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UVNITŘ LISTU

Noviny

■ Město se radikálné pustí
do parkovišť na sídlišti Vltava
■ Dětem pro radost slouží
dvě nová hřiště
■ Svědectví o obnově kulturních
památek ve městě
■ Přehlídka Ekofilm a její program

č e s ko b u d ě j ov i c k é r a d n i c e

Nová místa pro Dobrá
výstavbu městských bytů
jsou také výzvou pro investory zpráva

Prázdninovou nevázanost dětí opět poutají školní lavice, do kterých mnohé děti
usedli jako prvňáci poprvé. Do 17 základních škol zřizovaných městem nastoupilo
letos více než 9 tisíc žáků, z toho bylo přes 800 prvňáčků. K zahájení školního roku
se vracíme snímkem ze ZŠ Grünwaldova v Českých Budějovicích, která má sportovní třídy, ale paradoxně s tímto faktem zatím nemá k dispozici dobudované hřiště.
Nový ředitel školy Vladimír Caldr (na snímku s náměstkem primátora Tomášem
Kubínem - vlevo) věří, že investici na hřiště získá v příštím roce.
Foto Petr Zikmund

Athénské dojmy
šestnáctileté olympioničky
S nejkrásnějšími dojmy z letních
olympijských her v Aténách se vrátila do
Českých Budějovic Dominika Červenková,
šestnáctiletá studentka Gymnázia olympijských nadějí v Kubatově ulici a závodnice v moderní gymnastice. Její první zkušenost z vrcholného sportovního
soupeření nekorunovala sice žádná medaile, podle jejích vlastních slov ale stálo
za to tam být, vidět a slyšet. Přece se
říká, že ne není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

spadlo. Jakmile začnu cvičit, tréma pomine, soustředím se na to, co dělám. Mohla
jsem se umístit lépe (ve víceboji byla 20.
ze 24 gymnastek), ale pokazila jsem poslední sestavu, a to mě posunulo o dvě tři
příčky dozadu. Závodila jsem úplně poslední, už bylo dost pozdě večer, neposlouchaly mě ruce a nářadí mi padalo na zem,“
svěřila se Dominika. Připustila, že aniž
by se chtěla omlouvat, pokročilá večerní
hodina se na jejím výkonu podepsala.
Není zapotřebí věšet hlavu. Dominice
je teprve šestnáct let a určitě se o ní dá
mluvit jako o olympijské naději, ať to zní
jakkoliv otřepaně. Má touhu dostat se
ještě jednou na olympiádu. Zatím se takzvaně otřískávala například na MS v Tokiju, kde vybojovala jako juniorka pěkné
třetí místo, na ME v Kyjevě vybojovaly
s Katkou Kopáčovou 10. místo v družstvech a v jednotlivkyních 19. místo.

Výstavba městských bytů kolektivního charakteru na sídlišti Máj se pomalu chýlí k závěru. Průzkum ukázal,
že v nejbližších třech až pěti letech bude město potřebovat zhruba 960 bytů.
Z tohoto počtu přibližně polovinu jsou
lidé schopni vyřešit individuální výstavbou (asi 485 bytů), další část zájemců
o byt nejspíš zvládne bydlení pomocí
hypoték a pro ty ostatní je jediné řešení
- nájemní bydlení (asi 218 bytových jednotek), což znamená, aby město pokračovalo ve stavbě bytů se státní dotací.
TĚSNÝ KABÁT
Kde ale dál stavět? Odpověď na tuto
otázku nabízí výsledky studie vypracované Ateliérem 8000. Dokument svým
souborem informací poslouží jako
podklad pro rozhodování, neboť charakterizuje stav a podmínky rozvoje kolektivního bydlení v jednotlivých zkoumaných lokalitách a přináší komplexní
balík informací možným investorům.
Město totiž nemá na každém prstu pomyslné ruky parcelu vhodnou k zastavění, opak je spíš pravdou. Místa k
možné výstavbě zmíněného typu bydlení
se hledají bezmála stejně obtížně, jako
jehla v kupce sena.
„České Budějovice jsou samy sobě
těsné, pomalu už nemají kam se rozmáchnout, kam expandovat. Možnosti
jsou velice omezené a je nutné velmi dobře
vážit každý krok,“ poukázal vedoucí
zpracovatelského týmu studie ing. arch.
Martin Krupauer na okolnost, že zástavbou se mohou pouze vyplňovat nezastavěná místečka, proluky v blocích a podobně. Podle jeho slov se nenajde
žádné, které by umožňovalo trošku velkorysejší řešení.
Jak k tématu uvedl statutární náměstek primátora Juraj Thoma, studie
zahrnuje 12 zkoumaných lokalit, na
nichž by se za optimálních podmínek
dalo postavit přibližně 8 370 menších
a středně velkých bytových jednotek,
což v investičním objemu představuje
částku asi deset miliard korun. „Jenomže takové optimální podmínky zdaleka

nesplňují všechna vytipovaná místa. Některé lokality jsou vhodnější a připravenější, jiné zůstanou ještě dlouho jenom na
papíře ať už z důvodů technických, nebo
kvůli složitým majetkoprávním vztahům.
Kolektivní bydlení má tu výhodu, že na
relativně malé ploše lze postavit větší
počet bytových jednotek, než je tomu
u individuální bytové výstavby. Rovněž
nechceme stavět šedivé krabice,“ řekl
Thoma. V této souvislosti dále zmínil, že
krajské město trpí úbytkem obyvatel nejen proto, že se rodí málo dětí. „Lidé odcházejí bydlet na venkov, počet obyvatel
se snižuje. Z 97 tisíc povážlivě poklesl na
95 tisíc. Naším zájmem je tento trend přibrzdit. I když je nutné vzít v úvahu, že
u mnohých lidí jde o volbu životního stylu,
kdy dávají přednost bydlení mimo město
zcela programově. Studie se však stává
součástí ofenzivnějšího přístupu města
k dalšímu rozvoji jednotlivých lokalit,“
zdůraznil Thoma.
ČTYŘI VYHOVUJÍCÍ
Z oněch dvanácti posuzovaných
lokalit, které územní plán koncepčně
určuje k bydlení, vyhověly nejlépe požadavkům na okamžité zahájení kroků
vedoucích k realizaci projektů pouze
čtyři. Jde o prostor (náměstí) v Suchém
Vrbném naproti obchodnímu centru
Albert, Mariánské náměstí v té části,
kde mělo kdysi stát divadlo, Plzeňská výpadovka směrem k nákupním centrům v Českém Vrbném a Rožnov - Lidická na konci za točnou MHD. Z hlediska dlouhodobého zhodnocení lze
ještě počítat s bývalými kasárny ve Čtyřech Dvorech, kde by mohla vyrůst nová
část města se vším všudy.
Ve všech případech bude nutností,
aby na výstavbě společně s městem participovali především zdatní investoři,
privátní subjekty. Avšak míra zapojení
města v investicích do bytové výstavby
bude limitována možnými finančními
zdroji a programy na podporu bytové
výstavby, které jsou jednoznačně vázány na obec jako možného stavebníka
a vlastníka bytů.

