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Milí spoluobčané.
Jak jste již zaregistrovali, od
1. 4. 2004 a následně od 1. 5. 2004
došlo k poklesu cen zemního plynu.
Jihočeská plynárenská, a.s. v prvním případě zlevnila na základě
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v průměru o cca 3,73 %,
ve druhém případě se jednalo o snížení ceny o 2,47 % na základě
snížení daně z přidané hodnoty (DPH) z 22% na 19%. Jelikož se jedná
o změny cen v krátkém časovém úseku, rozhodli jsme se proto
otisknout aktuální ceny zemního plynu platné od 1. 5. 2004 pro
domácnosti. Informace o platných cenách pro všechny skupiny
odběratelů najdete na našich internetových stránkách www.jcp.cz
nebo vám tyto informace rádi sdělíme prostřednictvím telefonního
centra 140 50, které je vám k dispozici v pracovních dnech v době

od 7 do 17 hodin. Pracovníci telefonního centra Vám podají nejen
informace spojené s odběrem zemního plynu, ale za jejich pomoci
můžete provést změny ve smlouvě, aniž byste opustili pohodlí
domova či kanceláře. Do budoucna připravujeme komunikační
programy, které ušetří váš čas a o kterých vás budeme podrobněji
informovat v příštím vydání.

Ceny pro domácnosti a domovní prádelny využívané domácnostmi
Spotřeba
v kWh/rok

0 000 - 01 890
1 891 - 09 450
9 451 - 63 000
nad 63 000

Spotřeba
v m3/rok
Pouze pro
orientaci
000 - 0 180
181 - 0 900
901 - 6 000
nad 6 000

Maximální dvousložková cena
Kč/kWh
0,990
0,868
0,631
0,620

Měsíční plat
v Kč
037,00
055,00
239,00
293,00

Přehled výstav
v Radniční síni
S koněspřežkou do Evropy
- otevření letní turistické sezóny (12. 5. - 6. 6.)
Mateřinka pokračuje
- výtvarné práce dětí z MŠ a žáků ZŠ (9. 6. - 6. 7.)
Karolína Mitášová a Helena Giras Kozáková
- obrazy a keramické plastiky (8. 7. - 1. 8.)
Tvorba mezinárodní dílny malířů a grafiků Wittingen, SRN (4. 8. - 29. 8.)
Památková péče v Českých Budějovicích (1. 9. - 26. 9.)
Bonsae a suiseki (1. 10. - 10. 10.)
Jiří Tichý - Retrospektriva (13. 10. - 6. 11.)
Vařené fazole
- výtvarné práce uživatelů Centra denní služeb pro psychicky nemocné (10. 11. - 5. 12.)
Když století městem proletí
- srovnávací výstava dobových i současných fotografií Českých Budějovic (8. 12. - 31. 12.)

Městská policie
a prevence (nejen) kriminality
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz, www.1jvs.cz

Nový čistící vůz
představen veřejnosti
Na území Statutárního města
České Budějovice je 313 kilometrů
kanalizačních sítí.
Společnost 1. JVS a.s., provozovatel vodovodních a kanalizačních sítí na
území města, zakoupila kombinovaný
tlakový vůz pro čištění kanalizace typ
Kaiser Aquastar.
Tento vůz čistí pomocí vysokého
tlaku vody zanesenou kanalizaci přes
speciální trysku a zároveň tyto rozplavené usazeniny přečerpává fekální
hadicí do druhé části nádrže. Výhodou
tohoto vozu je především to, že díky
speciálním sítům uvnitř cisterny je odsávaná voda zbavená nečistot používána
znovu pro tlakové čištění. Ve srovnání
se standardním čistícím vozem, který
po spotřebování vody pro čištění kanalizace musí odjet a načerpat vodu novou,
nový vůz Kaiser Aquastar především
šetří čas, pohonné hmoty a zároveň dochází nasazením tohoto stroje k úspoře
pracovních sil. Před nákupem tohoto
vozu totiž musely v ulicích být nasazeny
vozy dva, čistící a fekální, každý s dvoučlennou obsluhou.
Speciální nadstandardní výbavou

tohoto vozu je také kamera s vlastním
pohonem, sloužící k prohlídce stavu
kanalizace před a po vyčištění. Zároveň
je možné tímto způsobem pořizovat
záznam na CD disky, které mohou
sloužit jako grafický podklad jednání
například o chystaných rekonstrukcích
kanalizačních sítí.
Tento nový vůz nebude nasazován
jen na území Statutárního města České
Budějovice, ale ve všech 43 městech
a obcích, kde společnost 1. JVS a.s.
provozuje vodovodní a kanalizační sítě.
Nákup tohoto stroje je dalším krokem
společnosti 1. JVS a.s. ke zvýšení standardu poskytovaných služeb. Toto zařízení společnost 1. JVS a.s. představila
v minulých dnech nejen představitelům
Statutárního města České Budějovice,
ale i jeho obyvatelům.
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PREVENCE - je slovo s jediným
a srozumitelným významem. Uplatňuje
se v mnoha oborech - ve zdravotnictví,
dopravě a dalších. Z jednoho rodu je také
sociální prevence, do níž patří prevence
kriminality a sociálně patologických jevů.
A co oddělení prevence Městské policie
v Českých Budějovicích vlastně dělá?
Myslím si, že o těchto úkolech
a aktivitách Městské policie v Českých
Budějovicích ví veřejnost nejspíš jenom
velmi málo. Výčet samotných aktivit a projektů by byl velmi obsáhlý, a proto se pokusím zmínit alespoň ty nejdůležitější.
Od roku 1997 jsme Ministerstvu
vnitra České republiky předložili 51
projektů prevence kriminality, z nichž
bylo 36 vybráno a finančně podpořeno.
Z nich jsme získali 10,5 milionu korun
jako účelově vynaložené prostředky
například na realizaci a stavbu SKATE
Parku v Č. B., streetballové koše na sídlištích, materiální vybavení českobudějovických sportovních a zájmových klubů pro děti a mládež , ale také například
na vybavení azylového domu.
Od roku 2001 se již tradičně
účastníme každoročního Mobil Salonu
na Výstavišti v Českých Budějovicích
v pavilonu Integrovaného záchranného
systému. Program představující nejen
ukázky naší práce a technických prostředků zaměřujeme především na oslovení mladší generace. S dětmi jsme plnili
mnohé úkoly a jako památku jsme společně s dalšími složkami IZS vydávali
různě zaměřené průkazy. V roce 2002
to byl Průkaz cyklisty (počet 631), v roce 2003 Průkaz mladého ochránce zákona
(670) a v letošním roce Průkaz „Umím
se chovat bezpečně“ (1012).
Pro děti ze Speciální školy v Č. B.
pořádáme již čtvrtým rokem dětské týden-

Adresa redakce
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 01 České Budějovice
tel.: 386 801 111

ní tábory (2001 - Dobronice u Bechyně,
2002 - Zátoňské Dvory, 2003 - Nový Řadov,
2004 - Přední Výtoň). Na většině z těchto táborů spolupracujeme s MP Jablonec
nad Nisou.
Do kategorie prevence pak patří také
každodennější práce, ať jsou to například přednášky či výcvik sebeobrany na
školách, speciální kurz pro učitele, kurz
sebeobrany pro studenty z rozvojových
zemí atd.
Součástí primární prevence je pak
samotná hlídková služba strážníků. Již
přítomnost hlídky omezuje páchání trestné a přestupkové činnosti a také předchází sociálně patologickým jevům. Tato
část naší práce je někdy úmyslně opomíjena či dokonce programově ignorována.
Libor Pytel, zást. ředitele
pro hlídkovou službu
Za měsíce leden až březen roku 2004
Městská policie při zajišťování veřejného
pořádku má na kontě mimo jiné:

Technické zpracování a tisk
dot. DesignStudio spol. s r.o.
České Budějovice
www.dot.cz

