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NOVINY Po Vltavě pluly stovky lidí 
  Propojení okruhů 10. října 
pro bruslaře a cyklisty

 V Budějovicích se dobře žije
 Lávka dostala ocenění

Město České Budějovice je na 
komunální volby, které se usku-
teční ve dnech 15. a 16. října, při-
praveno. Obyvatelé by již měli mít 
k dispozici volební lístek a vědět, 
kde se nachází okrskové komise.

Distribuce hlasovacích lístků 
začala již 4. října. „Kdyby náhodou 
někdo lístky domů nedostal, může 
si je vyzvednout na magistrátu 
nebo přímo v hlasovací místnosti, 
kde budou v dostatečném množ-
ství k dispozici,“ uvedl pověřený 
tajemník Václav Suchopár.

Lidé budou většinou volit 
v místech, kde jsou zvyklí. Přesto 
se změna sídla volebního okrsku 
dotkne celkem tří míst  - č. 32, 
které se z tiskárny INPRESS z Hu-
sovy ulice přesune do budovy 
Jihočeské univerzity v ulici U Vý-
staviště a č. 9 a 10, které se ze 
Správy domů v Čéčově ulici pře-
sunou z čísla 40B do hlavní bu-
dovy Správy domů.  Volit se bude 
celkem v devadesáti okrscích.

Lidé mohou již nyní podávat 
žádosti o přenosnou urnu, a to na 
telefonních číslech 38 680 5020 
nebo 38 680 5024. Volby do ko-
munálu mají proti ostatním vol-
bám určitá specifi ka, kterým musí 
voliči věnovat pozornost.

Především mohou lidé volit 
pouze ve stálých volebních komi-
sích. „Pokud bude někdo v době 
voleb mimo město, nemůže volit 
nikde jinde. Nejsou dodávány vo-
ličské průkazy,“ vysvětlil Sucho-

Budějovice jsou na volby připraveny
pár. Volit může občan města Čes-
ké Budějovice, který druhý den 
voleb dosáhl 18 let. Prokázat se 
musí buď občanským průkazem 
nebo pasem.

V průběhu voleb bude fungo-
vat mimořádně služba na mat-

ričním úřadě - evidenci obyvatel 
na náměstí Přemysla Otakara II. 
a evidenci občanských průkazů 
v Jeronýmově č. 1, a to v pátek 15. 
října do 22.00 hodin a v sobotu od 
8.00 do 14.00 hodin.

„A to pro případ, že by se ob-

Členové zastupitelstva ve funkčním odbodí 2006 - 2010.  Jmenný seznam je k dispozici na www. 
c-budejovice.cz                                                                                                                 Foto Archív

čané přistěhovali či odstěhovali,  
nebo zjistili, že mají neplatný ob-
čanský průkaz či jej ztratili. Prů-
kaz totožnosti jim tak bude vydán 
bez biometrických prvků s dobou 
platnosti jeden rok,“ poznamenala 
mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

Fanoušci fotbalu si nenechali 
ujít příležitost na vlastní oči 
vidět jeden z nejslavnějších 
pohárů na světě – pohár Ligy 
mistrů. V úterý 21. září si ori-
ginál prohlédly na náměstí 
Přemysla Otakara II. stovky 
Budějovických. Pohár přivezl 
kamion a představil ho slavný 
český internacionál Vladimír 
Šmicer.        Foto Petr Zikmund

První zasedání okrskových vo-
lebních komisí se uskutečnilo ve 
čtvrtek 23. září v českobudějovic-
ké Sportovní hale.

„Ve městě je devadesát okrs-
ků, což představuje řádově asi 
980 lidí, kteří se na komunálních 
volbách budou aktivně podílet. 
Z kapacitních důvodů tak jejich 
první část, což je zhruba polovina, 
zasedala od osmé hodiny ráno, 
druhá pak od desáté,“ uvedla 
k přípravám mluvčí magistrátu Jit-
ka Welzlová.

Všichni účastníci složili slib 
a zvolili si předsedu a místopřed-
sedu komise. Do začátku voleb 
museli zapisovatelé a předsedové 
ještě absolvovat školení, které po-
řádá Český statistický úřad a se-
známit se s volebním zákonem 
a se způsobem sčítání hlasů.

Okrskové 
komise 

se sešly ve 
Sportovce 

Jaké jsou možnosti volby
Volby do městského zastu-

pitelstva jsou specifi cké v mož-
nosti výběru nejen strany, ale 
i jednotlivých kandidátů.

Voliči mají k dispozici pouze 
jeden hlasovací lístek, který ob-
sahuje všechny kandidující sub-
jekty. Každý má k dispozici tolik 
hlasů, kolik je členů zastupitel-
stva. V Českých Budějovicích 

Strany dostaly příležitost 
prezentovat se od 1. do 14. října 
na šesti výlepových válcích na 
náměstí Přemysla Otakara II.

