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UVNITŘ LISTU

Noviny

■ Město potřebuje záložní
zdroj pitné vody
■ Mistrovství světa v LH juniorů
ovládne Budvar arénu
■ Zkušenosti ukazují, že lidé
si na třídění odpadů zvykají
■ 4. ročník výtvarné soutěže

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

Akce Na kole jen s přilbou
ušla první metry své cesty
České Budějovice
se v letošním roce
připojí ke kampani
Na kolo jen s přilbou, která se z Kroměříže pomalu rozšiřuje i do dalších
měst České republiky. Jejím iniciátorem je MUDr. Martin Sedlák z dětského oddělení kroměřížské nemocnice. „Kdyby cyklisté nepodceňovali nošení přileb, je velmi pravděpodobné, že by kampaň ani nevznikla,
ale statistika úrazů hovoří jasně. Téměř
každodenně se totiž můžeme stát přímými
či nepřímými svědky nějaké cyklistické
kalamity, jejíž následky jsou mnohy tragické a často především zbytečné,“ říká
náměstkyně primátora Ivana Popelová
s tím, že propagace přileb by měla oslovit
především děti do 15 let, ale samozřejmě
i jejich rodiče a pedagogy. „Zkušenosti
z Kroměříže ukazují přímou úměru. Po
dvou letech kampaně je totiž jednoznačně
zřejmý nárůst nošení přileb, a to nejen
u mladých cyklistů, které podléhají zákonu
č. 361/2000 Sb., (povinné nošení přileb
pro děti do 15 let), ale i u starších.“
Koncem února představil projekt
a jeho metodiku přímo na českobudějovické radnici doktor Martin Sedlák, který
se zaměřil především na pedagogické
pracovníky školských zařízení. „Zájem
projevilo 11 základních a 6 mateřských
škol. Prezentace se ale zúčastnili i členové
pracovní skupiny pro kampaň, a to nejen
■

Město České Budějovice a Jihočeská univerzita stvrdily podpisy svých zástupců
- primátora Miroslava Tettera (vlevo) a rektora JU Václava Bůžka - smlouvu o spolupráci. Jejím předmětem je vzájemná podpora při propagaci a oboustranně výhodné
podmínky koexistence.
Foto Jitka Welzlová

Prestižní ocenění pro kurátora
Michal Škoda, kurátor výstavní síně
Domu umění, kterou provozuje akciová
společnost Městské kulturní domy České
Budějovice, jejichž stoprocentním akcionářem je statutární město, se stal držitelem prestižního ocenění za svoji kurátorskou činnost, a to v rámci „Vývojového
grantu“ za uplynulý rok 2004. Toto ocenění uděluje mezinárodní rada iniciativy nazvané Tranzit každoročně dvěma
umělcům a jednomu kurátorovi za výjimečný přínos pro zdejší uměleckou scénu, přínos, který překonává existující
lokální izolovanost a otevírá se širším
mezinárodním vazbám.

Tranzit se zaměřuje na tvorbu součaných umělců, přitom se soustřeďuje
na region střední a východní Evropy,
podporuje umělce a odborníky, kteří mají potenciál na to, aby přispěli do mezinárodního kontextu umělecké tvorby.
Michal Škoda pracuje jako kurátor
galerie Domu umění od roku 1997 a realizuje výstavy děl výrazných domácích
a světových autorů. „Toto ocenění je úžasné a já Michalu Škodovi totuo cestou gratuluji. Svědčí to také o kvalitě práce Městských kulturních domů jako takových,“
vyjádřil se k události náměstek primátora Tomáš Kubín.

Medailon: Byla jsem vždycky rebelka

Marie Jandová okusila vězení už jako
osmnáctiletá dívka. Foto Petr Zikmund
Marie Jandová z Českých Budějovic
byla mezi deseti dalšími členy místní
pobočky Konfederace politických vězňů
České republiky, kteří přijali pozvání
primátora města do obřadní síně radnice
na malou slavnost, konanou u příležitosti
15. výročí založení organizace. Primátor
jim poděkoval za jejich osobní přínos
jak v práci pobočky, tak za lidsky hrdý
a nezlomný postoj vůči zvůli totality.
„Byla jsem vždycky rebelka a dělala
jsem rodičům starosti,“ říká Marie Jandová, „jsem z generace, která dobře věděla, co je demokracie a všechno, co jí
pak nebylo, nás stavělo do opozice,“ vypráví dnes čtyřiasedmdesátiletá paní,
zatčená v roce 1949 za protistátní čin-