Počet případů
• odhalení spáchání trestného
činu (předáno Policii ČR):
26
• zajištěné a předané osoby
a vozidla v pátrání Policie ČR
3
• poskytnutí první pomoci
12
• kontrolované osoby
3 681
• kontrolovaní cyklisté
176
• kontrolovaní majitelé psů
167
• odchyt zvířat
153
• výzva pro nepřítomného
pachatele přestupku
6 746
• použití techniky k zabránění
odjezdu vozidla
2 067
• nařízení odstranění vozidla
tvořícího překážku sil. provozu 478
• oznámení o přestupku
postoupená na MM
1 937
• závady na dopravním značení
50
• objevené černé skládky
14
• nálezy dokladů, osobních
věcí, kol apod.
69
• dopisy doručené pro potřeby
správních orgánů
231

Povoleno MK ČR
podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb.
dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933

květen 2004 číslo 5/ročník 1/do všech poštovních schránek zdarma
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UVNITŘ LISTU
■ Město rozhýbalo výstavbu bytových domů
a chystá se stavět další
■ Anketa mezi neuvolněnými radními:
Co podle vás městu přinese členství ČR v EU?
■ Poslední otáčky točny
■ Novela zákona přinesla změny pro podnikání
v zemědělství
■ Mezinárodní sympozium ocenilo Dlouhou
a Dřevěnou lávku

Slučování

Demografický vývoj
působí vrásky

základních škol
si vyžádadal pokles populace
■ Důsledky demografického vývoje
se mimo jiné vážně
promítají do počtu
žáků základních
škol. Tím, že stát financuje školství
normativem na jednoho žáka, dostávají školy peníze
na platy a učební pomůcky podle počtu
žáků. Těch je čím dál méně a školy tak
zápolí s velmi svízelnými ekonomickými
potížemi. Kromě toho se výrazný pokles
počtu dětí projevuje i ve využití kapacit
základních škol. Toto jsou dva hlavní
důvody slučování, neboli optimalizace
sítě základních škol.
S ohledem na předpokládaný vývoj,
jenž nenaznačuje, že by se budoucích
školáků začalo rodit více, musí tyto
změny po důkladném posouzení a vyhodnocení situace nastat co nejrychleji.
Autoři prognózy předpokládají, že počet
žáků do roku 2011 poklesne téměř o třetinu, proti dnešnímu stavu.
Jak řešit problém
Zřizovatel má několik možností, jak
podobný krok, nepopulární především
v očích veřejnosti, udělat. Například nevypsat zápis do prvních tříd na dvou až
třech základních školách ve městě, čím
se tyto dostanou do postupného útlumu.
Nebo ponechat stávající stav ještě tři roky
a potom naráz zrušit dvě až tři školy najednou. Za třetí - sloučit vhodné dvojice
škol, za čtvrté - ponechat v provozu
všechny školy a pokud se nevtěsnají do
normativu, doplácet výdaje jinak hrazené

ze státního rozpočtu. Všechny tyto varianty, až na poslední, na niž zřizovatel nemá
peníze a tudíž nepřipadala v úvahu, mají
své přednosti i nedostatky. Ukázala je
podrobná analýza sítě základních škol
ve městě. Z ní vyplynuly kroky vedoucí
k postupnému řešení optimalizace sítě.
Prvním konkrétním je, že od září roku
2005 se v krajském městě podrobí sloučení Základní školy J. Š. Baara a Nová,
Nerudova a Čéčova, O. Nedbala a E. Destinnové.
Co optimalizace obnáší
Podle slov náměstkyně primátora
Vlasty Bohdalové, jejíž resort školství
bude přijaté usnesení zastupitelstva
realizovat, zůstanou zachována specifika
jednotlivých škol i po sloučení pod jeden
právní subjekt. Ten (škola A), převezme
veškerá práva, závazky, movitý a nemovitý majetek školy B, v níž zůstane zachován provoz tak, aby vhodně a hospodárně doplňoval provoz školy A s jediným ředitelstvím celého nového právního
subjektu. Uspoří se tím jedno ředitelství
a sníží se počet administrativních pracovníků. „Ušetřené peníze se pak budou
moci efektivně využít přímo ve výchovně
vzdělávacím procesu,“ poukázala náměstkyně na jedno z nejdůležitějších hledisek sloučení.
Co přinese
Největším přínosem tohoto kroku je
okamžitá úspora mzdových prostředků.
„Ředitel udrží školu v ekonomicky únosném
provozu, zaniknou některé funkce zástupců
ředitelů a sloučená škola bude mít dostatek
žáků,“ uvedla Vlasta Bohdalová a dodala,
(pokračování na str. 2)

Ohňostrojem ozářená Samsonova kašna na Náměstí Přemysla Otakara II.
při slavnostech města.
Foto Petr Zikmund

Krátce z jednání rady Slavnosti města
28. dubna 2004
• schválila návrh na zadání změny
územního plánu v souvislostmi s povodněmi v roce 2002: při veřejném
projednávání návrhu bylo podáno 17
stanovisek dotčených orgánů, 26 podnětů právnických a fyzických osob,
připomínky a návrhy přišly i od obyvatel, kterých se povodně bezprostředně nedotkly.
• další návrhy na změny ÚP v lokalitách, kde jsou možnosti individuální
výstavby a které by případnou povodní byly ohroženy: z pěti lokalit, jichž se
to týká (část parku Stromovka, Nové
Hodějovice, Nemanice, Třebotovice,
Nové Vráto), RM rozhodla nechat
zpracovat urbanistickou studii zatím
jenom k jedné z nich ( Stromovka) náklady na vypracování činí zhruba
300 tisíc korun.
• záměr na výstavbu hřiště na plážový
volejbal v blízkosti Sportovní haly směrem k bývalé sodovkárně
• rozpočtové opatření ve výši 45 tisíc
korun: náklady města na náhradní
dodávku pitné vody obyvatelům domu
v Nádražní ulici č. 21
• podání žádosti o dotaci ze Státního
fondu infrastruktury na akci Cyklistická
stezka Stromovka - centrum města,
druhá stezka podél Vltavy v úseku Litvínovický most - zahrádky Litvínovická.
• úpravu ceníku služeb ve Sportovní
hale a služeb zimního stadionu - Budvar
arény
• pronájem Letního kina v Háječku
Městským kulturním domům
12. května 2004
• spravování světelné signalizace fir-

mou Signalbau Huber, CZ, s. r o. , od
1. 7. letošního roku po deset let - kromě
běžné údržby světelné signalizace bude
sjednocen systém na všech křižovatkách
ve městě včetně oprav
• způsob a průběh zajištění úkolů
zimní údržby komunikací za období
2003/2004 Veřejnými službami České
Budějovice, p.o.
• odsouhlasila výběr zhotovitele
(Edikt, a.s.) na cyklistickou stezku
v úseku Stromovka-centrum města
(úprava lávky u Kauflandu), akce vázána na poskytnutí dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury
• vybudování úseku cyklistické stezky
podél Vltavy v úseku Litvínovický
most - zahrádky Litvínovická a lávky
pro cyklisty přes Vltavu v ul. E. Pittera
- zhotovitel JHP Mosty, spol. s. r. o.
• přerozdělení nevyčerpaného zůstatku
povodňového fondu (státní dotace na
tento fond) podle požadavků vlastníků
postižených objektů
• návrh nové vyhlášky o stanovení
koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území města
• kritéria pro udělení cen talentům
v oblasti kultury
• schválila neinvestiční dotace pro
sdružení Jihočeský streetwork 40 tisíc
korun, Základní organizaci neslyšících
10 tisíc korun, Sdružení pro pomoc
mentálně postižených 20 tisíc korun,
České maltézské pomoci, středisko
České Budějovice 40 tisíc korun
• záměr nájmu nemovitosti a budoucí
směny bývalého školního statku Na
Zlaté stoce (úprava objektu na Centrum
pro ochranu zvířat)