Primátor Miroslav Tetter tak 
využil  § 30 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí, podle kterého lze vyhra-
dit výlepové plochy pro před-
volební kampaň šestnáct dní 
před zahájením voleb. Všechny 
volební strany, které se uchá-
zejí o přízeň voličů, musí mít 
zároveň rovné podmínky.

„U nás se v komunálních 
volbách utká šestnáct stran. 

Primátor rozdělil výlepové plochy
Všechny dostaly stejnou 
možnost prezentace na šes-
ti výlepových válcích. Ty jsou 
postaveny ve třech rozích čes-
kobudějovického historického 
náměstí Přemysla Otakara II. 
s výjimkou prostoru před rad-
nicí,“ vysvětlil primátor  Miro-
slav Tetter s tím, že v kompe-
tenci starosty je určení pouze 
výlepových  ploch na veřejném 
prostranství. 

Netýká se to záborů pro-
stranství na pódia a podobně, 
kde se budou kandidáti stran 
prezentovat.

Od 14. do 16. října se na ná-
městí Přemysla Otakara II. usku-
teční tradiční Švestkové trhy, 
které letos doplní první Budějcké 
posvícení.

Trhy proběhnou tak, jak jsou 
lidé zvyklí. Budou si moci nakoupit 
výrobky od tradičních řemeslníků 
a sbírat inspiraci pro nezadržitelně 
se blížící Vánoce. Součástí bude 
i prezentace regionální produkce.

Volby doplní Švestkové trhy
„Budějcké posvícení organi-

zuje Jihočeská hospodářská ko-
mora za podpory města. Budou 
probíhat na straně hotelu Zvon,“ 
informovala vedoucí odboru kul-
tury Iva Sedláková.

Ve velkém stanu se představí 
jednotlivé hotely, které ve měs-
tě působí a budou vařit tradiční 
jídla, jako je například husa nebo 
kachna. 

je to 45. Lidé mohou proto hlaso-
vat následujícím způsobem:
1.  Označit křížkem pouze jed-

nu volební stranu. Tím je 
dán hlas všem kandidátům 
této volební strany.

2.  Označit křížkem kandidáty 
z různých volebních stran 
podle vlastního výběru, nej-
výše však do počtu členů 

zastupitelstva – v Českých 
Budějovicích 45

3.  Oba způsoby může volič 
kombinovat. Lze označit 
křížkem jednu volební stra-
nu a dále vybrat jednotlivé 
kandidáty z ostatních stran. 
Zakřížkovaná strana ale 
obdrží o počet individuál-
ně vyznačených kandidátů 
méně hlasů. (Příklad: volič 
zakřížkuje volební stranu 
s 45 kandidáty a navíc za-

křížkuje 10 kandidátů z ji-
ných volebních stran dle 
vlastního výběru. Zakříž-
kovaná volební strana ob-
drží jen 35 hlasů pro prv-
ních 35 kandidátů.)
„Doporučil bych voličům, aby 

vše pečlivě zvážili. Pokud totiž 
zakřížkují například dvě strany, 
nebo více než 45 kandidátů, pů-
jde o neplatný hlas. To je potřeba 
si uvědomit,“ dodal pověřený ta-
jemník Václav Suchopár.

Čas na bilanci
110 schůzí, 

6189 materiálů 
a stovky hodin 
rozhodován í 
nebo 41 za-
sedání, 1371 
materiálů a 
desítky hodin 
rozhodování.

I tak může vypadat statistic-
ky právě končící volební obdo-
bí 2006 – 2010 z pohledu rady 
města, v tom prvním případě, 
a zastupitelstva, v tom druhém.

Mohl bych také uvést desítky 
rekonstruovaných ulic a kanaliza-
cí, opravených škol a školek, ně-
které z nich i nově postavené, re-
vitalizaci částí krajské metropole, 
novou podobu Lannovy třídy, 
plovárny, fotbalového stadionu, 
další kilometry cyklostezek nebo 
vybudovanou trolejbusovou trať 
z Vltavy do Českého Vrbného.

Tento výčet již konkrétních 
investičních akcí za poslední 
čtyři roky, kdy suchá čísla, sho-
ra uvedená, dostávají reálnou 
podobu, by se nevešel zcela 
určitě ani na tuto stránku. A to 
je dobře, protože to je důkaz 
toho, že se město mění. Někdo 
novou podobu metropole vítá 
a je spokojen, jiný zase protestu-
je, protože se mu změny nelíbí. 
I to je zcela běžné pro každoden-
ní život ve městě.

Přitom je potřeba si uvědo-
mit, že i přes tuto na investice 
poměrně bohatou bilanci, kterou 
teď předkládám, nebyly posled-
ní čtyři roky pro rozvoj města 
v žádném případě jednoduché. 
Zastupitelé museli přehodnotit 
plány, protože se do fi nancování 
zásadně promítly dopady hospo-
dářské krize.