nost původně na 18 let. Posléze jí jako
mladistvé šest let ubrali. „Tenkrát bylo
všechno protistátní. Já jsem se v Praze
zapletla roznášením letáků. Jak jsem
snášela uvěznění? Víte, když jste ve věku, kdy ještě nemáte k nikomu jinému
závazky a zodpovědnost je to jiné, než
když člověk tu rodinu už má. Po propuštění jsem nemohla najít zaměstnání,
nikdo si nechtěl vzít takzvně na tričko
politickou vězeňkyni.“
Nakonec se jí podařilo dostat místo
v českobudějovických papírnách, ale
když chtěla dokončit gymnázium, nenechali ji, odvíjí se nit jejího životního
příběhu, tak moc podobného mnohým
dalším, kteří byli režimu nepohodlní.
Ke kapitolám života Maie Jandové patří
i ve vězení získané onemocnění tuberkulozou a fakt, že se její zdravotní dokumentace „záhadně ztratila“, což mělo
později za následek velice svízelné dokazování, kde nemoc skutečně vznikla.
„Těch čtyřicet let totality se na nás všech
hodně podepsalo. Naučili jsme se lhát,
krást, podvádět, zavírat oči před nepravostmi a mlčet k nim,“ myslí si Marie
Jandová o uplynulé době. „Snažili jsme
se proti režimu vystupovat vším, co bylo
v našich silách. Roky strávené za mřížemi nám samozřejmě nikdo nevrátí,
nenahradí a morálním odškodněním je
nabytá svoboda a demokracie, v níž jsme
však znovu učedníci,“ hodnotí současnost babička dvou vnoučat.

Ano letištní společnosti
Zastupitelé města na svém jednání
17. března vyslovili ano návrhu na založení společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. Vyjádřili tak shodu
s názorem krajských zastupitelů. Město a kraj se tak stávají zakladateli akciové společnosti.
„Myslím, že tímto rozhodnutím stojíme u zrodu velkého rozvojového projektu,“ komentoval výsledek společného

snažení a usilování o získání vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic
bezprostředně po hlasování zastupitelů
předkladatel návrhu, náměstek primátora Juraj Thoma.
Zastupitelé města zároveň zvolili
své zástupce na ustavující valnou hromadu nově vzniklé akciové společnosti a rovněž členy jejího představenstva
a dozorčí rady.

přímo z magistrátu, ale i z Městské policie, Českého červeného kříže, Nemocnice a Zdravotního ústavu. Pro úplnost je
třeba říci, že na projektu dále spolupracují organizace Cassiopea, BESIP, Policie
ČR, Zdravotně sociální fakulta JU, Střední
zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická
škola v Českých Budějovicích. Potěšitelné
je v této souvislosti, že se podařilo pro
akci získat i některé sponzory, z nichž
nejvýznamnější je Česká podnikatelská
pojišťovna, Pojišťovna ministerstva vnitra
a jednáme i s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Spolupráci na kampani nám
jako první zájemci z řad prodejců přislíbili
pánové Jiřička a Švec,“ pochvaluje si náměstkyně Popelová. Podle ní budou už
v březnu distribuovány materiály do škol
a prodejcům cyklopotřeb. V dubnu budou
zahájeny plakátovací akce a první průzkumy v nošení přileb. Oficiální zahájení
kampaně se uskuteční v rámci výstavy
zaměřené na bezpečnost na silnicích
Mobil salón na českobudějovickém Výstavišti ve dnech 14. - 17. dubna 2005.
„V pavilonu Z, společně s Městskou policií a dalšími složkami integrovaného
záchranného systému, budeme prezentovat kampaň nejen formou tištěných materiálů, odbornou přednáškou, ale také
audiovizuálně. Každý by měl cítit zodpovědnost chránit svoje zdraví. U dětí tuto
zodpovědnost přebírají částečně i rodiče
a my jim všem chceme důrazně vysvětlit, že jim v tom velkou měrou pomůže
i cyklistická přilba,“ dodává náměstkyně
Ivana Popelová.