ve fotografii
Foto Petr Zikmund

Evropská populace stárne. Rodí
se čím dále méně dětí. V ČR je dokonce nejhorší situace v celé její
historii. Zanedlouho se prý podle
výsledných ukazatelů výzkumů staneme jednou z nejstarších evropských zemí. Také nám prý chybí
omlazení imigrací, která například
v Německu nebo Švýcarsku, v zemích
s dlouhodobě nízkou porodností,
brání rychlému stárnutí populace.
Na jednu ženu v produktivním věku
u nás připadá 1,14 narozeného dítěte a počet obyvatel se bude neustále snižovat. Výrazný pokles nenastane hned, pár let to potrvá. V současné době jsou totiž na vrcholu fertilního věku ženy silných ročníků ze
začátku 70. let. Nejdříve tedy nastane znatelný nárůst počtu obyvatel,
což by mohlo mylně vést k optimismu.
Po této vlně se ovšem předpokládá
prudký propad. Není to skutečnost
k jásání, příčin je mnoho a důsledky? Například rušení mateřských
škol, slučování základních. A vrásky na čelech spousty lidí.
Perspektivní mladé páry často
říkají: Dítě je drahá záležitost, stát
rodiny nepodporuje, anebo: Další
dítě? Za těchto podmínek a do tohoto
světa ani omylem! Tato nelibá hudba
k „Olympu“ asi nedoléhá, anebo uším
tamních „nejvyšších“ nevadí. Proč,
to je jiná věc. Několik čísel z matriky
narození magistrátu navozuje přece
jenom optimismus. V loňském roce
se v českobudějovické porodnici narodilo 2052 dětí, což je průměrně
měsíčně 171 dětí. Letos novorozenci
dosáhli triumfu hlavně v březnu,
kdy jich přišlo na svět 209.
V únoru to bylo 172, v dubnu
182. Průměrná měsíční porodnost letos vzrostla o 9 dětí.
Pohled do statistiky říká, že
vzato po desítkách let zpět,
narodilo se v roce 1983
1926 dětí, v roce 1993
2175 dětí. O loňském roku
už zmínka padla. Zdá se,
že porodnost na území
krajského města má jenom nevelké výkyvy a že
si drží určitou standardní hladinku. Kéž by to
tak zůstalo.
(ina)
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Neuvolnění radní

odpovídali na otázku:
Co podle vás přinese krajskému městu členství ČR v EU?

Ministr kultury ČR Pavel Dostál s primátorem města Miroslavem Tetterem při prohlídce míst, kde by mohlo stát otáčivé hlediště.
Foto Petr Zikmund

Poslední otáčky točny
Návštěva ministra kultury ČR Pavla
Dostála v Českých Budějovicích 26. dubna
napsala tečku za letitými spory ohledně
otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
Jak ministr potvrdil, „točna“ bude z majetku státu převedena do majetku Města
České Budějovice s limitní podmínkou,
že do roku 2006 přestane existovat
v českokrumlovském zámeckém parku.
„V žádném případě jsme nikdy nechtěli
definitivně ukončit provoz otáčivého hlediště. Proto jsme do ujednání zahrnuli,
že pro ni bude vytipováno náhradní místo,“
uvedl Dostál.
Produkce před otáčivým hledištěm
zůstane Jihočeskému divadlu v Českých
Budějovicích. Sezóna 2005 - 2006 bude
v českokrumlovském zámeckém parku
poslední, následující by měla začít už na
novém místě. Kam bude „točna“ buď
přemístěna, anebo kde bude vybudována
nová, není zatím jasné. Rozhodnutí má
ve svých rukách nový nabyvatel této unikátní divadelní atrakce. „Necháváme si
otevřená zadní vrátka. Bude záležet na
tom, které město nabídne lepší podmínky,“
podotkl primátor města M. Tetter. Jak řekl
náměstek ministra kultury Z. Novák,
převod majetku ve veřejném zájmu bude

bezúplatný a podle jeho odhadu by se
měl uskutečnit do měsíce, nejdéle však
do poloviny roku.
Vzhledem k faktu, že hlediště je postaveno na pozemku státu a pozemek je
pronajatý městu České Budějovice smlouvou s Národním památkovým ústavem
v Českých Budějovicích, dohodly se strany
na vložení dodatku ke smlouvě. Ten říká,
že pokud by z nějakého důvodu Město
České Budějovice točnu nezlikvidovalo
do konce roku 2006, souhlasí s tím, že
jeho majetek bude zlikvidován Národním
památkovým ústavem, a ten by pak po městu vyžadoval náklady s likvidací spojené.
Ve hře o nové umístění otáčivého
hlediště je lesopark Stromovka, prostranství u Loveckého zámečku Ohrada
v Hluboké nad Vltavou a místo poblíž
denního stacionáře Arpidy naproti sídlišti Vltava v krajském městě. Karta
v rukách zůstává ovšem také městu
Český Krumlov. I ono by muselo pro
otáčivé hlediště vybrat jiné místo.
O tom, zda bude „točna“ přenesena
nebo bude vystavěna nová, nechce zatím
primátor města M. Tetter spekulovat.
„Musíme podniknout spoustu zjištění, například v jakém je hlediště technickém

Město bude největším
sčítacím střediskem
V době voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech
11., 12., a 13. června, bude ve městě
pracovat celkem 90 okrskových volebních komisí čítajících přes 850 členů.
Sportovní hala se opět stane sběrným
místem Českého statistického úřadu,
jehož pracovníci budou výsledky voleb
zpracovávat, a to jak pro 90 městských okrsků, tak pro 84 okrsků

z okolních obcí ze správního obvodu.
Naše město se tak opět stane vůbec
největším sčítacím střediskem v České
republice. Vlastní zpracování výsledků v okrskových volebních komisích
bude zahájeno až v neděli 13. 6. od
22.00 hodin. Předběžné dílčí výsledky
by podle odhadů vycházejících ze zkušeností měly být k dispozici už kolem
půlnoci.
(red)

stavu. Je však jasné, že musíme začít ihned,
má-li se v sezóně 2007 zase roztočit a má-li
být zachována plynulá návaznost produkce,“ uvedl. Představitelé města zvažují
požádat při získávání peněz na uskutečnění záměru o pomoc partnerská města,
zejména pak při ucházení se o peníze
z evropských fondů.
Uspokojení ze závěrů ministerské návštěvy a z ní vyplynuvšího ujednání vyjádřil také ředitel Národního památkové
ústavu v Č. Budějovicích Aleš Krejčů,
když uvedl: „Všechna předchozí jednání
byla stresová, protože se o prodloužení termínu provozu „točny“ začalo jednat na jaře poslední sezóny, která běžela.“ Necelé
tři roky na řešení adekvátní náhrady považuje za dostatečné. „Neměla by se opakovat situace z konce 80. let, kdy se otáčivé hlediště netočilo. Na přerušení provozu
se těžko navazuje,“ podotkl.
Ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták
zhodnotil kauzu otáčivého hlediště slovy.
„Neměla vítěze, jenom poražené. Pozitivní
stránku tohoto řešení spatřuji hlavně v tom,
že strany, které v minulosti stály proti sobě,
nyní spojí síly a že umělecký artefakt, jakým
otáčivé hlediště bezesporu je, má šanci
na svůj další svébytný život.“
(ina)

Hosty zajímal
cestovní ruch
Statutární náměstek primátora Juraj
Thoma přijal v obřadní síni českobudějovické radnice návštěvu z USA.
Skupinu složenou také ze city managerů seznámil s historií i současností
města a jeho pozoruhodnostmi. Záměry města a strategii rozvoje cestovního ruchu jim přiblížila vedoucí
Odboru rozvoje a cestovního ruchu
Dagmar Baumruková. Hosté se zajímali o chod radnice i o využití bývalých vojenských objektů.