Nová firma posvítí ve městě
Největší dojem na Dominiku udělala
atmosféra ve městě a na sportovištích.
„Úplně každý žil olympiádou. Její duch,
nadšení a energie se všude šířily. Nejsilnější zážitek jsem prožila při finále v atletice, viděla jsem Honzu Železného a pak
ještě finále štafet, bylo to prostě úžasné,“
podělila se o ještě čerstvé dojmy.
Místo k účasti na letní olympiádu
získala pro SK MG České Budějovice na
MS v Budapešti v loňském roce. V té době
gymnastky nevěděly, která z nich do Řecka
vyrazí, hlavně že byla naděje. „Byly jsme
šťastné, že se tam některá z nás podívá
a když pak v průběhu roku přišla nominace,
že to budu já, šílela jsem radostí,“ říká
drobná štíhlá dívenka. Moderní gymnastice se věnuje od čtyř let a přivedla ji k ní
maminka, která se tomuto sportu také
věnovala. Oba rodiče pak také Dominiku
do Athén doprovázeli a drželi jí pěsti.
Bavíme se o trémě, o jejím sportovním výkonu na olympiádě, o umístění,
o jejích závodních zkušenostech ze soutěží. Dominika trémou prý moc netrpí,
a když, tak jenom do chvíle, než vyrazí
soutěžit. „V Athénách jsem na první sestavu šla trochu nervózní, pak to ze mne

Na základě smlouvy podepsané
13. 9. 2004 převezme od 1. října 2004
správu a údržbu veřejného osvětlení na
území jihočeské metropole pražská společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., která
vzešla z loňského výběrového řízení.
Smlouva má platnost deset let a mimo
jiné například říká, že podíl proinvesto-

vání do obnovy osvětlení je 63 miliónů
korun a zajištění 97 % svítivosti. Podle
vyjádření primátora města Miroslava
Tettera má jmenovaná společnost několikaleté zkušenosti se správou a údržbou veřejného osvětelní například v hlavním městě a vyhověla nejlépe všem zadávacím podmínkám. K prvním akcím,

Krátce z jednání rady
18. 8. 2004
vzala na vědomí:
• prezentaci firmy Trifid Consult, a. s.
k projektu Optimalizace organizační
struktury magistrátu města a schválila
doplňky organizačního řádu MM ČB
• prezentaci územně technického podkladu - vyhodnocení lokalit pro kolektivní bydlení v katastru města podle
funkčních typů v územním plánu města
schválila:
• návrh, jímž od 1. 1. 2005 bude zajišťovat odstraňování vozidel tvořících
překážku silničního provozu statutární
město prostřednictvím Městské policie
a ve spolupráci s Dopravním podnikem
• seznam žadatelů o nájem družstevního bytu na sídlišti Máj - jih
• pronájem nebytových prostor v admi-

nistrativní budově Lannova tř. č. 117 pro
Jihočeský streetwork
8. 9. 2004
vzala na vědomí:
• návrh investičních akcí na rok 2005
• přehled finančního hospodaření za
1. pololetí 2004
• informaci o výsledcích kontrol krajské
hygienické stanice v krematoriu a na
hřbitově v Mladém a uložila zahájit
výběr dodavatele na opravy komunikací a odvodnění v Mladém
schválila:
• Komunitní plán sociálních služeb
města České Budějovice
• poskytnutí půjček z Fondu bydlení
na území města v roce 2005 v úhrnné
výši 13 680 000 korun

na nichž se bude prezentovat, patří například chystaná rekonstrukce osvětlení ve Čtyřech Dvorech poblíž
areálu Jihočeské univerzity.
Předpokládané investiční
náklady činí přes tři miliony korun.

Krajské zastupitelstvo Jihočeského kraje
na svém zasedání 14. září
podpořilo dva
významné projekty města Revitalizace
koněspřežní
dráhy v Českých Budějovicích
a Město a voda, pracovně nazývaný
Splavněná Vltava, který navazuje na
státní investici dokončení vltavské
plavební cesty. Na jejich projektovou
přípravu dostane město příspěvek
944 900 korun. To je rozhodně dobrá zpráva, která mne velmi potěšila
a těší, protože oba projekty mají ve
svém určení společného jmenovatele
- učinit krajské město atraktivnějším
a přivábit do něj turisty. Mimo jiné
by realizace projektů přinesla vítaná
pracovní místa.
Peníze jsou určeny na financování studií až po projekty pro územní řízení. Po dosažení územního rozhodnutí a potřebných povolení oba
projekty přihlásíme do Sdruženého
regionálního operačního programu
EU, odkud bychom na ně chtěli získat peníze.
Juraj Thoma,
statutární náměstek primátora
Houslový virtuos Václav Hudeček
patřil k hostům letošního 15. ročníku
Hudebních slavností Emy Destinnové.
Zahrál na zahajovacím koncertu
s Komorní filharmonií Pardubice, na
němž pod taktovkou Leoše Svárovského zazněly italské písně v podání tenoristy Petera Dvorského.
Hudečkovo vyznání Destinnové je
výstižné: „Neumím si představit
někoho, zejména z hudební branže,
který by se k jejímu umění a odkazu nechtěl znát. Proto jsem také
přijal pozvání do Budějovic.“
Foto Petr Zikmund
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Město se radikálně

pustí do parkovišť na sídlišti Vltava
Pracovníci odboru správy veřejných
statků téměř denně řeší požadavky,
podněty a připomínky občanů týkající
se neutěšeného stavu mnoha parkovišť
především v sídlištní zástavbě. Podle slov
náměstkyně primátora Ivany Popelové
se v mnoha případech jedná o požavky
oprávněné.
„Povrch relativně starých a opotřebovaných betonových parkovišť je někde
skutečně už neudržitelný. Podle aktuálního stavu jsme se rozhodli pro radikální
úpravy. Povrchy parkovišť začneme opravovat v ulici Fr. Ondříčka v sídlišti Vltava
od 2. do 6. října, dále v těsném sousedství Uranu od 2. do 11. října a poté v Krčínově ulici, konkrétně od 11. do 18. října
2004,“ upřesnila Ivana Popelová.
Každá mince má samozřejmě dvě

strany, takže občané musejí počítat
i s krátkodobým omezením provozu
opravovaných parkovišť. Stávající povrchy
budou nahrazeny novým asfaltovým
krytem s vyznačením parkovacích míst
tak, aby byla kapacita těchto parkovišť
co nejlépe využita. Prováděcí firma upozorní na začátek těchto prací letáky vylepenými na vchody do paneláků. Parkoviště budou týden před započetím
prací osazeny dopravním značením tak,
aby bylo možné předejít případnému
odtahování zde parkujících vozidel v době realizace. „V této souvisloti si dovoluji
požádat občany, aby dodržovali význam
tohoto přenosného dopravního značení
a eliminovali potíže spojené s nuceným
odtažením vozidla,“ dodala náměstkyně
Ivana Popelová.