Rozhovor s náměstkem primátora Tomášem Kubínem

Z rekultivované skládky
vznikne golfové hřiště
Rada města
schválila záměr
pronájmu areálu
rek ultivované
skládky v lokalitě
Švábův hrádek
a vybudovat na ní
golfové hřiště.
Co si pod tímto
stručným sdělením mají čtenáři představit?
Představit si mohou třeba to, že místo
nechutné a páchnoucí skládky komunálního odpadu bude na východním okraji
města další sportoviště. To je ale hodně
stručné a pokusím se to přiblížit. V minulých letech byla se značným úsilím a s vynaložením mnoha milionů korun rekultivována bývalá skládka komunálního
odpadu. Ti, kteří si pamatují pouze scenerii hald igelitových tašek, zetlelých zbytků bůhvíčeho, všemožných trosek a polámaných stromů a polomrtvých keřů by
se asi při návštěvě lokality notně podivili.
Jenže rekultivovaná skládka je sice oku
lahodící krajinou, ale nedá se prakticky
využít k ničemu, protože je na ní po mnoho
desítek let třeba zachovat velice přísný režim. Nepřichází například v úvahu cokoliv stavět, ani třeba jenom upravit část
pro fotbalové hřiště, protože se nesmí zasáhnout do skladby terénu a do hlubších
vrstev zeminy. No a golfové hřiště využívá
právě ten profil, který tam už je, zásahy
jsou minimální a nebo nezávadné, protože
se vlastně lidově řečeno „přisypává“. Celý
projekt je samozřejmě konzultován se všemi, kteří se na rekultivaci podíleli.
Co si město od golfového hřiště slibuje?
Spoustu věcí. Od ideálního využití lokality přes zatraktivnění města jako takového až po přínos pro sportovní vyžití
mládeže. To vše navíc za podmínek, kdy
město do projektu vstupuje jako majitel
pozemků a investorem je privátní osoba.
Těžko si představit lepší cestu. Uvedl bych
■

ještě mnoho dalších pozitiv, není na ně místo, ale jednu čistě pragmatickou věc si přece
neodpustím: golfové hřiště může být i jedním z faktorů ovlivňujících rozhodování
o umístění sídla firmy právě do Budějovic.
Zmínil jste mládež. To myslíte vážně? Golf je přece sportem bohatých
managerů.
Doufám, že se nám právě na „Švábáku“
podaří pomoci tento mýtus zbořit. Golf
hrají od malých dětí přes žáky a studenty
až po dospělé a seniory všechny věkové
skupiny. Je to po košíkové a odbíjené světově nejrozšířenější sport, statistiky odhadují, že se golfem baví na 60 milionů lidí
na více než 34 tisících hřišť. A náklady?
Golf je levnější než například tenis. Srovnávat jde těžko, ale snad si rodiče malých
fotbalistů či hokejistů povzdechnou nad
tím, že prckovi pro několik prvních let
hraní golfu bohatě stačí základní výbava
za tři tisíce korun.
Projekt Golf Klubu České Budějovice
bude na mládež a děti dokonce přímo
orientovaný, podle zájmu také brzy vznikne
mládežnický oddíl. Výuka by měla být nabízena také školám všech stupňů a o spolupráci se sice předběžně, ale podle mne
úspěšně jedná i s Jihočeskou univerzitou,
jejíž vedení si za dosavadní vyloženě vstřícný přístup zaslouží velké díky.
Ale jedno hřiště už v blízkosti Budějovic je, a to na Hluboké.
Ano, golfové hřiště na Hluboké je
v okolí Budějovic, ale i v rámci regionu
myslím jedinečné a to nejenom půvabem
prostředí. A devítijamkový „Švábák“ si na
konkurenci Hluboké hrát nemůže a ani
nehodlá. Naopak – budějovické hřiště by
mohlo být takovou líhní hráčů, kteří potom budou všechna hřiště v okolí navštěvovat. I v tom vidím dost velký přínos.
A jestli tu nebude těch hřišť nějak moc?
Bohužel ještě málo. V okolí Lince je do
vzdálenosti 30-40 kilometrů sedm hřišť.
(pokračování na str. 2)