■ Josef Průcha:
Těžko předjímat.
Určitě se bude měnit systematika fondů, regionální politiky, nejspíš přijdou negativní dopady do administrativy města, myslím,
že nastane velké zatížení pro ni už z toho
důvodu, že asi změní zavedený systém
věcí. Na druhé straně může členství přinést řadu výhod v otázkách finančních,
ekonomických. Ale až se věci zaběhnou,
až odstonáme dětské nemoci, myslím si,
že to jistě výhody přinese.
■ Ivan Mánek:
Pro jednotlivé občany to může být přínosné, třeba z hlediska osobních zkušeností zejména
mladých lidí. Ovšem
pro město bude asi
toto první období
dobou hledání a vznikajících potíží - mezi
ně bych například počítal odliv kvalifikovaných, zvláště vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí určitých profesí,
středoškoláků, ale i odborných dělnických
profesí. Městu budou pak tito občané
chybět. Víme, že scházejí už dnes. Město
asi čekají vyšší náklady, může mu to
ovšem prospět například přístupnějšími
informacemi, rozvojem služeb, investičních aktivit a podobně. V neposlední řadě,
zejména při čerpání strukturálních fondů,
můžeme asi očekávat nárůst administrativy. Evropská unie totiž požaduje dodržování stovky nových směrnic a předpisů, týkajících se například zadávání
veřejných zakázek, vyhlašování výběrových řízení, tvorby rozpočtů, takže z toho
bych vyvozoval zbytnění byrokracie.
■ Rudolf Vodička:
Členství v EU přinese hodně zejména občanům města.
A to nejen proto,
že budeme moci
jako město získat
finanční prostředky
z evropských fondů
na potřebné projekty, ale i proto, že pro
každého jednotlivého občana přinese

mnoho možností v jeho seberealizaci.
Ale hlavně si přeji, abychom EU přispěli
také my, protože budeme-li EU přínosem,
znamená to, že jsem úspěšní a dobří
Evropané.
■ Jan Špika:
Hlavně si myslím,
že štěstí přeje připraveným. Když
bude město mít
vhodné projekty
pro investory, a ty
padnou na úrodnou
půdu, bude i šance
dostat peníze z EU, čímž můžeme všichni
jenom získat. Musíme si zkrátka umět
najít cestu k finančním zdrojům. Také
věřím, že legislativa bude více nakloněna
obcím a jejich rozvoji.
■ František Jelen:
Kdo je připraven,
není zaskočen. Odvážnému štěstí
přeje, ale nerad
bych, aby si toto
někdo vysvětloval
tak, že budeme jenom čekat s nastavenou dlaní. To by se nám taky mohlo
stát, že strávíme celý život v čekárně.
Češi jsou šikovný národ, který se nikdy
neztratil a ve světe si dokázal získat respekt. Nejsou na místě obavy, že bychom
ztratili svoji identitu. Měli bychom si
uvědomit, že řečeno sportovním slangem,
nejsme jen pozvanými hosty, ale už stálým domácím týmem.
■ Luděk Čermák:
Věřím, že město má
nebo bude v brzké
době mít v rukávu
celou řadu trumfů
- projektů natolik
připravených, že
obstojí v konkurenci jiných zemí
a přilákají k nám investory. Realitou je,
že o peníze z EU se bude ucházet celá
řada dalších českých měst. Myslím si,
nebo jsem dokonce přesvědčen o tom,
že město České Budějovice má reálnou
šanci v této konkurenci uspět. Podle
mého by se mělo ale také otevřít a navazovat kontakty v nejrůznějších oblastech života.
(ina)

Lístky může

zápisu o průběhu a výsledku hlasování
ve volebních okrscích. Podle sdělení
Václava Suchopára, vedoucího správního
odboru magistrátu, rozhodla Státní volební
komise, že zbývajících 80 tisíc hlasovacích
lístků, které už byly zalepené v obálkách
a označené adresami, bude distribuováno
občanům. „Pokud tedy volič dostane chybnou sadu, to znamená s případnými barevnými proužky po okrajích lístků a nebude s touto skutečností spokojen, vymění mu
lístky přímo ve volebním okrsku členové
komise,“ dodal Václav Suchopár. (wel)

vyměnit
komise

Celkem 70 tisíc kusů hlasovacích lístků k volbám do Evropského parlamentu,
které byly vytištěny s tiskovými chybami,
bylo vráceno zpět do tiskárny. Nově musí
být vytištěno také asi tisíc kusů tiskopisů

Kdo získá
letos cenu?

Statutární Město České Budějovice
se letos chystá udělit tzv. „Cenu
města“ za významný a mimořádný
počin nebo dílo a za celoživotní práci,
která přesahuje svým významem
hranice města a přispívá k jeho rozvoji. Cena může být udělena jednotlivci i kolektivu.
Návrh musí obsahovat jméno
a adresu navrhovaného kandidáta,
zdůvodnění předkládaného návrhu,
jméno, adresu a podpis navrhovatele.

Slučování základních škol
(dokončení ze str. 1)
že ředitelé nových subjektů vzejdou
z výběrového řízení. Zdůraznila dále, že
si je vědoma toho, jak bolestný je pro
všechny zúčastněné takovýto zásah do
sítě škol. „Doufám, že rozumní lidé pochopí
jeho nezbytnost. Při řešení jsme vycházeli
z kvalifikovaných návrhů podložených
důkladnou analýzou,“ vysvětlila. Zmíněný
analytický materiál předložený zastupitelstvu a jím také schválený dále říká,
že největší pokles počtu dětí nastane v následujících pěti letech ve čtvrti Čtyři Dvory
a na sídlišti Máj. Podle prognóz ředitelů
škol na nich ubude asi 600 dětí. „V této
oblasti se optimalizace základních škol
stala prioritní. Víme, že v dohledné bu-

info

doucnosti zde bude jedna základní škola
nadbytečná. Mám teď na mysli konkrétně
ZŠ Máj I a ZŠ Máj II, jejichž zázemí a vybavenost jsou na velmi vysoké úrovni
a bylo by třeba jejich kapacitu co nejvíce
využít,“ řekla náměstkyně.
Citlivý přístup je nezbytný
Sloučením výše jmenovaných škol
od září roku 2004 optimalizace nekončí,
spíš začíná. Vlasta Bohdalová je přesvědčena, že město při ní postupuje a bude
postupovat citlivě. „V jiných městech na
ni jdou mnohem razantněji,“ vyjádřila se
a doplnila, že pro dobrou funkci školy je
nezbytné aby do ní nastoupilo nejméně
50 - 60 prvňáků.

Optimalizace bude řešit také provoz
městem zřizovaných neúplných škol, které mají ministerskou výjimku a jejichž
kapacity nejsou už potřebné. „Budeme
ovšem pečlivě zvažovat dojíždění dětí z těchto okrajových částí města. Jde například
o školy v Mladém a Vrátě. Doprava zejména prvňáků a vůbec žáků prvního stupně
musí být kvalitní a bezpečná. Rozbor dále
ukázal, že optimalizace zatím není nutná
například u ZŠ Pohůrecká a ZŠ Rožnov,
kde lze díky nové výstavbě předpokládat
i nárůst počtu dětí,“ podotkla náměstkyně.
Nadějná je na základě analýzy i plánovaná
výstavba nových domů ve spádové oblasti
ZŠ Máj 1 a Máj 2.
(ina)

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111
Kněžská 19
tel.: 386 804 111
Jeronýmova 1
tel.: 386 793 111

Prvního českobudějovického euroobčánka
Davida Kováče, narozeného ve zdejší
porodnici, navštívil primátor Miroslav
Tetter. Obdaroval novorozeně pamětní
medailí, kterou město nechalo razit právě
k podobným slavnostním příležitostem.