Dětem dvakrát

pro radost
Na dvou místech Českých Budějovic,
u Malého jezu a ve Stromovce, si děti
mohou užívat nového multifunkčního
hřiště vybudovaného z prostředků Nadace Duhová energie v objemu dvou miliónů korun. První je určeno školákům,
skládá se ze síťového herního systému
doplněného houpadlem na pružinách,
žebříkem pro lezení a vertikálním točidlem. Naproto tomu ve Stromovce je
určen předškolákům. Má například prolézací sestavu se skluzavkou, závěsné
houpačky a další prvky. Všechna zařízení mají příslušný certifikát. Zemní
práce obstarala firma Patr Dvořák, herní prvky dodala firma Lenka Moštěková
- TOJA, která je výhradním dovozcem
výrobků dánské firmy KOMPAN. Snímek je pořízený z otevření hřiště u MaFoto Petr Zikmund
lého jezu 21. září.

Výběr poplatku za odpad
a způsoby vymáhání nedoplatků

Turisté z partnerského města Lorient ve francozuzské Bretani zavítali do krajského města, kde je v obřadní síni radnice uvítal primátor města Miroslav Tetter. Foto Petr Zikmund

Bez aut do města nejen dnes
České Budějovice patří mezi 23 měst
v České republice, která se připojila k Evropskému dni bez aut podpisem Evropské
charty. Letos v týdnu od 16. do 22. 9. se
uskutečnil Evropský týden mobility, přitom krajská metropole si za den „Ve městě bez auta“ zvolila středu 22. září.
Na uzavřeném náměstí Přemysla Otakara II. byl připraven osvětový program
s mottem „Bezpečné ulice pro děti“.
Primátor města Miroslav Tetter vyzval občany města, aby 22. září nechali
své automobily doma a k cestě do centra
využili městskou hromadnou dopravu,

nebo šli pěšky, či jeli na kole. „Třeba zjistíme, že bez auta to jde taky a že se bez
něj obejdeme častěji. Já sám, bez ohledu
na to, zda je nebo není Den bez aut, využívám většinou na cestu do práce hromadnou dopravu,“ sdělil primátor.
Vzhledem k tomu, že město České
Budějovice je signatářem výše zmíněné
Evropské charty, přijme magistrát každý
rok jedno nebo více trvalých opatření
pro zklidnění dopravy ve městě či pro
zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu
městem, takže tyto akce přinášejí v dlouhodobé perspektivě občanům užitek.

O výběru poplatku z odpadu a způsobech vymáhání nedoplatků ve městě
České Budějovice jsme hovořili s ing.
Jiřím Pavlíčkem, vedoucím finančního
odboru magistrátu města.
Kdy byl poplatek z odpadu v Českých Budějovicích zavedený a jak vybrané prostředky financují likvidaci
odpadu ve městě?
Magistrát města České Budějovice
vybírá poplatky z odpadu již od r. 2001
a sazba zůstává v nezměněné výši 444 Kč
za osobu za rok. Z hlediska příjmů města
byl nejúspěšnější r. 2001, kdy se poplatek
ještě vybíral od majitelů domů. Od r. 2002
je poplatníkem každá osoba s trvalým
bydlištěm na území města.
Vývoj financování systému odpadového hospodářství z rozpočtu města
ukazuje následující tabulka:

ku, ani na výzvu k úhradě v náhradním
termínu, ani na vydání exekučního příkazu. Skutečnost, že nepřebírají poštu,
nebo se v místě trvalého bydliště nezdržují, neznamená, že se poplatkové povinnosti vyhnou. Navíc se tak připravují
o možnost uplatnění řádných i mimořádných opravných prostředků, tzn. odvolání nebo podání námitky proti rozhodnutím a příkazům, či o možnost požádat o postupné splácení dlužné částky.
Finanční odbor má zákonnou možnost
u těchto případů doručovat písemnosti
vyhláškou na úřední desce. Jinými slovy
to znamená, že kdo s finančním odborem vůbec nekomunikuje, může zjistit
skutečně až po provedené exekuci, že mu
například byly stržené peníze z účtu. Pro
potřeby exekuce stačí dostihnout majetek
dlužníka a ne přímo dlužníka samotného.

Vybrané poplatky od občanů tedy pokrývají náklady na likvidaci odpadů přibližně ze dvou třetin. Město dotuje systém
odpadového hospodářství stále větší
částkou, letos už cca 20 miliony korun.
V příštím roce se navíc plně projeví
dopad zvýšení sazby DPH na tyto služby
(dříve 5%, od 1. 5. 2004 pak 19%). Zastupitelstvo města bude projednávat výši
sazby poplatku z odpadu pro rok 2005
letos v listopadu.
V posledních dnech se objevují
stížnosti občanů na strhávání peněz
z jejich účtů bez jejich vědomí v souvislosti s poplatkem z odpadu. Je tento
postup magistrátu zákonný?
Finanční odbor je správcem tohoto
místního poplatku, tzn., že jej vyměřuje,
vybírá a vymáhá a podobně jako u pokut udělených magistrátem nebo Městskou policií má při vymáhání stejné pravomoci jako finanční úřady při správě
daní. To je velmi důležité a mnoho lidí
toto neví nebo to podceňuje. Mimo běžné
vybírání poplatku za letošní, popřípadě
za loňský rok finanční odbor v těchto
dnech postupně realizuje exekuce u dlužníků za rok 2002. Těchto dlužníků je ještě
cca 3 750 a každý den je provedeno 10
až 30 exekucí. Celková dlužná částka je
1,4 milionu korun, tzn., průměrný nedoplatek asi 370 Kč. Pokud někdo dluží za
celý rok 2002 částku 444 Kč, je mu tato
v souladu se zákonem zvýšena o exekuční
náklady 200 Kč na celkem 644 Kč. Tito
dlužníci převážně nereagují na zaslanou
složenku, ani na platební výměr poplat-