Letiště
před startem
Město České
Budějovice dlouhodobě a cíleně
sleduje záměr
využití stávajícího vojenského
letiště v Plané
pro smíšený či
civilní provoz.
Jedním z kroků k realizaci tohoto
záměru je vznik právnické osoby,
která bude v případě převodu majetku na samosprávný celek vystupovat jako správce a současně bude
splňovat všechny náležitosti k tomu,
aby mohla získat licenci k provozování veřejného, cílově mezinárodního
civilního letiště. Návrh na založení
takovéto společnosti, vypracovaný
městem, první březnový den podpořilo krajské zastupitelstvo a 17. března o založení společnosti Jihočeské
letiště České Budějovice, a. s. rozhodne zastupitelstvo města. Bude-li jeho
verdikt kladný - a já v to věřím - stane
se paradoxně projekt civilního letiště
nejreálnějším a nejschůdnějším kapacitním napojením města a celého
regionu na své sousedy. Zní to až neuvěřitelně, ale je dost možné, že dřív
budeme z Budějovic létat, než jezdit
po dálnici.
Důvody, proč město k takovému
kroku dospělo, jsou obecně známé. Na
konci letošního roku pravděpodobně
definitivně armáda letiště v Plané
opustí a k 31. 8. skončí tzv. velký letecký vojenský provoz. My máme samozřejmě zájem na tom, abychom
letiště jako celistvý areál zachovali
i do budoucna včetně leteckého - již
civilního provozu. K tomu by mělo
právě napomoci i založení akciové
společnosti, která bude mít za úkol
zajistit příští správu majetku, o převod kterého do svého vlastnictví po
dohodě s městem požádal Jihočeský
kraj. Zároveň má splnit všechny podmínky zákona o civilním letectví tak,
aby společnost mohla prostřednictvím
svým či nějaké třetí právnické osoby
provozovat letiště. Rada města v této
souvisloti schválila poskytnutí příspěvku Ultralehkému aeroklubu letiště Planá na provedení svislého a vodorovného značení na letišti. Konkrétně se jedná o částku 49 tisíc korun. Značení je totiž součástí probíhajícího řízení o udělení licence provozovat veřejné vnitrostátní letiště,
které by mělo být ukončeno v březnu.
■

Juraj THOMA,
statutární náměstek primátora

Ilustrační foto
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Sociální
sloupek

Středisko rané péče

Umístěním květin k pamětní desce na radnici připomenuli primátor města Miroslav
Tetter a předseda českobudějovické pobočky Konfederace politických vězňů Jan Hajný
155. výročí narození T. G. Masaryka.
Foto Jitka Welzlová

Z rekultivované skládky vznikne golfové hřiště
(dokončení ze str. 1)
To vše zní až příliš ideálně …
Tak to bych připomněl ještě jeden
aspekt. V okolí Budějovic to bude již druhá skládka, která se po úpravě přerodí
ve sportoviště. Bývalé složiště v Mladém
se díky neuvěřitelnému úsilí nadšenců z SK
Dynamo proměnilo v prakticky bezkonkurenční fotbalové tréninkové středisko
a nyní se, doufejme, stane něco obdobného
na skládce na opačně straně města. Myslím, že je to jedinečné nejenom v rámci naší
republiky a jak jsem si ověřil, tak tomu věnuje pozornost i odborná veřejnost. Doufám, že se i plánovaná rekultivace odkaliště u Hodějovic, která by měla proběhnout v letech 2007 – 2018 podaří tak, aby
vznikla další plocha pro rekreaci a sport.
Kdo se skrývá za názvem Golf Klub
České Budějovice?
Neskrývá, ale stojí, a je to pan Ladislav
Marek, který je mimo jiné také akcionářem
v SK Dynamo. Golf Klub České Budějovice
je občanské sdružení a je registrován jako
řádný člen České golfové federace.

Stromovce

by Brehmsova
točna slušela
Českokrumlovské otáčivé hlediště
patří bezesporu k nejnavštěvovanějším
kulturním stánkům na jihu Čech. Jedná
se o evropskou raritu spojenou se jménem
J. Brehmse, který svou uměleckou dráhu
začal v roce 1927 v lotyšské Rize a přes
různé peripetie, a snad můžeme tvrdit,
že i ke štěstí jihočechů, strávil v českobudějovickém divadle celých padesát
let tvůrčího života. Kromě jiného byl autorem polydimenzionálního divadelního
prostoru v přírodě.
„Umím si představit, že by právě model
nového divadla, vyrobený podle patentovaného unikátního systému, byl v budoucnosti umístěn právě v lesoparku Stromovka. Je známou skutečností, že točna je
majetkem Českých Budějovic a čeká ji
z nařízení ministerstva kultury demontáž, respektive zbourání, a to už na sklonku
roku 2006, o kterou se podle ujednání
musí postarat její majitel,“ vysvětluje
primátor Miroslav Tetter s tím, že naprosto logickým zájmem města je zachování