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

Foto Petr Zikmund

tel.: 387 724 111
tel.: 387 789 120
tel.: 386 104 011

Návrhy adresujte na adresu
vyzyvatele:
Odbor kultury magistrátu Města
České Budějovice, náměstí Přemysla
Otakara II., 2, České Budějovice, nebo
osobně do podatelny magistrátu města, NEJPOZDĚJI VŠAK DO PONDĚLÍ
31. května 2004.
(red)

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Město rozhýbalo

výstavbu bytových domů
a

c h y s t á

■ V Českých Budějovicích se hojně
staví. Vznikají celé
nové lokality, kde
investují soukromníci, například na
jižním okraji města
v Plavské ulici, kde
byla většina domů
již dokončena. Připravuje se obytný komplex Vltavapark
na levém břehu Vltavy pod Trilčovým jezem a další dům s byty vyroste na Pražském předměstí poblíž bývalých kasáren.
Byty však začaly a budou přibývat také
z iniciativy města jako investora.
Jak potvrdila náměstkyně primátora
Ivana Popelová, byla v roce 1999 zahájena
výstavba základní technické vybavenosti
pro 550 bytových jednotek v jižní části
Máje. V prosinci roku 2002 byla stavba
dokončena a zkolaudována. „Na tuto část
stavby poskytlo ministerstvo pro místní
rozvoj (dále jen MMR) dotaci ve výši 27,5
milionu korun ( 50 tis. Kč/ 1 bytovou jednotku. Podmínkou dotace je výstavba
550 bytových jednotek do konce roku
2006,“ upřesnila.
Podle jejích dalších slov tady v letech
1999 - 2001 Město České Budějovice
v první etapě výstavby postavilo tři bytové

s e

s t a v ě t

domy s celkovou kapacitou 108 bytových
jednotek, z toho je pět bytů pro invalidní
osoby. Rovněž na výstavbu těchto bytů
poskytlo MMR dotaci ve výši 32,3 milionu
korun a 1,6 milionu korun na takzvané
invalidní byty. Byty byly v roce 2001
zkolaudovány a uvedeny do užívání.
Ve druhé etapě výstavby, v letech
1999 - 2001, vybudovalo město společně
s bytovým družstvem Novostav, rovněž
za pomoci dotace od MMR ve výši 26,9
miliónu korun, čtyři bytové domy o 84
bytových jednotkách. Město se podílelo
na investici ve výši dotace, zbytek nákladů hradilo bytové družstvo Novostav.
Ze spolupráce města a Novostavu vzniklo
v období roku 2003 -2004 ve třetí etapě
výstavby pět bytových domů s celkovou
kapacitou 115 bytových jednotek. Jak
uvedla náměstkyně Popelová, tyto domy
budou dokončeny do poloviny roku
2004. „Na akci poskytl Státní fond rozvoje
bydlení dotaci ve výši 37,7 milionů korun,
přičemž podíl města opět tvoří získaná
dotace, zbytek hradí bytové družstvo,“ vyložila a dodala, že ve stejném režimu je
připravená čtvrtá etapa výstavby, která
představuje opět dalších 115 bytových
jednotek. Dotaci město obdrželo na výstavbu 89 bytů, zbytek - 26 bytů - je prozatím blokován majetkoprávními vztahy.

d a l š í

Pro splnění podmínky dotace na technickou vybavenost zbývá tedy postavit 128
bytů. „Vzhledem k tomu, že se změnily
podmínky poskytování dotací, bude město
samo investovat výstavbu 100 bytových
jednotek. Realizace této investice byla zahájena na konci loňského roku a její dokončení se předpokládá do poloviny roku
2005. Zbylých 28 bytů postaví bytové
družstvo Novostav,“ uvedla Ivana Popelová.
Byty stavěné na Máji patří do kategorie malometrážních. Pokud jde o možnosti
získání bytu dále uvedla, že bude-li zájemce chtít byt stavěný ve spolupráci s bytovým družstvem Novostav, je nutné, aby
se stal členem družstva. Cena za bytovou
jednotku podle velikosti je dána členským
vkladem do družstva a měsíčními splátkami. „Nových 100 bytů, které staví město,
bude podléhat režimu přidělování stanoveného radou města a budou oceněny
v souladu s podmínkami investiční dotace
na jejich výstavbu,“ dodala náměstkyně
a shrnula: „I když se prodejem bytů podařilo ve městě udělat poměrně pořádek
v užívání obecních bytů, pokud nebude
vytvořen volný trh s byty, nebude nikdy
bytů dostatek. Myslím si, že obecně je bytů
na území města dost, avšak regulované
nájmy počty volných bytů deformují. Nicméně i přesto nové byty stále vznikají.“

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
Páté porovnání patří Justičnímu
paláci a Zlatému mostu. Téměř pevnostní vzhled stavby Justičního paláce
můžeme mimo jiné obdivovat již od roku 1903, zvláště jeho střechu s architektonickými prvky, které zcela ovlivňují celkový vzhled budovy. Zajímavé
srovnání nabízí historická plynová
lampa u Zlatého mostu se současnou
elektrickou. Zlatý most vznikl již se
založením města a název dostal díky

svému umístění na přístupu od Lince.
Zlatý most byl původně dřevěný, před
branou upraven jako padací, ale ani
jeho pozdější ocelová konstrukce z roku
1881 nevyhověla v roce 1909 zaváděné
tramvajové dopravě. V roce 1915 musel
být proto nahrazen novým, s masivnější
konstrukcí a charakteristickými nýtovanými oblouky.
Použité fotografické materiály byly zapůjčeny panem Milanem Binderem.

Možnost získat městské byty
se rýsuje i sociálně slabým občanům
Průměrné nájemné by mohlo činit zhruba 3 000 Kč
Dalších sto zděných bytů, které
město vystaví v příštích dvou letech v
českobudějovickém sídlišti Máj, bude
určeno občanům s nižšími příjmy. Na
realizaci těchto bytů bude použita státní
dotace ve výši 55 milionů korun.
Podmínkám pro přidělení dotace
bude přizpůsobena i výše nájemného.
Ta bude závislá na pořizovací ceně bytu.
Dá se již teď předpokládat, že by se průměrné čisté nájemné mělo pohybovat
okolo tří tisíc korun. Také valorizace
budoucího nájemného bude odpovídat
podmínkám, nesmí být vyšší než míra
inflace. Byty bude možné pronajmout
samostatně žijící osobě, jejíž průměrný
měsíční čistý příjem v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, nebo osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný

měsíční příjem domácnosti nepřesáhl
v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní
hospodářství.
Nájemní smlouvu bude možné uzavřít
pouze s osobou, která nemá vlastnické
právo k bytu, k bytovému či rodinnému
domu. To se týká i členů domácnosti, kteří
mají v bytě bydlet. Nájemní smlouva bude
uzavírána na dobu dvou let s možností
jejího opakovaného prodloužení za stejných, nezměněných podmínek.
Kriteria pro výběr budoucích nájemníků ještě nejsou, kromě vyjmenovaných
omezení vyplývajících z podmínek dotačního titulu, přesně stanovena. Obecně
se dá říci, že se nejedná o klasický bytový
fond, kde by měly být byty přidělovány podle současného nevyhovujícího
pořadníku.

Město chce dát přednost mladým
rodinám, které se budou snažit svou bytovou situaci aktivně řešit sami a bydlení
v těchto dotovaných bytech využijí jako
jakéhosi startovního bloku. Režim nájemních smluv a kritéria přidělování by
měly umožnit zachování vhodné míry
fluktuace, určitá část bytů by měla stále
být operativně využitelná podle potřeb
města.
Obavy z toho, že v domech vznikne
komunita sociálně nepřizpůsobivých lidí
jsou liché. Zcela otevřeně je třeba říci,
že bude učiněno vše pro to, aby v nových
objektech vznikly podmínky pro slušné
a standardní bydlení a že tento stav bude
udržen všemi prostředky.
Nová výstavba vhodně doplní bytový
fond města přesně tam, kde je to nejvíce
potřebné. Je to krok k zastavení úbytku
počtu obyvatel Českých Budějovic.