Z tohoto pohledu a s důra-
zem na státem avizovaná úspor-
ná opatření musím ocenit, že 
v druhé polovině října Ředitelství 
silnic a dálnic otevře novou ko-
munikaci spojující Nádražní ulici 
s Okružní, tzv. propojení okruhů. 
To je doposud největší dopravní 
investiční akcí ve městě. Těší mne 
také zahájení stavby Zanádražní 
komunikace i nezadržitelně blíží-
cí se rekonstrukce ulice Evžena 
Rošického, ze které zmizí tolik 
nenáviděné dlažební kostky.

Za několik málo dní budou 
lidé v komunálních volbách roz-
hodovat o novém složení zastu-
pitelstva, které si pak zvolí vedení 
města. Tomu současnému končí 
čtyřletý mandát.

Chtěl bych proto poděkovat 
všem zastupitelům města, jak se 
zhostili práce pro České Budějo-
vice. A všem obyvatelům popřát, 
aby se jim v jihočeské metropoli 
žilo co možná nejlépe.

Miroslav Tetter, primátor

Oslavy vzniku 
samostatného státu
Také letos oslaví České Budějovice 
vznik samostatného českosloven-
ského státu. Na vybraných místech 
se jich zúčastní zástupci kraje, Svazu 
bojovníků za svobodu a města.  Kon-
krétně ve středu 27. 10. (od 9.00 hod. 
po celé dopoledne) v Suchém Vrb-
ném, Mladém, Novém Vrátě, Kněž-
ských Dvorech, Rožnově a Čtyrech 
Dvorech. Ve čtvrtek 28. 10. v 9.30 hod. 
u radnice, v 11.15 hod. na hřbitově 
sv. Otýlie.
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Po Vltavě pluly už stovky lidí
Stovky lidí využily první příle-

žitost okusit plavbu po Vltavě od 
nového přístavu u Lannovy lodě-
nice.

Přestože na trasu splavněné 
řeky z Českých Budějovic do 
Hluboké nad Vltavou se lodě bu-
dou moci vydat až v nadcházejí-
cí plavební sezóně, předpremiéru 
nabídla Česko-britská plavební 
s.r.o., která vyvážela zájemce re-
kreační lodí alespoň do Českého 
Vrbného a zpět.

Dokončená protipovodňo-
vá opatření spojená s nutným 
prohloubeným říčního koryta, 
včetně vybudování takzvaného 
obratiště u Jiráskova jezu, o něž 
se postaraly státní podnik Povodí 
Vltavy a Ředitelství vodních cest 
ČR, učinily již v tomto úseku Vlta-
vu splavnou.

„Ani jsme nečekali, že hned 
zpočátku bude tak veliký zájem 
o možnost projet se lodí po řece 
a užít si z paluby zcela jiných po-
hledů na město a jeho okolí. Za 

Z Lannovy loděnice už vypluly stovky lidí na řeku.                                                          Foto Archív

necelý měsíc jsme svezli stovky 
lidí, o víkendech jsme museli na-
sazovat dvě plavidla. Pakliže nám 
počasí přálo, točili jsme okruh 
i šestkrát denně. Mimořádný 
zájem o projížďku po Vltavě byl 
v době konání celostátní výstavy 
Země živitelka, častými pasažéry 
byli i rodiče s dětmi,“ řekl Štěpán 
Machart, jednatel plavební spo-
lečnosti, která na letošní zkušeb-
ní plavby nasadila jen malá plavi-
dla pro maximálně 30 lidí.

V nadcházející sezóně, kdy už 
bude v provozu plavební komora 
i přístaviště v Českém Vrbném, 
by ráda nabídla projížďky až na 
Hlubokou ve větší rekreační lodi, 
takzvané maďarce. „Nepochybu-
ji o tom, že plavba bude i nadále 
lidi bavit. Rekreační cesty fungují 
v Holandsku, Německu, Francii 
a není důvod, proč by vltavská 
vodní cesta neměla být úspěšná 
i u nás,“ dodal Machart. 

Tečku za vyjížďkami lodí, kte-
ré odstartovalo otevření Lannovy 

loděnice 25. srpna, učinilo pro 
letošek snížení vltavské hladiny 
ve zdrži jezu České Vrbné. To 
si vyžádalo napouštění bazénu 
zdejšího budoucího ochranného 
přístavu.

O tom, jak daleko postoupi-
ly stavební práce při budování 
jak přístavu, tak i technologic-
ky ojedinělé plavební komory, 
se přesvědčili i návštěvníci Dne 
otevřených dveří, který 17. září 
připravilo ve vodáckém areálu 
v Českém Vrbném Ředitelství 
vodních cest ČR, coby investor 
projektu.

Na jeho fi nancování se vý-
razně podílí Evropská unie. Pro-
střednictvím Operačního progra-
mu Doprava uhradí z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 85 
procent celkových nákladů, zby-
tek je fi nancován ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury. České 
Budějovice tak získají další re-
kreační příležitost pro obyvatele 
i návštěvníky města.

Budějovické Letiště by mělo odbavit
až deset středně velkých letadel denně

Letadlo právě přistálo na Letišti České Budějovice.                         Foto Letiště České Budějovice

Letiště České Budějovice chce 
být standardním, přiměřeně velkým 
regionálním leteckým přístavem, 
který bude schopen odbavit deset 
středně velkých letadel typu Airbus 
320 nebo Boeing 737 denně, jižní 
Čechy přiblíží světu a Jihočeši od-
tud budou moci létat na dovolenou.