info

Jak bude město kontrolovat, zda nájemce pozemků splní, co slibuje?
Stejně jako u jiných sportovních subjektů, které mají s městem nájemní vztah
– účastí v orgánech klubu. U SK Dynamo
i HC České Budějovice to funguje perfektně.
Kromě toho je podle mne osoba zakladatele klubu dostatečným garantem.
Kdy se mohou hráči těšit na zahájení
provozu?
Pokud půjde všechno dobře, tak by se
údajně mělo začít s cvičným odpalištěm
ještě letos a prvních 6 jamek by snad
mohlo fungovat na jaře příštího roku.
Na závěr osobní dotaz - vy sám hrajete golf?
Vůbec ne! Před dvěma lety jsem to chvilku zkoušel, ale slavnostní odpal na novém hřišti bych raději v zájmu bezpečnosti
přihlížejících přenechal někomu jinému.
S výukou ale hodlám ještě letos začít, společně s pěti a půlletým synem. Myslím, že
nám to půjde tak přibližně stejně.
této kulturní rarity. „Hledali jsme na
území jihočeské metropole vhodné místo
pro točnu novou a jako nejvhodnější lokalita byla označena Stromovka. Kromě
mnoha nesporných výhod, například její
dostatečná přístupnost, navíc bez rušení
veřejným osvětlením a hlukem, odpovídající požadavky scénografů a podobně, má
tato oblast i různá úskalí; je zařazena do
kategorie významných krajinných prvků,
což musejí budoucí projektanti zohlednit,
a nejasné jsou i majetkové vztahy k pozemkům,“ vyjmenovává primátor Tetter.
Podle něj čeká město nejprve zpracování studie proveditelnosti, projektové
dokumentace a celá dlouhá řada dalších
nezbytných kroků, na jejichž konci bude
možnost vlastní realizace stavby. „Jsme
teprve na začátku velmi složité a komplikované cesty. Nezanedbatelé bude i hledání finančních zdrojů a převod pozemků dosud ve vlastnictví státu Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
na statutární město České Budějovice.
Mnohé napoví už studie proveditelnosti,
která by měla být zadána jako první.
Pokud se nám podaří proklestit se touto
cestou, budeme mít ve městě raritu, která
bezesporu obohatí kulturní život našich
občanů i turistů,“ dodává primátor.

Je jedním ze sedmi středisek Společnosti pro ranou péči a poskytuje služby
rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.
Speciálně vyškolení odborníci (poradci rané péče) navštěvují své klienty,
poskytují pomoc, podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově jejich dětí.
V případě, že se narodí dítě s postižením, jsou to především rodiče a blízká
rodina, pro koho je tato situace nejtěžší
a nejnáročnější. Hledají sílu k přijetí
a výchově dítěte, informace o zdravotním
stavu a možnostech jeho zlepšení, pomoc
při stimulaci a rehabilitaci dítěte. Z těchto důvodů poskytujeme naše služby nejen
dětem s postižením, ale i jejich rodinám
a to především terénní formou v přirozeném prostředí rodin.
Středisko nabízí rodinám i řadu ambulantních programů a služeb, které by
nebylo možné realizovat bez kvalitního
zázemí. Prostory střediska jsou v přízemí
v objektu města České Budějovice. Konají se zde pravidelná setkávání rodiců,
odborné semináře, probíhá v něm například komplexní posouzení, speciální
program stimulace zraku, funkční vyšetření zraku, konzultace s psychologem.
Svou činností chce středisko snížit
negativní vliv postižení nebo ohrožení
na rodinu dítěte a na jeho vývoj, zvýšit
vývojovou úroveň dítěte v oblastech,
které jsou postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny, snižovat její
závislost na institucích a sociálních
systému, docílit sociální integrace rodiny v dané komunitě.