Můžete konkretizovat, jaký je postup finančního odboru při exekucích?
Při vymáhání nedoplatků postupuje
finanční odbor tak, že napřed zašle soupisy dlužníků bankám a zjišťuje, zda
má u nich dlužník účet. Jde o „Výzvu
k součinnosti třetích osob“ dle §34
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků a banky jsou povinny sdělovat čísla bankovních účtů, jejich vlastníky, stavy účtů a jejich pohyby a údaje
o úvěrech a vkladech. V případě uskutečnění exekuce na zůstatek na bankovním účtu banka pochopitelně nezkoumá
sociální situaci majitele účtu, ani na co
byly finanční prostředky na účtu určené
a po nabytí právní moci exekučního příkazu zasílá peníze městu.
A co dlužníci, kteří nemají účet
v bance?
U nich zjišťuje finanční odbor obdobným způsobem u stavebních spořitelen,
zda mají stavební spoření. Přes 80 %
exekucí se realizuje buď na bankovním
účtu nebo na stavebním spoření. Nemá-li
dlužník žádné zůstatky u peněžích ústavů,
nezbývá finančnímu odboru než provádět exekuci na důchody nebo na některé sociální dávky přímo u České správy
sociálního zabezpečení. Tento úřad
(podobně jako zaměstnavatel v případě
exekuce na mzdu) je schopen zajistit,
aby dlužníkovi bylo vyplacené alespoň
životní minimum. Pokud by ani tato cesta
k vymožení pohledávky nebyla úspěšná,
lze ještě provést exekuci dalšího majetku
dlužníka, která je však kapacitně i ad-

Štítky pro kulturní památky
Majitelé nemovitostí a kulturních památek, budou moci od českobudějovického magistrátu získat zdarma měděnou
tabulku formátu A5, s vyraženým státním
znakem a nápisem Kulturní památka.
Stačí o ni požádat odbor památkové péče
magistrátu, který má k dispozici 826
těchto tabulek s evidenčními čísly a podle zájmu je bude distribuovat. Instalovány budou na základě respektování vůle
majitelů objektů a v souladu se zákonem
o státní památkové péči.
Podle slov náměstka primátora Juraje
Thomy, obdrží všichni vlastníci kulturních památek v příštích týdnech písemnou informaci o možném umístění tabulky jednotného značení a zároveň i výzvu, na jejímž základě se mohou rozhodnout, zda památku označí či neoznačí, zda si instalaci tabulky zajistí sami či
budou hledat podporu u města. „Zákon
nestanovuje majitelům povinnost označit
nemovité kulturní památky. Přesto pro ně
může mít nezanedbatelný význam kromě
prestiže například i to, že poškození takto
označeného objektu třetí osobou, například sprejery, lze chápat jako úmysl poškodit cizí majetek kulturní povahy. V ta-

kovém případě je možné mimo běžné šetření zahájit navíc i správní řízení ve věci
poškození kulturní památky,“ vysvětlil
Juraj Thoma.
Značení bude odbor památkové péče
českobudějovického magistrátu distribuovat postupně, zhruba do poloviny
příštího roku. Tabule by měla být umístěna zpravidla na hlavní pohledové stěně
objektu na dobře viditelném místě, a to
takovým způsobem a v takové výšce,
aby nebylo možné ji poškodit nebo odcizit a zároveň aby nebylo možné poškodit samotný památkový objekt. „V příštím roce chceme označení kulturních památek navíc rozšířit o stručný popis těchto
objektů. Vedle označení „kulturní památka“ bude možné připojit další tabulku
s charakteristikou památky, její historií
a podobně. Na tento projekt se budeme
snažit získat finanční zdroje mimo rozpočet města. Rádi bychom zkusili hledat
podporu především ve Společném regionálním operačním programu. Souhlas
i instalací takovýchto popisných tabulek
budou muset dát samozřejmě majitelé
jednotlivých památek,“ doplnil Thoma.

Vyplacené dávky sociální péče
Odbor sociálních věcí magistrátu
města vyplatil k 31. 8. 2004 celkem
74 180 975 korun. Z toho nejvyšší položku - 22 495 061 Kč - činil příspěvek
na provoz motorového vozidla pro osoby
těžce zdravotně postižené, 15 733 144 Kč
dávky sociální péče pro rodinu a příspěvek na výživu dítěte, 14 616 473 Kč
příspěvek při péči o osobu blízkou,
9 090 594 Kč dávky sociální péče pro
sociálně vyloučené a nezaměstnané,
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5 722 349 Kč dávky sociální péče vyplácené jako příspěvek na zvýšené životní
náklady v souvislosti s těžkým zdravotním
postižením, 4 383 402 Kč příspěvek na
zakoupení, opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla pro osoby těžce
zdravotně postižené. „Zbytek jsou dávky
sociální péče vyplácené starým občanům,
příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na úpravu bezbariérového bytu,“
uvedla vedoucí odboru Pavla Mikšátková.

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

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

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

ministrativně velmi náročná a proto k ní
využívá finanční odbor na základě rozhodnutí soudu soukromé exekutory.
I příjemce minimálního důchodu
nebo sociální dávky může mít v našich
podmínkách např. nadstandardní vybavení bytu, automobil, cenné papíry, pozemek nebo dům.
Na jaký majetek naopak exekuci
dělat nemůžete?
Podle platných zákonů nemůže být
exekuce provedená například na sociální příspěvek při péči o osobu blízkou,
na přídavek na dítě, na penzijní připojištění, na obvyklé vybavení bytu, běžné
ošacení a podobně.
Magistrát města má i bez těchto několika výjimek poměrně velké pravomoci
při vymáhání svých pohledávek, což bylo
určitě i záměrem zákonodárců. V zákoně o obcích je vymezena povinnost obce
„trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně
plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.“ I kdyby to takto zákon
výslovně neuváděl, je určitě vlastností
každého dobrého hospodáře, kterým
město určitě chce být, takto jednat.
Co mají tedy lidé dělat, aby předešli
nepříjemným překvapením z exekuce?
Určitě by měli přebírat poštovní zásilky zasílané na doručenku, na matričním úřadě uvést evidované přihlášení
k trvalému pobytu do souladu s adresou,
na které skutečně pobývají a chtějí přebírat úřední poštu a v neposlední řadě
komunikovat se správcem poplatku, tj.
finančním odborem magistrátu města.
To platí i v případě dlouhodobého pobytu
v zahraničí.
V nejbližších dnech přistoupí finanční odbor k upomínání a vymáhání dluhů
z poplatku z odpadu za r. 2003 v celkové
výši přes 4 miliony korun u cca 5 000
dlužníků. Pevně věřím, že postupně bude
stále více občanů města chápat smysl
poplatku z odpadu a že vzájemná komunikace mezi poplatníky a magistrátem
se bude zlepšovat. V konečném důsledku
pak bude počet případů, kdy je nutné
provést exekuci, klesat.