Neplatičům hrozí exekuce
Téměř 11 miliónů korun dluží
městu neplatiči nájemného. Podle ředitele Ladislava Volfa musela Správa
domů, s.r.o. nedávno řešit dvě exekuční
vystěhování bez náhrady.
První případ, v němž figurovala nepolepšitelná nájemnice, se datuje v podstatě už od 1996, kdy jí byl přidělen nejprve byt 1 + 1 v sídlišti Máj, za který však
nikdy nezaplatila ani korunu. Město jí
poskytlo náhradní ubytování v garsoniéře,
avšak její přístup byl naprosto stejný.
„Konečný čistý dluh na nájemném

převyšoval částku sto tisíc korun. Připočítáme-li k tomu další poplatky, můžeme
se dostat až na 170 tisíc korun,“ vyčíslil
Ladislav Volf. Nájemnice byla vystěhována přímo na ulici. Byt byl vyklizen za
asistence exekutora a policejného strážníka. Pokud jde o movité věci, pak když
si je nájemník sám nevyklidí, poputují
do městského skladu.
Druhý případ exekučního vystěhování bez náhrady z důvodu dlouhodobě
neplaceného nájemného se týkal neplatiče, který je v současné době ve výkonu

trestu odnětí svobody. Dlužníci dostávají
ještě jednu šanci u soudu spočívající v doplacení dluhu. Někteří se snaží dlužné
částky uhradit před vynesením rozsudku,
relativně časté bývají dohody na splátkových kalendářích, čímž se přeruší
soudní řízení.
„V exekučních řízeních se snažíme
vymoci alespoň část dluhu. V minulosti
se tyto kauzy protahovaly i na několik
let. V dnešní době jsou rozsudky vyneseny během tří až čtyř měsíců,“ uvedl
k tomu právník Jaromír Toufar.
(wel)

Nadace města České Budějovice
p r o

p o d p o r u

v z d ě l á v á n í

se sídlem České Budějovice, Magistrát města, Náměstí
Přemysla Otakara II. č. 1 a 2, 370 92 České Budějovice
vyhlašuje pro školní rok 2004 / 2005 výběrové řízení na přiznání stipendia pro studenty středních a vysokých škol v ČR
a v zahraničí, kteří mají trvalý pobyt v Českých Budějovicích.
Uzávěrka výběrového ř ízení je 24. zář í 2004.
K žádosti je třeba doložit základní osobní údaje, kontakt,
potvrzení o studiu na příslušné střední nebo vysoké škole,
prohlášení o místě trvalého bydliště v Českých Budějovicích

info

a

v ě d y

(ověřené), základní údaje o finanční náročnosti studia
a o hmotné a sociální úrovni rodiny žadatele – čestné prohlášení o uvedení všech ročních příjmů v rodině.
Písemné žádosti s potřebnými údaji zašlete na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nadace pro podporu
vzdělávání a vědy, k rukám pí. Scheicherové, Mánesova 3
371 03 České Budějovice
V Českých Budějovicích dne 3. května 2004
Mgr. Antonín Scheichl, předseda Správní rady

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111
Kněžská 19
tel.: 386 804 111
Jeronýmova 1
tel.: 386 793 111

Dnešní otázka zní:

Ve kterém roce byl „Zlatý most“
naposledy rekonstruován?
Správná odpověď na otázku z dubnového vydání je:
Plovárna Českobudějovického Sokola u Předního mlýna byla zbourána v r. 1930.
Výherkyní je Pavla Strouhalová, České Budějovice.
Správná odpověď na otázku z březnového vydání je:
Park Na Sadech byl vybudován v letech 1874 - 1880.
Výherkyní je Martina Březinová, Borek.
Odpovědi zasílejte na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Upřesnění: Na text článku V jakém společenství se od 1. května ocitneme?, který
vyšel v Radničních novinách č. 4., se zaměřil šotek. Ze slova státy vycucl první
t - zbylo torzo sáty, výraz přístupové měl správněji znít přistupující. Podle podivných zákonitostí chodí nepříjemnosti v sérii (vzdor vynaložené snaze udělat věci
co nejlépe i následné kontrole), mezi zeměmi přistupujícími do EU se nepatřičně
ocitly i ty, které zatím zůstávají kandidátskými. Redakce se čtenářům a všem
dotčeným těmito chybami omlouvá.

O Z N Á M E N Í
Uzavření smluv o nájmu na hrobová místa
Veřejné služby České Budějovice,
příspěvková organizace, jako správce
pohřebišť v Českých Budějovicích
- U sv. Otýlie, Mladé a Třebotovice,
oznamují nájemcům hrobových míst,
že po vypršení termínu k uzavření
nájemních smluv dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., kterým je
30. 6. 2004, hrobová místa nezaniknou.
Smlouvy budou uzavírány nadále,
snaha je uzavřít veškerou tuto agendu

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

tel.: 387 724 111
tel.: 387 789 120
tel.: 386 104 011

do konce roku 2004. Jedná se o umožnění oboustranné možnosti i nutnosti
naplnit zákon o pohřebnictví vzhledem
k množství hrobových míst na výše
jmenovaných hřbitovech, dále vzhledem
k možnosti uzavření smluv i v rámci
administrativní agendy. Od roku 2005
bude individuálně řešena situace, kde
se ani do této doby nepřihlásí nájemci
hrobových míst ani jejich případní
právní nástupci.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Odbor ochrany životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice

informuje o aktuálních změnách:

Co přinesla novela zákona
o podnikání v zemědělství
Novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství přinesla mimo jiné, především
novou právní úpravu na úseku „podnikání
v zemědělství“.
Účinnosti tato právní úprava nabývá
dnem, kdy vstoupila v platnost smlouva
o přistoupení České republiky k Evropské
unii, tedy k 1. květnu 2004.
Podle dosud platné právní úpravy
k provozování zemědělské výroby nebylo
třeba žádného zvláštního oprávnění a provozovat ji tedy mohla každá osoba, která
měla zájem tímto způsobem podnikat
(právnické osoby byly zapsány v obchodním rejstříku a fyzické osoby byly zapsány do evidence samostatně hospodařících
rolníků u příslušného obecního úřadu).
Každá osoba, která hodlá v zemědělství podnikat, je povinna se zaevidovat a to
tak, že právnická osoba se zaeviduje dnem
nabytí účinnosti zákona č. 85/2004 Sb.
Právnické osoby by tímto dnem,
1. května 2004, měly Magistrát města
České Budějovice požádat o zaevidování
postupem podle zákona!
V opačném případě jim může být
uložena pokuta podle zákona, až do výše
200 000 Kč.

Památkové objekty krajského města se každý rok na jeden den otevírají veřejnosti,
která této možnosti hojně využívá. Město založené králem Přemyslem Otakarem II.
má co ukazovat a čím okouzlovat nejen domácí, ale i turisty.
Foto Petr Zikmund

Občanské průkazy k volbám
Ministerstvo vnitra České republiky povolilo v souladu s ustanovením
§ 24, odst. 3, písm. c) zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, výdej občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů ve lhůtě kratší
než 30 dnů v souvislosti s výkonem
volebního práva. Tyto občanské prů-

kazy zdarma vydává Magistrát města
České Budějovice, Matriční úřad, oddělení evidence obyvatel a občanských
průkazů, pracoviště Jeronýmova 1
v době od 12. 5. do 12. 6. 2004. Platnost dokladu je 1 rok ode dne vystavení. K žádosti musí občan předložit 2
fotografie.
(red)

Výjimka se vztahuje pouze na tu
fyzickou osobu, která provozuje drobné
pěstitelské a chovatelské činnosti a prodej
nezpracovaných rostlinných a živočišných
výrobků, které evidenci zemědělského
podnikání podle zákona nepodléhají.
Přechodná ustanovení zákona,
která dávají fyzickým osobám čas na
zaevidování:
1) pro fyzickou osobu - „samostatně
hospodařící rolník“ - osvědčení vydané
samostatně hospodařícímu rolníkovi
podle zákona č. 105/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, platí do 1. května
2009, to znamená 5 let od nabytí účinnosti zákona je oprávněn provozovat zemědělskou výrobu podle dosavadní
právní úpravy. To znamená, že držitel
tohoto osvědčení se považuje za osobu
podnikající v zemědělství, ale pouze
do 1. května 2009
2) pro fyzickou osobu - „samostatně
hospodařícího rolníka“ - samostatně
hospodařící rolník, který se ve lhůtě
do jednoho roku, tj. do 1. května 2005,
zaeviduje u příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností se považuje
za zemědělského podnikatele automa-

ticky dokud bude chtít podnikat. K zaevidování nepotřebuje dokládat žádné
nové doklady o vzdělání či trestní rejstřík,
pokud se zaregistruje do jednoho roku,
jak výše uvedeno
3) osoba provozující takové činnosti,
které jsou zemědělskou výrobou a byly
do nabytí účinnosti zákona živnostmi,
na základě živnostenského oprávnění,
se také musí ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaevidovat
v souladu s platným zemědělským zákonem, v opačném případě její oprávnění
k provozování takových činností zaniká.
Dokud se ve stanovené roční lhůtě
nezaeviduje, je živnostenský list jejím
průkazem oprávnění k provozování
zemědělské výroby.
Po uplynutí této lhůty v každém
případě již nebude oprávněna provozovat zemědělskou výrobu podle živnostenského zákona.
Podrobné informace a příslušné
tiskopisy získáte na odboru životního
prostředí Magistrátu města České Budějovice, 3. patro Ing. Růžičková Martina,
telefon 386 801 114.