V roce 2010 se uskutečnila první 
etapa rekonstrukce a modernizace 
letiště, jejímž výsledkem je nově 
opravená budova řídící věže, zre-

konstruovaná administrativní budo-
va a zasíťování areálu, zahrnující vo-
dovodní a plynové přípojky, včetně 
optických telefonních kabelů. Tento 
první krok vede k vybudování stan-
dardního regionálního mezinárod-
ního letiště a stál investora, kterým 
je Jihočeský kraj, přes 65 milionů 
korun.

Zřetelné obrysy mají už i plány 
pro rok příští. Po první etapě mo-
dernizace bude následovat etapa 

druhá, podstatně náročnější. Za-
hrnuje výstavbu nové odbavovací 
haly, rozšíření stojánky a zpevnění 
části dráhy, instalaci navigačních 
technologií i technologií pro řízení 
letového provozu a vybudování ne-
zbytného technického zázemí.

Financování tohoto projektu je 
podmíněno úspěšnou žádostí o do-
taci z evropských fondů, konkrétně 
z Regionálního operačního progra-
mu Jihozápad.

Před auty si silnici 
vyzkouší bruslaři a cyklisté

V druhé polovině října budou 
moci řidiči využívat novou silnici, 
tzv. propojení okruhů. 

Umožní spojení Nádražní ulice 
s Okružní a výrazně zlepší situaci 
v dopravě ve městě, protože část 
dopravy směrem na Jindřichův 
Hradec odvede z Pražské třídy.

Předtím, než se po komunikaci 
vydají první vozidla, si silnici 10. 
října vyzkoušejí cyklisté i bruslaři. 
Na jeden den se jim silniční tah 
zpřístupní. 

„Stavba propojení okruhů  byla 
zahájena v lednu 2009 a je vlast-
ně prodloužením již vybudované 
silnice I/34 od Lišova do Budějo-
vic, a to od kruhového objezdu na 
Okružní směrem na Strakonickou, 
která na sebe v daném úseku pře-
bírá úlohu převaděče dopravy od 
Prahy a od Jindřichova Hradce na 
vnitřní dopravní okruh a na Zaná-
dražní komunikaci,“ sdělil náměs-
tek primátora František Jelen.

Projekt, jenž patří v Českých 
Budějovicích asi vůbec k největ-
ším a jehož investorem je Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, bude 
celkově stát bezmála 900 milionů 
korun. Příspěvek města je 110 mi-
lionů.

Důležitou stavbou ve městě je 
také rekonstrukce ulice Evžena Ro-
šického v úseku Oskara Nedbala – 
Milady Horákové, která na rozdíl 
od propojení okruhů rekonstrukci 
teprve započne. Dojde ke komplet-
ní výměně vozovky a zatrolejování 
trasy pro trolejbusy městské hro-
madné dopravy.

„To jistě ocení tisíce lidí, kteří ko-
lem této ulice bydlí a dlažební kost-
ky, které jsou hlučné, jim značně 
znepříjemňují život,“ dodal Jelen.

Finančně se na rekonstruk-
ci budou podílet Jihočeský kraj 
a České Budějovice. K částce 52 
milionů z města přidá kraj 75 mi-
lionů.

Náměstek František Jelen a předseda fi nančního výboru Vladi-
mír Brůha nad plány rekonstrukce u ulice Evžena Rošického.

Foto Petr Zikmund

Centrum pomáhá
Pro starší spoluobčany se zá-

jmem o aktivní trávení volného 
času v kolektivu svých vrstevníků 
poskytuje českobudějovické Cen-
trum sociálních služeb Staroměst-
ská (CSS) tzv. aktivizační služby.

„Naším cílem je umožnit  rozvoj 
či udržení osobních schopností 
a dovedností a zabránit vyloučení 
ze společenského života. Ideálem 
by bylo eliminovat pocit osamě-
losti a izolace, který lidi občas 
přepadá,“ poznamenala ředitelka 
CSS Iva Jirovská.

Mezi základní služby, které se 
poskytují zcela zdarma, patří zá-
jmové, vzdělávací a volnočasové 
aktivity, sociálně terapeutické čin-
nosti, ale třeba i pomoc při uplat-
ňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních zále-
žitostí.

„Nejfrekventovanější je tréno-
vání paměti, taneční čaje, pro-
mítání fi lmů, pétanque, šipky 
a ruské kuželky. Nejen ženy, ale 
i muže zajímá zpoplatněná rege-
nerační péče, masáže, pedikúra, 

Na snímku klientka CSS Anna Roubíčková. Tlak jí měří se-
stra Petra Kovaříková a za ruku ji drží fyzioterapeutka Eva 
Korandová.                                                      Foto Petr Zikmund

ale i možnost doprovodu nebo 
pochůzky s naším personálem. 
Jednotlivé aktivity jsou každý 
všední den v době od 13.15 ho-
din,“ upřesnila Jirovská.