Podle Bruselu jsou
Budějovice nejlepší
Tým pracovníků Access - Eurocities,
kteří jsou evropskými koordinátory EDBA
a ETM pro DG Environment Evropské
komise jako příklad aktivity nových zemí
EU, které se zapojily do Týdne mobility
a Dne bez aut, vybral jihočeskou metropoli jako vzor pro ostatní města. „Za každou
zemi vybrali odborníci v Bruselu vždy jedno město, za Českou republiku pak právě
České Budějovice, což nás pochopitelně
upřímně těší,“ vyjádřila se k bruselskému
rozhodnutí náměstkyně primátora Ivana
Popelová. „Být vzorem v praxi znamená
několik let usilovné práce a permanentní
iniciativu při navrhování opatření vedoucích ke zlepšení a zkvalitnění života našich
občanů. Velký dík patří odboru ochrany
životního prostředí magistrátu města,
který Dny bez aut příkladně pořádá už
řadu let,“ dodala Popelová.

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !

RADNICE_09/2004final.qxd

9/21/04

3:53 PM

Page 3

NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Podruhé v krajském městě
r ozvine promít ací plátno Ekofilm

Nejen fotografie dokumentující obnovu kulturních památek a nejzajímavější archeologické nálezy z nalezišť v historickém jádru Českých Budějovic jsou v těchto dnech k viFoto Petr Zikmund
dění v Radniční výstavní síni na nám. Přemysla Otakara II.

V radniční síni o památkách
Pod souhrnným názvem Obnova
kulturních památek na Českobudějovicku
byla v radniční síni zpřístupněna výstava
přinášející pohled do tří oblastí památkové péče: Archeologické výzkumy v měšťanských domech, Příspěvkové programy
Ministerstva kultury ČR a Historická
sochařská díla v Českých Budějovicích.
Spoluorganizátorem výstavy bylo Jihočeské muzeum, k výstavě byly rovněž
zapůjčeny videotechnika a videosekvence
o restaurování dvou movitých kulturních
památek a dílčí dokumentace z Národního
památkového ústavu (záznam z restaurátorských prací na tapiserii z cyklu Jezdecká škola).
Část věnovaná příspěvkovým programům MK ČR ukázala na fotografiích
konkrétní akce obnovených kulturních

památek jak z oblasti lidové architektury,
tak i městské a sakrální, včetně několika
movitých památek. Fotografie doprovázejí souhrnné přehledy příspěvků poskytnutých obnovovaným objektům.
Každý z příspěvkových programů zde
byl stručně charakterizován, takže návštěvníci získají přehled o tom, jak stát
podporuje péči o významné kulturní dědictví. V části věnované archeologii jsou
tři rozměrné vitríny představující nejzajímavější nálezy z pěti historicky významných nalezišť v historickém jádru
Českých Budějovic, včetně doprovodných
textů. Poslední část umělečtější formou
přiblížuje kamenosochařská umělecká
díla jihočeské metropole se stručnou
charakteristikou.
Výstava potrvá do 10. října 2004.

Nejstarší evropská mezinárodní
přehlídka filmů a videopořadů o životním
prostředí bude zahájena na jihu Čech,
v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově 4. října a potrvá až do 10. října. Koncepce Ekofilmu byla rozšířena o tematiku
kulturního a přírodního dědictví. Hlavním
cílem festivalu ovšem zůstává shromáždění, zhodnocení a ocenění nových filmů
a videopořadů a jejich prezentace co nejširšímu okruhu diváků. Kromě soutěžního
promítání je připravena řada seminářů
k aktuálním tématům, filmové přehlídky
a promítání pro školy. Nebudou chybět
ani velmi navštěvované večerní besedy
s tvůrci.
Už druhým rokem budou participovat
na Ekofilmu, letos jubilejním 30. ročníku,
České Budějovice. Jihočeská metropole
je podle názoru primátora města Miroslava Tettera velmi vhodné místo pro konání této přehlídky. „Máme tady Jihočeskou univerzitu a některé její fakulty, které
jsou s ekologií přímo spojené, sídlí u nás
pracoviště Akademie věd se svým ekologickým oddělením, takže ideální podmínky
pro konání zatím alespoň části přehlídky,“
uvedl a zmínil v této souvislosti klíčové
problémy celého lidstva. „Například obnovitelné zdroje, zachování životního prostředí a především uvědomění lidí. Stav je
takový, že je třeba alarmovat široké vrstvy
obyvatel. Každý by si měl připustit, že planeta, na níž žijeme, je pouze jedna. Žádnou náhradní nikde v rezervě nemáme,
a tak, jak se chováme a budeme chovat
my k ní, bude ona oplácet nám. Nerad
bych, aby to znělo jako klišé, to je prostě
realita a kdo chce vítězit nad přírodou,
ten by si měl především dohlédnout důsledky svého počínání. A proto si myslím,
že význam Ekofilmu je i v současné době
nenahraditelný,“ zdůraznil s ohledem na
skutečnost, že jižní Čechy se právem řadí

Spravování bytového fondu města,
vymáhání pohledávek, soudní přivolení k výpovědi z nájmu
V návaznosti na informaci o možnostech výstavby městských bytů na nově
vytipovaných lokalitách (viz str. 1), není
bez zajímavosti nahlédnout, jaký je stav
současného bytového fondu města, jak
se to má s neplatiči nájemného a s vymáháním pohledávek města.
K 31. 12. 2003 vlastnilo statutární město
České Budějovice 2 425 bytů a 527 nebytových prostor. K tomuto datu bylo předepsáno nájemné v celkové výši 63 927 tis. Kč,
z toho byly hrazeny opravy, údržba a služby
nezúčtovávané s nájemci ve výši 34 519 tis.
Kč, DPH 2 506 tis. Kč. Pohledávky za nájemné činí za rok 2003 celkem 14 765 tis. Kč,
z toho pohledávky za nájemné z bytů v majetku statutárního města České Budějovice
činí 9 186 069 Kč. Prostřednictvím splátkových kalendářů, rozhodnutím soudů, exekucí a podobně se ročně vymůže cca 1,2 miliónu korun. Na druhé straně je třeba říci,
že minulý rok byly účetně odepsány cca 2 milióny korun jako nedobytné pohledávky (úmrtí, nemajetnost nájemců apod. od r. 1994).
Do investičních akcí na rok 2004 bylo
převedeno z příjmu z nájemného za rok
2003 a rozpočtu města celkem 22 miliónů
korun. Statutární město vkládá do svého
bytového a domovního fondu více finančních
prostředků než vybere na nájemném. Jedná se zejména o rekonstrukce domů v historické části města, které jsou významnými kulturními památkami. Z příjmů z prodeje domů hradí investiční výstavbu nových bytů a infrastrukturu.
V současné době staví město České Budějovice 100 nájemních bytů pro příjmově
vymezené osoby na sídlišti MÁJ s předpokládaným dokončením v červnu roku 2005.
K tomuto účelu bude radou města ustanovena bytová komise, která připraví nová
pravidla pro přidělování těchto bytů v souladu s nařízením vlády č. 146/2003 Sb.
Dokončuje privatizace bytového fondu
dle „ZÁSAD“.
Ladislav Volf, Správa domů, spol. s r.o.