Nejvíce se u nás žení

Němci a Rakušané
Vstupem do Evropské unie nenastanou žádné výrazné změny pravidel
při uzavírání manželství mezi českým
občanem a občanem jiného členského
státu. Platí, že si snoubenci musejí zjistit
všechny formality vyžadované státem,
kde se svatba uskuteční a pravděpodobně se také nevyhnou cestě na matriční úřad, kde o uzavření manželství
písemně požádají.

Zejména po roce 1989 stála v obřadní síni nejednou na první pohled nesourodá dvojice. Podle slov náměstkyně
primátora Vlasty Bohdalové to byla doba,
kdy byl obrovský zájem o získání českého občanství. Sňatek byl jedinou cestou k jeho dosažení a bohužel jedinou
motivací k uzavření manželství. V současné době se počet svateb mezi cizinci
pohybuje řádově v desítkách. Řečí čísel

to znamená, že v roce 2001 bylo v českobudějovické obřadní síni uzavřeno 34
smíšených svateb, z toho 7 obřadů mezi
českým občanem a občanem státu EU,
v roce 2002 to bylo 42 obřadů, z toho 9
mezi Čechem o občanem EU a v loňském
roce 34 svateb a z toho opět 7 evropských
sňatků. Ze států EU se u nás oženilo
nejvíce Němců a Rakušanů, z ostatních
států převládají Ukrajinci.
(wel)

zdrojů a programů. Všechny možnosti
se vyhodnocují a jsou dány k dispozici
ostatním odborům magistrátu, jichž se
daná problematika týká. Se vstupem republiky do Evropské unie se dá očekávat,
že se znásobí objem prostředků, jež bude
možné získat na rozvoj města. Oddělení
fondů EU stojí před nelehkým úkolem,
protože se na druhé straně zvýší konkurence mezi žadateli o tyto granty, tudíž
bude třeba vypracovávat více kvalitních
projektů.
Oddělení cestovního ruchu
Zabývá se především činností spojenou s rozvojem cestovního ruchu ve městě a v přilehlém regionu. Jeho působnost
se dělí do dvou oblastí. První je koncepční a spočívá ve vytváření podkladů
a hledání řešení pro systematický rozvoj turistického ruchu, a tím pro cílený
příliv návštěvníků do města a jeho okolí.
K tomu samozřejmě využívá všech nástrojů propagace.
V loňském roce se Město České
Budějovice prezentovalo například
na veletrzích v Mnichově a v Moskvě,
doma pak na Holiday Word Praha, a to
jak formou stánků, tak i přímými projekty cestovního ruchu. Velký úspěch
měla účast města na veletrhu ve španělském Madridu.
V současnosti připravuje oddělení
obsáhlejší publikaci o městě nazvanou
Průvodce Českými Budějovicemi, která

turistům nabídne komplexní informace
o městě. Dalším projektem - ve spolupráci s Odborem územního plánování
a architektury - je příprava materiálů
s pracovním názvem České Budějovice
bez bariér (mapy, brožury a jejich elektronická podoba na webových stránkách
města) pro zdravotně handicapované
spoluobčany, obyvatele města i jeho
návštěvníky.
Samostatnou sekcí oddělení cestovního ruchu je Turistické informační
centrum (TIC). Jeho stěžejním programem
je poskytování kompletního bezplatného
informačního servisu pro občany i cestující veřejnost. Opírá se přitom o široké
spektrum pravidelně aktualizovaných
informací. Tento městský informační
systém nabízí zprostředkování služeb
na ubytování, zajišťuje průvodcovské
služby, ale také prodej jízdenek MHD,
telefonních karet, poštovních známek,
map, brožur, pohlednic a upomínkových
předmětů. Turistické informační centrum
spolupracuje s ostatními infocentry
v regionu i v celé republice. Samozřejmě chce dále zkvalitňovat a rozšiřovat
služby zákazníkům a také rozšiřovat
možnosti spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v celé ČR. Proto si podalo
přihlášku k členství v ATIC - Asociace
turistických a informačních center, která
hodnotí a kategorizuje služby infocenter.
V loňském roce navštívilo TIC necelých
54 tisíc návštěvníků.

Představujeme ...

Odbor rozvoje
a cestovního ruchu
Magistrátu města Č. Budějovice
Jedním z nejmladších odborů vytvořených na Magistrátu města ČB je i odbor rozvoje a cestovního ruchu (dále jen
ORCR). Jeho cílem je zvyšovat konkurenceschopnost a atraktivitu města vytvářením nabídky, která bude odpovídat
poptávce určitých cílových skupin. Odbor rozvoje a cestovního ruchu vznikl
v podstatě ze dvou nejdůležitějších důvodů: Z potřeby pružně reagovat na stále narůstající význam cestovního ruchu,
neboť právě ten hraje v rozvoji regionů
výraznou roli. A za druhé proto, že strategický rozvoj města se právě dostává
do své nejdůležitější etapy.
Odbor se začal koncipovat koncem
roku 2002 a v současnosti jej tvoří tři
samostatná oddělení. K oddělením strategického rozvoje a cestovního ruchu,
které již v minulosti existovaly, přibylo
ještě nově zřízené oddělení fondů EU,
které, jak napovídá název, se zabývá otázkami úzce spjatými s Evropskou unií.

info

Oddělení strategického rozvoje
Hlavní náplní tohoto oddělení je
podporovat podnikání a příliv investic
v souladu s realizací strategického plánu
města. Konkrétně se jedná o zpracování
studií proveditelnosti k investičním záměrům města, tedy projektům, které jsou
v souladu se strategií rozvoje. Tato přípravná část v sobě zahrnuje zpracování
konceptu možného využití konkrétních
lokalit či objektů, zhodnocení reálné
proveditelnosti investičního záměru a prověření možnosti jeho financování i z hlediska případného spolufinancování ze
zdrojů EU.
Oddělní se věnuje prezentaci a propagaci projektů na veletrzích investorského charakteru, avšak využívá i jiných
příležitostí, jak vzbudit zájem případných investorů. V nedávné době byly
například projekty Objevená Vltava
a Rozvojové lokality Čtyři Dvory prezen-

továny na veletrhu investičních příležitostí URBIS 2004 v Brně, dále na konferenci strategického plánování v Českých
Budějovicích a také byly představeny
u příležitosti slavnostního otevření stálé
kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu.
Ve své náplni má rovněž zabezpečování Programu obnovy venkova (POV).
Na základě informačního servisu, který
zajišťuje pro obce ve svém správním obvodu, přijímá žádosti poskytování účelových dotací v rámci tohoto programu.
Pracovníci oddělení kontrolují, zda záměr
a vyhlašovaný program jsou v souladu,
zadávají žádosti o dotace ministerstvu pro
místní rozvoj a dohlížejí na jejich čerpání.
Oddělení fondů Evropské unie
Další součástí ORCR je oddělení fondů EU, jehož posláním je v první řadě
vyhledávat a aktualizovat možné zdroje
financování z fondů EU, ale také možnosti
čerpání finančních prostředků z národních
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Nepřehlédněte ...