Pansofie, o.p.s., kulturně
vzdělávací centrum
Je neziskovou organizací, zřízenou
za účelem poskytování kulturně vzdělávacích i tělovýchovných služeb a volnočasových aktivit ženám i celým rodinám
s nejmenšími, předškolními i školními
dětmi, studentům a dospělým, i za účelem
charitativní činnosti v této oblasti. Obecně
prospěšná společnost byla zřízena v červnu roku 2003 po více než dvouleté spolupráci s Dětským klubem v Českých
Budějovicích.
Její činnost je založena na antropologických, hlubinně psychologických
a pedagogických základech, vycházejících
především ze studií hlubinné a vývojové
psychologie a pedagogiky Rudolfa Steinera, Carla Gustava Junga, navazující na
dílo J. A. Komenského.
Svoji působnost orientuje společnost
jednak směrem vědecky naučným, ale
také tvořivě uměleckým, přičemž bere
zásadně v úvahu aspekt psychologický
a duchovní jako nutnou součást komplexu
osobnosti každého jedince. Z tohoto důvodu navazuje činnost společnosti na
kořeny národní i světové kulturní tradice
usiluje o jejich pochopení a oživení.
S tímto přístupem úzce souvisí orientace centra na vytvoření živého vztahu
jedince k přírodě, světu a společnosti.
K dosažení uvedeného posyktuje následující aktivity:
Vzdělávací činnost v oblasti péče o těhotné ženy související s přípravou na rodičovství a porod (plavání s těhotnými,
příprava k porodu, vzdělávání těhotných
žen v péči o díte), tělovýchovné aktivity
pro ženy po porodu a jejich děti, tzv. Mimi školička, kulturně vzdělávací i tělovýchovné služby pro ženy na mateřské
dovolené v rámici mateřského centra,
tzv. malířská, hudební, pohybová i batolivá školička – s důrazem na odpovídající
přístup ke zvláštnostem osobnostního vývoje daného vědu, dále umožňuje sociálně
vyloučeným ženám na mateřské dovolené
aktivně se zapojit do tvořivě vzdělávacího
procestu svých dětí, navázat nové kontakty, pracovat na pozitivním vývoji své
osobnosti – na jedné straně v roli rodiče,
na druhé v roli budoucího profesionálního
pracovníka, přičemž u žen jde vždycky
o to skloubit optimálně tyto dvě role. V oblasti celoživotního vzdělávání, zájmové
činnosti a kulturně společenského života
žen a rodin s dětmi organizuje tematická
vzdělávací sektání, divadelní představení,
pohádkové i tradiční slavnost, tvůrčí dílny.
Poskytuje též sociálně terapeutické služby pro harmonizaci osobnosti – terapie
výtvarným uměním (arteterapie).
Pansofie má provozovnu v Domě
umění, Nám. P. Otakara II. 38. Kancelář
sídlí v Dukelské ul. č. 19, tel: 386 357 216,
608 526 138, e-mail: pansofie@sky.cz,
kontaktní hodiny jsou ve středu 1330-16 h.,
porodní asistentka má tel. 724 166 166.

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

Otázky pro primátora města Miroslava Tettera

Dočká se letní plovárna rekonstrukce?
Jaká situace panuje kolem městské
plovárny, která se, jak známo, už delší
dobu potýká s problémy? Bazény prosakují, chybí v nich odizolování proti
spodní vodě a mají i další neduhy.
Nadcházející letní sezóna se ještě odehraje na stávající plovárně. Máme za sebou
výběrové řízení na zpracovatele nového projektu. Z celkem šesti předložených projektů
byla vybrána nabídka firmy BPO, s.r.o.,
která nejlépe splňovala zadání včetně našich představ o budoucím zázemí letní
plovárny. Nová plovárna bude využívat
stávající bazény, které budou díky rekonstrukci uvnitř vyplechovány a jejichž součástí bude celá řada vodních atrakcí.
Změnou projde i technologie pro čištění
a úpravu vody a v neposlední řadě také
zázemí pro návštěvníky, to znamená šatny,
toalety, občerstvení či sportování na přilehlém hřišti. Realitou je, že stávající prostory se zvětšit nedají, takže jsme pochopitelně limitováni těmito omezeními. Vlastní rekonstrukci musí předcházet zpracování projektové dokumentace i výběr vysoutěžené firmy coby zhotovitele. Začít bychom
chtěli po ukončení sezóny a skončit pochopitelně do zahájení sezóny následující.
Zkušenosti ukazují, že pro téměř stotisícové město je jediná městská plovárna poněkud těsná, co si o tom myslíte?
Ano, je to příliš málo, osobně mám