K dalším činnostem CSS doda-
la, že se očekává poměrně velký 
zájem o pečovatelskou službu, 
která je nyní rozšířena v celém 
okrsku Staroměstská.

„Zastávám názor, že pobyt 
v domácím prostředí je nenahra-
ditelný. Proto město, jako zřizova-
tel, rozvoj terénních služeb plně 
podporuje, “ doplnil náměstek 
primátora Rudolf Vodička.

V podstatě byly vyslyšeny 
prosby starších občanů žijících 
v ulicích Staroměstská, Kubatova, 
Čéčova, Hálkova, Neplachova, 
Zachariášova, Klostermanova, 
Fr. Hrubína, Neklanova, Pražská, 
Budivojova, Puklicova, Nerudova, 
U Trojice, Průběžná, Plzeňská, 
Kněžskodvorská, J. Haška, K. 
Weise a Kostelní, kteří vyslovi-
li zájem o donášku jídel, nákupů 
a úklid. 
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Ul icemi  města Ulice 28. Října

 Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.
Dnešní otázka zní: 
Kdy byla postavena česká reálka, která sice stojí ve Šrámkově ulici, ale podílí se výrazně na 
obrazu ulice 28. října?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho vlastnoruč-
ním podpisem.
Správná odpověď na otázku ze záříjového vydání je: Stavba Černé věže byla dokončena v červnu r. 1577.
Výhercem je: Anna Hejdová, Hosín 49, 373 41 Hluboká n/Vlt.
Odpovědi zasílejte do 15. dne následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. 
Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Ulice 28. října v půdorysu za-
číná na Mariánském náměstí u 
bývalého domu U červeného 
raka (později ústav hluchoně-
mých)  a končí na Šrámkově ulici, 
pohledově školní budovou býva-
lé české reálky. V roce 1891 na 
schůzi obecního zastupitelstva 
navrhoval Adolf Haas, aby ulice, 
tehdy Střelnická, byla dále prora-
žena až na Pražskou silnici, nebo 
alespoň k Pekárenské ulici. Za-
stupitelé města návrh neschválili, 
ale ani nezamítli, jen odložili na 
neurčito, než se budou vyřeše-
ny problémy s vykupováním pří-
slušných pozemků. Mezitím se v 
prospektu ulice postavila česká 
reálka. Ulice se tak vyhnula přímé 
dopravě ven z města. 

Zmíněný Adolf Haas s chotí 
Marií si v tom čase nechali po-
stavit po levé straně na začátku 

Střelnické ulice výstavní dům č, 
1 se dvěma věžemi (dnes sídlo 
Policie ČR). Dům ale pronaja-
li státu. Od 1. února 1892 sídlily 
v Haasově domě c. k. okresní 
hejtmanství a c. k. okresní ško-
lí rada. Ve 2. polovině 20. století 
bylo v domě oddělení pasů a viz. 
Další dva navazující domy č. 3 a 5 
jsou  Hauptvogelovy domy z roku 
1892. Josef Hauptvogel je stavěl, 
přičemž v jednom měl potom byt 
a anceláře své fi rmy. 

Ulice byla ofi ciálně otevřena 
v roce 1875, kdy  dostala jméno 

Střelnická. Název byl zvolen podle 
střelnice budějovických ostrostřel-
ců, která se nacházela mezi Praž-
skou a Střelnickou v místech, kde 
stále Budějovická pivnice (později 
Metropol) a také pak Bio Grand. Po 
roce 1890 se ve Střelnické ulici sta-
věly vysoké, na svou dobu moderní, 
domy, často s věžemi, přitom v ulici 
bydlelo převážně německy mluvící 
majetné obyvatelstvo, které nazý-
valo „svou“ ulici „Elitegasse“ (Elitní 
ulice). Skutečně domy a dlažba v 
ulici patřily k nejlepším ve městě. 
Včetně přilehlého západního úseku 
Skuherského ulice a rovnoběžné 
Mariánské ulice (dnes Tůmova). 

V roce 1921 byla ulice přejme-
nována na Třídu 28. října v sou-
vislosti s tím, že před okresním 
hejtmanstvím se odehrála část 
událostí kolem 18. října 1918, které 
vedly k rozpadu c. k. Po roce 1945 

se používal název třída 28. října (s 
malým „t“) a později zmizel termín 
třída a ustálilo se jen „ulice 28. říj-
na“. Okresní hejtmanství a okresní 
školní rada (česká i německá) sídli-
ly v Haasově domě do roku 1935. 
Poté se přestěhovaly do Okresní-
ho domu na Wilsonově náměstí. 
V ulici měl první technickou kan-
celář inženýr a autorizovaný civilní 
geometr Josef Pfeffermann (autor 
významných secesních budov ve 
městě). Současně bylo v ulici něko-
lik nezbytných obchodů (pekařství, 
řeznictví, potraviny, koloniál, papír-

nictví, osadnické zboží), k tomu 
dva hostince, takže ulice se stala 
jakousi samostatnou enklávou.