Lávky do nového
V květnu a červnu se opravě podrobí
lávka pro pěší v sídlišti Vltava, mimoúrovňová komunikace přes výpadovku
na Strakonice. Práce si vyžádají náklady
4 191 480 korun, stavbu realizují Stavby
silnic a železnic České Budějovice. Komunikace bude opravována po částech

tak, aby pro pěší zůstala jedna polovina
lávky přístupná.
V měsíci červnu je naplánována
oprava lávky v Plachého ulici u restaurace Bohemia. Ve třetím čtvrtletí roku
přijde řada na lávku u teplárny a na
most J. Masaryka v Mladém.
(red)

Kam pro rybářské lístky
Odbor ochrany životního prostředí
magistrátu pokračuje ve vydávání
rybářských lístků, nyní zcela nového typu
s evidenčním číslem a opatřené fólií. Také
žádost o vydání rybářského lístku je
změněná, avšak držitelům rybářských
lístků postačí předložit původní exemplář. Ti zájemci o vydání lístků, kteří
budou žádat poprvé, musí předložit
osvědčení o získané kvalifikaci. Formuláře pro to mají k dispozici též rybářské

svazy. Cizinci musí předložit platný rybářský lístek nebo licenci dané země,
kde jsou občany. Rybářské lístky se vydávají na jeden a tři roky se správním
poplatkem v původní výši. Výši správního poplatku pro rybářský lístek na deset let zatím legislativa nedořešila.
Podrobnější informace můžete získat
na telefonu 386 801 121 a e-mailu
VlasakC@c-budejovice.cz (ing. Vlasák).
(red)

Sběrné dvory

mají v létě prodlouženou provozní dobu
Upravování zahrádek, uklízení sklepů, půd a jiných prostor, stavební úpravy
- to všechno patří k činorodosti občanů
vyplývající z jarních úklidů. Tím však
vyvstává už klasická nerudovská otázka
Kam s ním?- s odpadem, který se nevejde do běžných odpadních nádob ani
nepatří mezi běžný komunální odpad
(zejména stavební, rostlinný a veškeré
nebezpečné odpady jako pneumatiky,

autobaterie, barvy, chemikálie, vyřazené chladničky a TV). Vzhledem k této
zvýšené potřebě odkládání odpadů se
magistrát města rozhodl prodloužit otevírací doby stabilních sběrných dvorů
v letním období od 1. května do 30. září,
a to na Švábově Hrádku a v Dolní ulici.
Dvory jsou otevřeny takto: pondělí - pátek
od 8 do 20 hodin, sobota od 8 do 12 hodin,
neděli od 14 do 19 hodin.
(red)

Uzavírky a rekonstrukce
ulic v Českých Budějovicích
Stavební úpravy, zahrnující výměnu
vodovodních řadů a přípojek, kanalizačních stok a přípojek, veřejného osvětlení,
konstrukcí a povrchů komunikací i chodníků začnou postupně od 10. května 2004
v ulicích J. Š. Baara, Fr. Šrámka a Lipenská.
Posloupnost stavebních prací ve jmenovaných ulicích bude následující: ulice
Baarova nejdříve od Otakarovy po vjezd do
Jitony, později v dalším úseku směrem
k ulici Lipenská, Šrámkova ulice nejdříve
v úseku Otakarova - J. Plachty, později
v dalším úseku směrem k Lipenské ulici.
Lipenská ulice bude rekonstruována
v úseku Pekárenská - Baarova. Podle

informace investičního odboru magistrátu
potrvá první etapa staveb zhruba měsíc.
Poté budou části ulic zprovozněny pro zásobování a práce budou pokračovat v dalších úsecích. Vždy týden před zahájením
jednotlivých částí uzavírky budou obyvatelé o přesném termínu informováni. Kompletně by rekonstrukce ulic v této městské
čtvrti měla být hotova do konce září.
Zhruba čtyři měsíce potrvá celková
rekonstrukce ulice Panská. V objemu
cca 9 miliónů korun (bez DPH) se i tady
bude vyměňovat vodovodní řad, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace.
(red)

V p o n d ě l í 14 . č e r v n a 2 0 0 4

Den pro děti a dospělé
na Náměstí Př emysla Ot akara II.
Statutární město České Budějovice
prostřednictvím odboru kultury ve spolupráci s Budějovickým Budvarem,
společností Coca Cola a Rádiem Faktor
připravily na pondělí 14. června 2004
na Náměstí Přemysla Otakara II. den
určený hlavně dětem, ale také jejich
rodičům. Od 10 do 18 hodin si budou
moci všichni vyzkoušet své dovednosti
a zdatnost na dvou horolezeckých
stěnách, oblíbené maxičtyřtrampolíně,
svést zápas ve velkém nafukovacím
hřišti nebo se podívat na zajímavosti

agentury Dobrý den. Kluci velcí i malí
mohou zápolit o titul Budvarman roku
2004 ve čtyřech disciplínách (běh,
kajak, koloběžka, horolezení).
Pro nejmenší nebude chybět skákací
a molitanový hrad, zábavné soutěže
či malování o ceny.
O hudební program se postará skupina Weekend. Současně bude zahájen
provoz nového mléčného baru a s tím
spojená První mléčná show. Chystá se
také jedno zajímavé překvapení.
Vstup na všechny atrakce je volný!

Den vítězství nad německým fašismem si občané připomenuli na mnoha pietních místech města. K památníku padlých
ve II. světové válce v Mladém položil květiny statutární náměstek primátora Juraj Thoma. Pietním aktům byli přítomni členové
Foto Petr Zikmund
Českého svazu bojovníků za svobodu.

Mezinárodní

sympozium ocenilo

Dlouhou
a Dřevěnou lávku
Na mezinárodním sympoziu Mosty 2004, které tvořilo 20. - 22. dubna součást veletrhu URBIS 2004, byla předána ocenění za významné mostní stavby roku 2002. Jedním ze čtyř oceněných děl bylo také spojejí pro pěší a cyklisty na Sokolském
ostrově v Českých Budějovicích - Dlouhá a Dřevěná lávka. Poctu z rukou ministra dopravy M. Šimanovského převzal ředitel
realizační firmy JHP Mosty Václav Jelínek a náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Foto archiv MM

Dárek pro seniory
Sto sedmnáct penzionů a domovů
důchodce z celé republiky se zapojilo
do soutěže Jaro 2004 - Zlatá kraslice - O nejhezčí symbol Velikonoc, kterou
vyhlásila společnost Mareti z Ostravy Poruby v rámci dlouhodobého projektu
Senioři mezi námi. Sešlo se tisíc výrobků, z nichž bylo 30 vybráno a oceněno.

Mezi autory nejhezčích prací, jež porota vyhodnotila, byli také obyvatelé Penzionu a Domova důchodců U Hvízdala
v Českých Budějovicích. Zástupci vyhlašovatele soutěže jim předali společný dárek a každý dostal medailónek na
památku s logem soutěže.
(ina)

Obyvatele Penzionu a Domova důchodců U Hvízdala v krajském městě potěšily
dárky od vyhlašovatele soutěže, které dostali za své pěkné výrobky motivované
velikonoční tématikou. Převzali je ve společenské místnosti domova za přítomnosti ředitelky zařízení Ludmily Kubelové.
Foto Ivana Píhová

V obřadní síni českobudějovické radnice
byly vyhlášeny výsledky třetího ročníku literární soutěže Psaní pod Černou
věží, kategorie základních škol, kterou
každoročně vyhlašuje jihočeská pobočka
Obce spisovatelů ve spolupráci s magistrátem. První místo za tvorbu na dané téma Dálky a vzdálenosti si odnesl
Ondřej Machart ze ZŠ Kubatova, druhý
stupínek obsadila Pavla Oubrechtová
ze stejné školy a třetí pořadí porota
přisoudila Marii Maňákové ze ZŠ Bezdrevská. Porotoci odměnili i další soutěžící čestnými uznáními. Získali je Radek
Koločaj a Karolína Lukášová ze ZŠ Máj I.
Andrea Baudišová ze ZŠ Čéčova, Gabriela
Božková ZŠ Nová a Jana Tesařová ZŠ
Máj II.
Foto Ivana Píhová

Hudební
večeře
na radničním nádvoří
Odbor kultury magistrátu města
ve spolupráci s firmou SFINX a. s., bude
pořádat v průběhu celého června (mimo
fotbalové dny) cyklus čtyř koncertů
s příznačným názvem Hudební večeře
na radničním nádvoří.
Začátky v 19.30 hodin.
Čtvrtek 3. června JAN SPÁLENÝ a ASPM

info

Čtvrtek 10. června KAREL ZICH
Čtvrtek 17. června NEŘEŽ
Čtvrtek 24. června NEZMAŘI

Na koncerty pozve posluchače speciální poutač před radnicí. V letošním
roce se tak oproti loňskému roku rozšíří
nabídka kulturních pořadů v historické
radnici o jeden měsíc.
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