Neplatiči nájemného
Pohledávky na nájemném z bytů v majetku Statutárního města České Budějovice
činily k 30. 6. 2004 na jistině částku 9 186
069 Kč. (Poznámka: Tato částka zahrnuje
dluhy od roku 1994 do současnosti. Jedná
se o cca 800 dlužníků. Převážná část dluhů
je do r. 2000).
Postup při vymáhání pohledávek
• V případě, že dlužník nezaplatí nájemné, je
do jednoho měsíce písemně upomenut o zaplacení dlužné částky včetně příslušenství.
• V případě, že dlužník nemůže z osobních
důvodů dlužnou částku uhradit najednou,

info

(např. tím že se např. ocitne v přechodně
tíživé situaci, nezaměstnanost, nemoc apod.,
je s ním na základě jeho žádosti sepsána
dohoda o splátkách s uznáním dluhu.
• V případech, kdy však dlužník na upomínky nereaguje, je neprodleně podána na
dlužníka žaloba na zaplacení dlužné částky
a jeho náklady se dále navyšují o náklady
soudního řízení a případné náklady exekuce.
Nezaplatil-li dlužník nájemné za dobu delší
3 měsíců je současně s žalobou na zaplacení podávána žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu.
• V průběhu celého soudního řízení, a to
až do vydání rozsudku, je dlužníkovi dána
poslední možnost uhradit celou dlužnou
částku. V mnoha případech je tak řízení
odročeno (popřípadě přerušeno), aby dlužník měl možnost uhradit dluh včetně příslušenství.
• V případě, že dlužník dluh uhradí, bereme žalobu zcela zpět. Dlužník je současně
informován o tom, že v případě, kdyby se
v budoucnu opakovala situace a neuhradil
by pravidelně nájemné, nebude již postupováno vůči němu vstřícně (zpětvzetí žaloby
apod.) v průběhu soudního řízení, ale bude
žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu dotažena do konce ukončení nájemního
poměru. (Poznámka: V případě, že dlužník
uhradí dlužnou částku na nájemném včetně
příslušenství je i v tomto případě dán důvod
k výpovědi pro hrubé porušení povinností
nájemce a ukončení nájemního poměru).
• Po vydání rozsudku - v případě, že dlužník
neuhradí dobrovolně dlužnou částku ani
po vydání rozsudku, je na dlužníka podáván
návrh na exekuci prostřednictvím soukromého exekutora popřípadě návrh na výkon
soudního rozhodnutí prostřednictvím Okresního soudu v Českých Budějovicích.
Postup po přivolení k výpovědi z nájmu
bytu soudem
a) ve kterém je stanovena povinnost
pronajímateli zajistit bytovou náhradu:
• Písemná informace vlastníka o poskytnutí příslušné bytové náhrady se stanovením termínu k vyklizení bytu. (Poznámka:
V rozsudku je nájemci uložena povinnost vyklidit pronajatý byt po uplynutí tříměsíční
výpovědní lhůty, a to nejpozději do 15 dnů
zajištění bytové náhrady pronajímatelem).
• V případě, že nájemce byt, ve kterém
mu skončil nájemní poměr dobrovolně nevyklidí a bytovou náhradu ve stanovené
lhůtě nepřijme, je podáván k Okresnímu
soudu v Českých Budějovicích „Návrh na
výkon rozhodnutí vyklizením nájemce do
přidělené bytové náhrady“.
• Soud zašle návrh VR povinnému a na základě návrhu VR soud nařídí jednání, na

kterém zkoumá oprávněnost VR jakož i skutečnost zda bytová náhrada odpovídá náhradě určené soudem.
• Po jednání vydá soud usnesení, kterým
nařídí provedení výkonu rozhodnutí, a které doručí oprávněnému a povinnému.
• Po právní moci usnesení soud stanoví
termín provedení nuceného výkonu rozhodnutí.
• Soud provede VR vyklizením povinného
do bytové náhrady prostřednictvím vykonavatelů (náhradní byt, náhradní ubytování, přístřeší).
b) ve kterém není povinnost pronajímatele zajistit bytovou náhradu:
• neprodleně po právní moci rozsudku je
podáván návrh na VR vyklizením bytu bez
náhrady
(Poznámka : od 1. 1. 2004 - do 30. 6. 2004
bylo podáno celkem 134 žalob na zaplacení
a na přivolení k výpovědi z nájmu bytů, 87
návrhů na exekuci a výkon rozhodnutí na
zaplacení a vyklizení bytu, 18x vyklizení bytu
s náhradou, 1x vyklizení bytu bez náhrady.)
Statutární město České Budějovice
zřídilo pro neplatiče z administrativní budovy v areálu firmy Trival v Okružní ulici
v Č. Budějovicích bytový dům, ve kterém je
neplatičům poskytována bytová náhrada
a přístřeší ve smyslu rozsudků OS v Českých
Budějovicích (tzv. byty na půl cesty). V budově se nachází 26 obytných dvojbuněk
s kuchyní a WC, rozmístěných ve třech podlažích. Neprodleně po kolaudaci, tj. od
konce měsíce ledna 2004, začala Správa
domů, spol. s.r.o. České Budějovice realizovat výkony rozhodnutí prostřednictvím
Okresního soudu v Českých Budějovicích.
V současné době je dům obsazen asi ze dvou
třetin a postupně se doobsazuje dalšími
neplatícími nájemníky.
Závěrem je možné dodat, že se dluhy
na nájemném z bytů v majetku statutárního
města České Budějovice postupně snižují
a dále nenarůstají, neboť nájemníci vidí,
že je jim ze strany statutárního města České
Budějovice dávána poslední možnost k udržení svého bydlení za regulované nájemné.
Z tohoto důvodu se v mnoha případech
snaží vyrovnat na poslední chvíli své dluhy.
Za zmínku stojí i ta skutečnost, že od
února 2004, kdy je tento dům provozován
se nestalo, že by některý z ubytovaných
(většinou bývalých neplatičů) neuhradil
nájemné či jinak jakýmkoliv jiným způsobem porušoval své povinnosti stanovené
smlouvou, popřípadě ubytovacím řádem.
JUDr. Jaromír Toufar, vedoucí organizačně
právního odd. Správy domů, spol. s r.o.