V ulici sídlil c. k. poštovní a te-
legrafní úřad č. 4, později poštov-
ní úřad IV. pro Pražské předměstí, 
c. k. vojenské staniční velitelství, 
Posádkový soud a ještě velitel-
ství 38. pěší brigády c. k. armá-
dy. Dva známé hostince byly v 
provozu již v roce 1895. Na rohu 
Smetanovy ulice U české koruny 
a blíže ke Šrámkově ulici hostinec 
U Litvanů, též U Hnátků, U Eber-
lů U Kacovských, U Pavlíků a Na 
střelnici. 

Hostinští se zde poměrně čas-
to střídali. Místní noviny podávaly 
o změnách ve vedení hostinců 
podrobné informace: Hostinec 
U Litvanů ve Střelniceké ulici 
převzal od května 1901 p. Matěj 
Eberle, p. Jan Litvan převezme 

hostinec U Holanských v Kněž-
ské ulici, odkud p. J. Jánský pře-
jde k „base“ na Lineckém před-
městí. Mezitím byl nájemcem 
hostince U Litvanů od roku 1895 
Karel Hnátek, který podnik znovu 
zařídil a opatřil nové piáno k pá-
nům hostům k dispozici. V roce 
1903 p. Václav Kacovský, býva-
lý nájemce hotelu International 
převzal ve svou správu hostinec 
U Litvanů. Dosavadní nájemce 
hostince U Litvanů p. Matěj Eber-
le převzal hostinec U Matoušů ve 
Staroměstské ulici.

Studie potvrdila, že se 
v Budějovicích kvalitně žije

V Českých Budějovicích se 
jeho obyvatelům velmi kvalitně 
žije. Statutární město skončilo 
na pátém místě z 50 hodnoce-
ných měst v České republice. 
V Jihočeském kraji má metropo-
le konkurenta jen v Písku, který 
ji předběhl o kousíček a skončil 
čtvrtý.

To jsou závěry společnosti 
MasterCard, která přišla s vý-
sledky již 3. ročníku unikátní 
socioekonomické studie, kterou 
tradičně zpracoval tým odborní-
ků z Vysoké školy ekonomické 
v Praze.

„Toto umístění nás velmi těší. 
Dokazuje totiž, že jsme se v roz-
voji města vydali správným smě-
rem a pokoušíme se prosazovat 
naše záměry tak, aby co nejvíce 
prospěly občanům,“ reagoval 
na ocenění náměstek primátora 
František Jelen.

Studie se letos zaměřila na 
hodnocení 50 největších čes-
kých měst. Za Jihočeský kraj 
byla do průzkumu zařazena tři 
města: Písek, České Budějovice 
a Tábor. V rámci hodnocení kva-
lity života se Písek s 85,39 index-
ními body umístil na čtvrté příč-
ce a přeskočil tak krajské město 
České Budějovice, které obsadi-
lo páté místo s 85,12 indexními 
body. Město Tábor uzavírá první 
desítku nejlepších měst s hod-

notou 83,92 indexních bodů.
„Pozitivní výsledky vykazuje 

město zejména v indikátorech 
mapujících situaci na trhu práce. 
Míra nezaměstnanosti s hodno-
tou 5,5 % v květnu 2010 byla třetí 
nejnižší ze všech hodnocených 
měst, stejně jako podíl dlouhodo-
bé nezaměstnanosti s hodnotou 
19,3 %,“ uvedl prof. RNDr. René 
Wokoun, CSc., vedoucí katedry 
regionálních studií a ředitel Stře-
diska regionálních a správních 
věd Vysoké školy ekonomické, 
vedoucí metodického týmu stu-
die MasterCard česká centra 
rozvoje.

České Budějovice se vyzna-
čují relativně vysokými hodno-
tami naděje na dožití mužů (74,6 
let), což jim vyneslo v tomto 
indikátoru páté místo mezi 50 
hodnocenými městy. V rámci 
letošního ročníku studie byly ne-
závislou komisí odborníků posu-
zovány také projekty, které měs-
ta realizovala za účelem podpory 
ekonomického rozvoje.

Celkem bylo nominováno 84 
návrhů, z nichž do užšího vý-
běru prošlo šestnáct projektů. 
Za Jihočeský kraj se do užšího 
výběru kvalifi koval projekt s ná-
zvem Město a voda města Čes-
ké Budějovice. Za Jihočeský kraj 
byl dále hodnocen ještě projekt 
Letiště České Budějovice.

Celkové výsledky kvality života 
v 50 největších českých městech

1. Hradec Králové 88,83

2. Praha 88,73

3. Pardubice 85,40

4. Písek 85,39

5. České Budějovice 85,12

6. Plzeň 84,80

Lávka dostala prestižní cenu
Spokojená s výsledky celostát-

ní soutěže zaměřené na zklidňová-
ní dopravy s názvem Cesty městy, 
kterou vyhlásila letos už podeváté 
Nadace Partnerství pod záštitou 
Ministerstva dopravy ČR, může 
být krajská metropole.

