci,“ konstatovala
Špírková.

Vítězství bylo pro ni první ve fotografické činnosti. Přiznala, že je to pro
ni zároveň i impuls k dalšímu fotografování.

Kategorie SAMSONOVA KAŠNA: 22.. místo NNeellaa  PPaazzoouurrkkoovváá z Českých Budějovic.

Kategorie OSTATNÍ KAŠNY A FONTÁNY: 11.. místo BBllaannkkaa  ŠŠppíírrkkoovváá z Plané u Č.B. Kategorie SAMSONOVA KAŠNA: 33..  místo MMaarrttiinn  HHrruubbýý z Českých Budějovic.

Kategorie OSTATNÍ KAŠNY A FONTÁNY: 22.. místo JJoohhaannaa  MMaattěějjkkoovváá z Českých Budějovic. Kategorie OSTATNÍ KAŠNY A FONTÁNY: 33.. místo MMiicchhaall  MMeedd z Třebotovic.
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Dotazník poslouží ke zlepšení dopravy v Českých Budějovicích
11..  NNěěkkoolliikk  zzáákkllaaddnníícchh  iinnffoorrmmaaccíí  nnaa  úúvvoodd

VVyybbeerrttee  ssii  zz  nnaabbíízzeennýýcchh  mmoožžnnoossttíí  ssvvéé  oossoobbnníí  cchhaarraakktteerriissttiikkyy..  OOddppoovvěěďď  vvyyzznnaaččttee  kkřříížžkkeemm  ddoo  ččttvveerreeččkkuu  ..  PPrrůůzzkkuumm  jjee  aannoonnyymmnníí..

Moje věková kategorie je 10 - 18 19 - 40 40 - 65 65 a více

Naše domácnost čítá celkem členů 1 - 2 3 4 5 a více

Osobních automobilů v domácnosti máme 1 2 3 4 a více

Bydlíme v zástavbě typu bytový dům rodinný dům

22..  CCeessttyy  ppoo  mměěssttěě  bběěhheemm  ddnneeššnnííhhoo  pprraaccoovvnnííhhoo  ddnnee
VV  ddrruuhhéé  ččáássttii  ddoottaazznnííkkuu  ppooppííššeettee  ssvvůůjj  ddnneeššnníí  pprraaccoovvnníí  ddeenn..  ZZaašškkrrttnněěttee  pprroossíímm  vvýýcchhoozzíí  aa  ccíílloovvéé  mmííssttoo,,  nnaappiiššttee  ččaass  aa  ddoobbuu  ttrrvváánníí..
DDrruuhh  ddoopprraavvyy  zzvvoollttee  tteenn,,  kktteerrýý  jjee  bběěhheemm  cceessttyy  ppřřeevvaažžuujjííccíí..

Zpracování Integrovaného plánu organizace dopravy (IPOD) postoupilo do
fáze průzkumů. Během třech týdnů na přelomu září a října je sledováno
43 křižovatek, 19 parkovišť a 70 míst na významných pěších trasách.

Nebudou to však jen strohá čísla, která zajímají zpracovatele IPOD. Šanci
vyjádřit svůj názor a popsat cestování po městě dostanou všichni obyvatelé
Českých Budějovic. Dotazník je připraven na internetových stránkách
www.ipod-cb.cz, odpovědi budou zjišťovat také brigádníci přímo v ulicích
města. Další možností je vyplnit formulář.

Vystřižený dotazník pak stačí osobně doručit do Informačního centra
magistrátu v budově radnice, nebo zaslat poštou na adresu: Magistrát města
České Budějovice, Odbor územního plánování a architektury, nám. Přemysla
Otakara č. 1,2, 370 01 České Budějovice, heslo PRŮZKUM.

Přispějte proto, prosím, k co možná nejdůkladnějšímu vytvoření plánu
dopravy a vyplňte tento dotazník:

Moje pprrvvnníí  cceessttaa začíná v místě  a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje ddrruuhháá  cceessttaa začíná v místě a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje ttřřeettíí  cceessttaa začíná v místě a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje ččttvvrrttáá  cceessttaa začíná v místě a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje ppááttáá  cceessttaa začíná v místě  a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje ššeessttáá  cceessttaa začíná v místě  a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje sseeddmmáá  cceessttaa začíná v místě a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

Moje oossmmáá  cceessttaa začíná v místě  a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .

VVzzoorr  vvyyppllnněěnníí::
Moje pprrvvnníí  cceessttaa začíná v místě  a končí v místě  .  Na cestu vyrážím v  hodin a trvá asi minut. Cestuji  .
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33..  MMííssttaa  nnaavvššttíívveennáá  bběěhheemm  ddnneeššnnííhhoo  pprraaccoovvnnííhhoo  ddnnee
NNyynníí  uuvveeddeettee  ppoolloohhuu  ssvvééhhoo  bbyyddlliiššttěě,,  pprraaccoovviiššttěě  aappoodd..,,  kkaamm  jjssttee  cceessttoovvaall((aa))  bběěhheemm  ddnneeššnnííhhoo  ddnnee..
UUvveeďďttee  pprroossíímm  ppoouuzzee  ttaa  mmííssttaa,,  kktteerráá  jjssttee  zzvvoolliill((aa))  vv  ppřřeeddcchhoozzíí  ččáássttii  ddoottaazznnííkkuu..
VV  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh  ssttaaččíí  nnaappssaatt  nnáázzeevv  ččttvvrrttii,,  ppřřííppaaddnněě  uulliiccii  aa  ččíísslloo  oorriieennttaaččnníí..
MMiimmoo  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee  uuvveeďďttee  ppoouuzzee  nnáázzeevv  oobbccee..

Moje bydliště se nachází v městské čtvrti / ulici / obci                  

Moje pracoviště se nachází v městské čtvrti / ulici / obci              

Moje škola se nachází v městské čtvrti / ulici / obci                      

Moje nákupní místo se nachází v městské čtvrti / ulici / obci     

Můj lékař se nachází v městské čtvrti / ulici / obci                      

Moje místo pro volný čas se nachází v městské čtvrti / ulici / obci

VVzzoorr  vvyyppllnněěnníí::

Moje bydliště se nachází v městské čtvrti / ulici / obci

Moje pracoviště se nachází v městské čtvrti / ulici / obci  

44..  NNáázzoorr  nnaa  ddoopprraavvnníí  ssiittuuaaccii  vvee  mměěssttěě
VV  ppoosslleeddnníí  ččáássttii  ddoottaazznnííkkuu  nnááss  zzaajjíímmáá  vváášš  ppoohhlleedd  nnaa  ddoopprraavvuu  vvee  mměěssttěě..
OOzznnáámmkkuujjttee,,  pprroossíímm,,  jjeeddnnoottlliivvéé  vvěěttyy  jjaakkoo  vvee  šškkoollee;;  stupnicí od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší)..
PPookkuudd  vváámm  nněěkktteerráá  oobbllaasstt  nneenníí  bbllíízzkkáá  ((nnaappřř..  nneejjeezzddííttee  nnaa  kkoollee)),,  ppřříísslluuššnnoouu  ččáásstt  vvyynneecchheejjttee..

CChhooddíímm  ppěěšškkyy zznnáámmkkaa  

Kvalita pěších tras v místě bydliště

Rozsah pěších zón v centru města

Vybavenost pěších tras (lavičky, odpadkové koše, osvětlení)

Informace pro pěší (ukazatele, mapy, orientační body)

Pěší dostupnost nákupních příležitostí z místa bydliště

Pěší dostupnost rekreačního zázemí města

Bezpečnost na přechodech pro chodce

Bezbariérovost pěších tras ve městě

JJeezzddíímm  nnaa  kkoollee zznnáámmkkaa  

Množství a kvalita cyklistických tras ve městě

Parkování jízdního kola ve stojanech

Informace pro cyklisty (značení tras, mapy, orientační body)

Dostupnost významných institucí (úřad, lékař)

Dostupnost pracoviště nebo školy z místa bydliště

Dostupnost rekreačního zázemí města a jeho okolí

Bezpečnost na místech křížení s motorovou dopravou

Bezpečnost v běžném provozu (mimo vyhrazené stezky)

VVzzoorr  vvyyppllnněěnníí::
Bezpečnost v běžném provozu (mimo vyhrazené stezky)

NNoovvéé  VVrrááttoo

PPrraažžsskkáá  2244

VVyyuužžíívváámm  MMHHDD zznnáámmkkaa  

Rozsah sítě linek MHD a jejich směrování 

Vybavenost zastávek (přístřešky, lavičky, osvětlení)

Informace pro cestující (jízdní řády, mapy, tarif, výluky)

Přístup na zastávky MHD v místě bydliště

Přístup na zastávky MHD v centru města

Dostupnost významných institucí (úřad, lékař)

Dostupnost pracoviště nebo školy

Spolehlivost a pravidelnost přepravy MHD po městě

Kvalita a bezpečnost vozového parku dopravce

Bezbariérový přístup do vozidel MHD

JJeezzddíímm  aauutteemm zznnáámmkkaa  

Rozsah sítě komunikací na území města 

Kvalita povrchu hlavních městských komunikací

Kvalita povrchu vedlejších městských komunikací

Informace pro řidiče (dopravní značení, orientace, uzavírky)

Řízení dopravy (světelné křižovatky, naváděcí systém)

Plynulost přepravy automobilem na území města

Parkování vozidla v místě bydliště

Parkování vozidla v místě pracoviště

Parkování vozidla u významných institucí (úřad, lékař)

Parkování vozidla u nákupních příležitostí

VVzzoorr  vvyyppllnněěnníí::
Parkování vozidla u nákupních příležitostí

DDěěkkuujjeemmee  zzaa  vvyyppllnněěnníí  ddoottaazznnííkkuu..
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