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

k místům, která jsou turisty hojně navštěvována právě díky krásám přírody.
„Právě pro tyto dary si musíme umět ohlídat a také o ně uvážlivě pečovat, samozřejmě se to vztahuje ke všem zemím světa.
Se zkušenostmi s ochranou přírody je třeba se podělit s mladou generací, do jejíž
péče bude dříve či později tato důležitá
oblast svěřena. Dnešní doba možná až
příliš dopřává a medializuje pseudoekologické myšlenky až fikce. Běžnou realitou, a někdy mám podezření, že snad
i národním rysem je, že z některých lidí
dokáží přes noc vyrůst podle jejich názoru
fundovaní odborníci úplně na všechno.
Jejich permanentní kritika nemá mnohdy
ani racionální základ, ale přesto ji hlásají s patosem. Smutné je, že za nic v podstatě nenesou zodpovědnost. Nemám rád
kritiku, která neukazuje nebo alespoň nenaznačuje východisko. Odsoudit je snadnější než posoudit, to je, myslím, obecně
platné, bohužel. I z těchto důvodů jsem
přesvědčen, že takové akce, jakou je Ekofilm, jsou a budou stále aktuální,“ dodal
primátor Tetter.
Festival Ekofilm je mezinárodně uznávanou událostí, o čemž svědčí jeho členství v ECOmove International. Dvojnásobné fítězství Ekofilmu v této soutěžní pře-

hlídce světových ekologických festivalů
také potvrzuje jeho úspěšnost a kvalitu.
Vstup na veškeré projektce a doprovodné programy je zdarma a během festivalu bude mezi Prahou, Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem jezdit
zdarma Ekobus.

Program Ekofilm
České Budějovice
■ NEDĚLE 3. 10. 2004 • Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31 • 18,00 - 20,00
Pozvánka na Ekofilm - promítání ■ PONDĚLÍ 4. 10.
2004 • Kino Kotva, Lidická 2110 • 8,30 - 12,30
Promítání pro školy • Náměstí Přemysla Otakara II.
• 17,00 Slavnostní zahájení festivalu • Studentské
divadlo SUD, Hroznová 8 • 19,00 Projekce filmů
■ ÚTERÝ 5. 10. 2004 • Kino Kotva, Lidická 2110
• 8,30 - 12,30 Promítání pro školy • Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31 • 14,00
- 16,30 Projekce festivalových pořadů • 16,30 K prameni Amazonky - své zážitky z dobrodružné cesty vypráví doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc. • Kino Kotva,
Lidická 2110 • 16,00 - 19,00 Projekce filmů z Ekofilmu • 20,00 Úžasný svět velryb - Promítání filmů
„Tanec modrých andělů“ a „Cesta pod mrazivou vodou Antarktidy“ a povídání s autory a ochránci velryb
Stevem Lichtagem, Miroslavem Hrdým a Markem
Tominem ■ STŘEDA 6. 10. 2004 • Kino Kotva, Lidická 2110 • 8,30 - 12,30 Promítání pro školy •
Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla
Otakara II č. 1,2 • 14.00 Ochrana přírody a krajiny
kontra aktivity obcí (panelová diskuse) • Biologická
fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31 • 14,00
- 18,00 Projekce festivalových pořadů • Kino Kotva,
Lidická 2110 • 16,00 - 18,00 Projekce filmů z Ekofilmu • Studentské divadlo SUD, Hroznová 8 • 19.00
Host Steva Lichtaga: Hugo Habrman pod hladinou
českých vod

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
Dnes se podíváme na jeden z nejkrutějších zásahů do architektury města. 20. 1. 1888 byly slavnostně otevřeny
„Ferdinandovy lázně“. Poskytovaly parní,
vanové a uhličité koupele. V roce 1927
byly lázně zmodernizovány a zásluhou
Františka Bindera přibyly dva nové bazény, 12 van zapuštěných do podlahy
a lidové sprchy. Byla zde zřízena i čekárna, čítárna, bufet a holírna. Mnoho
rodin, nemaje vlastní koupelnu, používalo lázně k pravidelné očistě. Lázně

byly proto hojně využívány. I když
s přibývajícími koupelnami v bytech
a výstavbou zimní plovárny začaly
městské lázně ztrácet svou původní
funkci, byly z architektonického hlediska
zajímavou stavbou. Budova musela
ustoupit stavbě Krajské politické školy
(dnešní konzervatoře). Sami můžete
porovnat, která z budov se na místo
vedle Mlýnské stoky více hodí.
Použité fotografické materiály byly
zapůjčeny Milanem Binderem.

Dnešní otázka zní:

Kdy byly zbořeny Ferdinandovy lázně?
Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání je:
Budova Pozemních staveb byla dostavěna v roce 1960.
Výhercem je Ing. František Steindlberger, Plzeňská 60, České Budějovice.
Odpovědi zasílejte na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

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

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Milí spoluobčané,
v neděli dne 5. září 2004 ve 13,00 hod začalo Loučení s létem, které pro děti uspořádala
Jihočeská plynárenská, a.s. Celé zábavné odpoledne vzniklo za podpory rádia Kiss a českobudějovické radnice, která poskytla prostor v lesoparku Stromovka.
Abychom se přiznali, takový zájem jsme skutečně nečekali. Prezencí prošlo 320 dětí! Soutěžilo se
v osmi disciplínách, ve dvou kategoriích do 8 a nad 8 let. Na soutěžící čekalo házení létajícím talířem, jízda
na motokáře, skákání v pytli, běh na čas a pro nejmenší hod míčkem do panáka či nošení pingpongového
míčku na lžíci. U všech disciplín bylo opravdu rušno, děti však trpělivě čekaly, až na ně dojde řada. Dvě
atrakce, které ale soutěžící děti zaujaly nejvíce byly trampolína a balónky plněné heliem. Jak my „dospěláci“ víme, vdechnutím helia se změní hlas, a tak bylo možné slyšet děti se skřehotajícími hlásky.
Zábavné odpoledne skončilo slavnostním vyhlášením vítězů ve všech disciplínách a vylosováním
dvou dětí, které dostaly ceny hlavní - pro chlapce to byl dres hokejistů HC ČB s podpisy hráčů a pro dívku panenka Barbie s výbavou. Ale žádné dítě nepřišlo zkrátka, všechny obdržely malý dárek.
Na říjen připravujeme II. ročník drakiády u Všesportovní haly v Českých Budějovicích. Tímto
vás všechny srdečně zveme na závodění s drakem. Bližší informace budou uveřejněny v regionálních sdělovacích prostředcích.