„České Budějovice zazname-
naly nebývalý úspěch. Za přihláše-
nou lávku pro pěší a cyklisty přes 
Vltavu v ulici E. Pittera obdržely fi -
nanční prémii ve výši 50.000 korun 
a navíc i ocenění ministra dopravy 
titulem Bezpečná obec,“ pozna-
menal primátor Miroslav Tetter.

Připomněl, že už ve třetím roč-
níku této soutěže získalo město 

ocenění za dopravně technické 
opatření, realizované v roce 2003 
s prémií osmdesát tisíc korun, za 
projekt chránící městské historic-
ké jádro.

Ten spočívá v tom, že je do 
vymezené oblasti centrální zóny 
zakázán vjezd vozidlům, jejichž 
okamžitá hmotnost přesahuje šest 
tun. Předmětem 9. ročníku soutě-
že byla dopravní řešení, realizo-
vaná v posledních pěti letech, za-
měřená na zvyšování bezpečnosti 
provozu, zkvalitňování veřejného 
prostoru a optimalizaci uspořádá-
ní automobilové, cyklistické, pěší 
a veřejné dopravy.

Domov pro nemocné 
občany s Alzheimerem 

dostal zelenou
Zastupitelé schválili vznik do-

mova pro lidi trpící Alzheimerovou 
chorobou a dalšími stupni demen-
ce v zakoupeném objektu Na Zla-
té stoce. Fungovat bude jako de-
tašované pracoviště Domova pro 
seniory Máj.

„Celková investice si vyžádá 
částku ve výši 30 miliónů korun. 
Jsou v ní započítány jak koupě 
objektu, tak i náklady na projekt 
a vlastní přestavba a vybavení,“ 
uvedl náměstek primátora Rudolf 
Vodička.

Dům pojme na 20 pacientů s tě-
mito obtížemi, kteří doposud žijí 
na Máji. Ve zdejším domově pro 
seniory se proto 20 lůžek uvolní. 
„Výhodou tohoto domu je, že pro-
středí je uzavřené, je tu zahrada 
a lidé tak budou moc chodit ven, 
což dnes tak dobře možné není,“ 
uvedl ještě Vodička. Přestavba by 
měla být hotová ve druhé polovině 
roku 2011.

Počet míst v českobudějovických školách je dostatečný
Ve všech 14 základních školách, zřizova-

ných Českými Budějovicemi, je dostatečný 
počet míst pro pokrytí případného nárůstu bu-
doucích školáků v souvislosti se zvyšováním 
se počtu děti v mateřinkách.

Řekl to náměstek primátora Rudolf Vodič-
ka. „V Českých Budějovicích nedošlo k rušení 
žádné základní školy jako v jiných městech, 
jen jsme sloučili školu Emy Destinnové. Navíc 
učebny, které byly volné, jsme přebudovali na 
odborné a školy je nadále využívají. Pokud by 
došlo k razantnímu nárůstu, což ale neočeká-
váme, máme dostatek míst,“ vysvětlil Vodička.

Těší ho, že se podařilo zmodernizovat vyba-
vení základních škol. Město pořídilo například 
50 interaktivních tabulí, které umožňují využí-
vat při výuce počítač, včetně internetu.

Odbor školství plánuje v dohledné době 
zateplit Základní školy Máj a Rožnov, připra-
vuje se zateplení Základní školy Pohůrecká. 
„Kromě toho jsme připravili tři velké investiční 
akce. Jde o přístavbu šaten v ZŠ Grünwaldova, 
přístavbu jídelny k ZŠ Jindřicha Šimona Baa-
ra a začne se stavět propojovací chodba v ZŠ 
Oskara Nedbala, která spojí jídelnu se školou,“ 
dodal Vodička.

Třídní učitelka ZŠ J. Š. Baara Lenka Ďurišová využívá v 1A s dětmi k výuce interaktivní 
tabuli.                                                                                                   Foto Petr Zikmund
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Jak koupit SMS jízdenku na MHD?
Pošli SMS ve tvaru BUD na:

 902 06 20 pro jízdenku na 30min. cena 20,- Kč
 902 06 60 pro jízdenku na 24 hod. cena 60,- Kč

Jak koupit Datovou jízdenku na MHD?
Nahraj si do mobilu aplikaci DZone a nabij svou elektronickou peněženku:

 Plnocenná jízdenka na 30 minut cena 12,-Kč
 Plnocenná jízdenka na 24 hodin cena 40,-Kč

Nebo zajdi do prodejny Knebl mobil (OC Mercury, 2.p.), 
zde ti  aplikaci zdarma nahrají. 

Více na www.cb-mobil.cz nebo www.dpmcb.cz

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

Všechny sběrné dvory jsou otevřeny shodně v tyto doby:
Po až Pá  8:00 - 20:00 hod.
So  8:00 - 12:00 hod.
Ne 12:00 - 19:00 hod.
Dále Vám nabízíme možnost odvozu velkoobjemového 
a stavebního odpadu.

Jsme tu pro Vás:
Tel.: 724 976 885, 387 004 601

Třetí sběrný dvůr pro veřejnost
byl otevřen v ulici Plynárenská
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V letních dnech se pracovníci společnosti ČEVAK a.s. 

starají o pítka na území města

Senioři zpívali i pořádně bavili
Pod záštitou magistrátu se v pá-

tek 17. září konal v sále Gerbery už 
2. ročník Seniorské písně, akce pro 
pěvecké a taneční soubory seniorů 
z České republiky, kterou pořádá 
českobudějovická městská orga-
nizace Svazu důchodců.

„Seniorskou píseň zahájil zná-
mý a populární českobudějovický 
ženský sbor Rozmarýn pod vede-
ním Anny Postlové. Dále vystoupil 
sbor řádových sester ze Štěkně. 
Zúčastnil se také sbor Bábinky 
z Dobřan u Plzně,“ sdělila Jarosla-
va Studená z městské organizace 
Svazu důchodců v Českých Budě-
jovicích.

Uvedla, že novým účastníkem 
Seniorské písně byl pěvecký sbor 
Novita ze Soběslavi se sbormis-
tryní Evou Královou. „Dalším zají-
mavým hostem, na kterého jsme 
se velice těšili, byl ženský pěvecký 
sbor Tetičky z Kunovic. Sbor za-

V Českých Budějovicích se konal už druhý ročník Seniorské písně.
Foto poskytl Svaz důchodců

hájil v letošním roce svoji pětiletou 
činnost. Nejprve se zpívaly zažité 
a znovu objevené písně svatební, 
po nich následovaly další ze stud-
nice slováckého folkloru. Sbor vy-
stupuje také na Slovensku, Polsku, 

Rakousku,“ nastínila Studená.
Doplnila, že všechny účinkující 

soubory měly vysokou uměleckou 
úroveň, různorodý žánr a proto byl 
program Seniorské písně pro divá-
ky zajímavější.

Tzv. eVstupenku městského re-
zervačního systému – CBsystem, 
který funguje na internetové adrese 
www.c-budejovice.cz,  je možné 
od září zakoupit nově na všechna 
představení českobudějovického 
Jihočeského divadla.

Služba eVstupenky byla spuště-
na v polovině dubna 2010 a týkala 
se pouze nabídky repertoáru na 
českokrumlovském otáčivém hle-
dišti. Celkem ji využilo přes 2300 
diváků z České republiky i ze za-
hraničí.

„Velký zájem milovníků divadla 
o elektronickou vstupenku vedl 
k rozšíření nabídky a již nyní si ji 
zájemci mohou zajistit na oblíbená 
představení,“ poznamenala mluvčí 
magistrátu Jitka Welzlová.

Obrovský zájem o nákup vstu-
penek přes internet se očekává 
u vrcholné události sezóny 2011, 
kterou bude uvedení opery Kome-
dianti s argentinským tenoristou 
José Curou v hlavní roli.

Od 20. září prováděla odborná 
fi rma monitoring výskytu potkanů 
a ohniskovou deratizaci veřejných 

Finanční dar z městské poklad-
ny mohou opět dostat mladí a ta-
lentovaní českobudějovičtí umělci 
do osmnácti let, kterým se poda-
řilo letos získat významné ocenění 
na národních nebo mezinárodních 
festivalech, výstavách, soutěžích či 
přehlídkách.

Jak sdělila magistrátní mluv-
čí Jitka Welzlová, žádosti musejí 
obsahovat jméno a příjmení  no-
minovaného, popřípadě jeho zá-
konného zástupce a žadatele. Dále 
ještě datum narození, adresu byd-
liště, umělecký životopis, odborná 
doporučení a fotokopie získaných 
ocenění  a také telefonní kontakt.

„Zájemci ji mohou podat buď 
přímo pracovnicím odboru kultury 
nebo odevzdat přes podatelnu nej-
později do 14. října do 14.30 hodin. 
Jednotlivé návrhy posoudí členové 
kulturní komise, poté rada města 
a na základě jejího usnesení pře-
dá primátor oceněným interpretům 
šeky,“ doplnila Welzlová.

Pozor na provedenou deratizaci
prostranství v lokalitách Vltava, Máj, 
Šumava, Čtyři Dvory, Pražské před-
městí, Sokolský ostrov a Sady.

Zvýšená pozornost byla věnová-
na kanalizačním přípojkám a křovin-
ným porostům. „Návnady pro hube-
ní potkanů jsou kladeny zejména do 
otvorů, kde hlodavci hnízdí a stan-
dardně nejsou domácím zvířatům 
volně přístupné. Přesto doporuču-
jeme občanům, aby v uvedených 
částech města zamezili volnému 
a nekontrolovanému pobíhání do-
mácích zvířat,“ upozornila mluvčí 
magistrátu Jitka Welzlová.

CBsystem 
rozšířil nabídku 

Město podpoří 
mladé talenty
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