Uplynulé události

obrazovou zkratkou

Nad vodou (chvílemi i pod ní) ve znamení recese 28. srpna „soupeřili o přežití“ jednotlivci i týmy při tradičních
Vodních hrách na slepém rameni Malše,
pořádaných odborem kultury magistrátu
Foto Petr Zikmund
města.

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

Kde nás
najdete

V Mezinárodním cyklistickém závodu
Linz - Passau - České Budějovice, který
3. září odstartoval z náměstí Přemysla
Otakara II., si podpisem na startovací
listině zajistil účast český reprezentant
Foto Ivana Píhová
Tomáš Hrubý (22 let).

ZPRÁVIČKY
Občanské průkazy pro volby
■ Magistrát města České Budějovice,
oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů v Jeronýmově ulici č. 1,
bude od 6. 10. do 6. 11. 2004 vydávat
zdarma v souvislosti s výkonem volebního práva občanů občanské průkazy bez strojově čitelných údajů,
s platností jednoho roku ode dne vydání. K vystavení těchto občanských
průkazů je nutné předložit 2 fotografie. Žádosti o tyto OP lze podávat
od 6. října v úředních hodinách na
pracovišti v Jeronýmově ul. č. 1 a budou vydány ve lhůtě kratší než 30
dnů. Ve dnech voleb, tj. 5. - 6. 11.
2004, budou vydávány na počkání;
5. 11. v době od 8.00 do 22.00 hodin
a 6. 11. od 8.00 do 14.00 hodin.

Waldorfská vlaštovka
Z italského regionu Kalábrie přicestoval
folklórní soubor I nuovi Zampognari,
který vystoupil 25. 8. na letní scéně KD
Slavie v Českých Budějovicích jako účastník Mezinárodního dudáckého festivalu
ve Strakonicích. Do krajského města
přijel na pozvání folklórního sdružení
JSPT Úsvit. Pětadvacetičlenný soubor hudebníků a tanečníků z města Catanzaro
je ve své domovině jediným v regionu
a jeho snahou je obnovit v Kalábrii hru
na typické dudy. Vždyť také název Nuovi
- noví - dudáci, byl vybrán k zdůraznění
širokého hudebního záběru, v němž se
snoubí obnovení tradic s experimentováním jak po řemeslné stránce výroby
těchto nástrojů, tak i v aranžmá skladeb.
Muzikálnost, zpěvnost, pohybově a taneční nadání, smysl pro rytmus, jiskra
a esprit v krvi - to jsou „zbraně“ tohoto
souboru, s jimiž vtrhl na pódium jako
okysličená, dravá bystřina a nakonec
dobyl také českobudějovické vlažné
Foto Ivana Píhová
publikum.

■ Od prvního září jsou děti ve dvou
třídách mateřské školy v Nerudově
ulici v Českých Budějovicích vedeny
podle waldorfské pedagogiky. Je to
vůbec poprvé, kdy tato alternativní
metoda pedagogické práce pronikla
do předškolního zařízení zřizovaného
městem, které tak rodičům dětí nabízí možnost výběru. O prázdninách
se díky vstřícnosti vedení MŠ podařilo přizpůsobit dvě třídy, protože
jedna by pro velký zájem rodičů nestačila. Nyní jsou tedy využívána obě
patra pavilónu. Zavedení novinky
přináší mimo prioritní příznivý vliv
na všestranný rozvoj osobnosti dětí
také výhody ekonomické - mateřská
škola plně využívá dva pavilony, které
ještě loni převážně zely prázdnotou.
V jednom je nyní waldorfská školka,
ve druhém našlo ideální umístění
Dětské krizové centrum. Nad školkou má patronát W collegium, občanské sdružení, které se snaží prosazovat waldorfskou pedagogiku také
do základních škol.

Městská policie
Linka tísňového volání „156“
Do škály linek tísňových volání, doufám, že dostatečně známých čísel, přibyla v souvislosti se zřizováním obecních a městských policií další linka.
Snad nebude na škodu povědět si, v jakých situacích se k ní občané uchylují
a jak postupují příslušníci MP, kteří hovory přijímají a vyřizují.

Noviny českobudějovické radnice
Ročník I/2004-09
Vydavatel Statutární město České Budějovice
Řídí redakční rada

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

V posledních letech se počet přijatých
hovorů ustálil na čísle kolem 30 000 telefonátů za rok.
Co vše se skrývá za ohlášením:
Dobrý den, Městská policie České
Budějovice?
I přesto, že z některých telefonátů
lze tušit nepříjemnou událost, která
spustí mašinérii pokynů, volí službu konající strážníci povzbudivá a uklidňující
slova. Většinou se z mnohdy nejasného
a nekonkrétního projevu volajícího snaží
poskládat informaci, která by byla čitelná a srozumitelná, jinými slovy, aby se
vyjevilo, co se vlastně děje nebo událo.
Další kategorií přijatých oznámení
jsou stížnosti na všechno - od hlučného
chování dětí až po špatný výhled z okna
kvůli zaparkovanému nákladnímu automobilu. I na takové oznámení však musejí strážníci reagovat, zhodnotit stav na

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

místě a zpracovat náležitý záznam. Slova
některých notorických stěžovatelů bývají i nevybíravá. Odpověď na ně musí
být profesionální, tedy věcná. Opět jinou kategorií telefonátů jsou žádosti
o odstranění technických prostředků
k zabránění odjezdu vozidla. Někdy naštvané, jindy prosebné. Existuje kategorie oznámení, na kterou si nelze zvyknout, a tou jsou oznámení o uložených
bombách, o nehodách, o nejhorších projevech trestné činnosti. A také bych sem
zařadil takzvaně zábavné telefonáty. Zábava je to ovšem jen ze strany volajících
ať už jde o úporné provokativní mlčení
nebo o vulgární výlevy. Zarážející je však
stoupající počet dětských telefonátů.
Děti si bohužel asi neuvědomují, že třeba právě v okamžiku jejich nejapné zábavy někdo potřebuje skutečnou pomoc.
PROSÍME, nezneužívejte linek
tísňového volání!

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