představu, že by se dříve či později mělo
něco podobného objevit v prostoru sevřeném
třemi českobudějovickými sídlišti - Májem,
Šumavou a Vltavou v objektu bývalých
kasáren ve Čtyřech Dvorech. Věřím, že
najdeme investora pro toto území, kde by
mimo jiné mělo být i sportovní zařízení,
jehož součástí by podle mého názoru měla
být i plovárna. Dodnes také není ukončeno majetkové vypořádání pozemků právě
v inkriminovaném území, což nás tak trošku blokuje a znevýhodňuje při vlastní
nabídce. Věřím, že je otázka krátkého času,
kdy bude vše dořešeno.
Celkové rekonstrukce se dočká také
Sokolský ostrov v těsném sousedství plovárny, což by zpestřilo nabídku pro využití
volného času obyvatel města, navíc v jeho
atraktivním centru.
Nedávno jsem se zúčastnil prezentace
přestavby Sokolského stadionu, takže vím,
že by v letošním roce měla začít rekonstrukce vlastního atletického stadionu. Poté se
počítá s přestavbou tribuny, která je nyní,
bohužel, také prohlášena za kulturní
památku, což projektanty trošku omezilo
při splňování požadavků z toho vyplývajících. Jsem přesvědčen, že se nakonec z této půvabné oblasti stane velmi příjemné
zázemí s možností sportování, odpočinku
a relaxace.

Město potřebuje

záložní zdroj pitné vody
Jihočeská metropole se, pokud jde
o zdroj pitné vody, potýká s velkým handicapem. Město je téměř stoprocentně
vázáno na dodávku pitné vody z jediného
zdroje, kterým je nádrž v nedalekém Římově. Jak potvrdil primátor města Miroslav Teter, pokud by se na přehradě něco
stalo, což si nikdo pochopitelně nepřeje,
dostane se město do velkého problému.
Současné náhradní zdroje na jeho území
jsou schopny zajistit zhruba 20 % nutné
potřeby pitné vody, což je velice málo.
Město však zná návrh na realizaci dalších
zdrojů. Jeden z vrtů je v bezprostřední

blízkosti kompletně zrekonstruované
městské čistírny odpadních vod a druhý
v lokalitě Borku. Pročištění, případně
prohloubení těchto vrtů, úprava přívodu
a další technologie nutná k jejich zprovoznění by podle odborníků přineslo
více než 60 vteřinových litrů vody, což
je v podstatě dvojnásobek toho, co má město k dispozici dnes. Celá akce je zhruba
odhadnuta na 160 až 170 milionů korun,
a to je pro městský rozpočet velká zátěž.
Proto bude město žádat o finanční prostředky stát, respektive Ministerstvo zemědělství České republiky.

Klienti jsou stále agresivnější
Běžnou a téměř každodenní praxí
jsou verbální útoky na úředníky doprovázené nevybíravými a nepublikovatelnými nadávkami, urážkami,
výhružkami, ale i zastrašováním. Své
o nich vědí například pracovníci správního a sociálního odboru magistrátu
i matričního úřadu.
„Zatím, a znovu říkám zatím, se jedná
o verbální útoky na správní orgány i na
orgány, které tady zastupují město ve funkci
opatrovníka nesvéprávných občanů. Těch
tady máme asi čtrnáct a zhruba tak třetina
z nich je velice agresivních,“ svěřuje se vedoucí správního odboru magistrátu Václav
Suchopár. Podle něj se úředník v podstatě nemůže nijak bránit, snaží se být
především slušný a nezáviděníhodnou
situaci musí nějak zvládnout. „Dalším
současným fenoménem je vyhrožování.
Provinilci se ihned ve dveřích dovolávají
svých údajných známostí na nejvyšších
místech, které jim pomohou záležitost vyřídit. S úředníkem podle svých slov zatočí,
že se bude divit. Než stačíme říct slovo, už
je o našem pracovním osudu podle nich
rozhodnuto. Nechci být špatným prorokem,
ale skutečně se obávám dne, kdy dojde
k agresivnímu fyzickému napadení,“ říká
Václav Suchopár s tím, že za dvanáct let
strávených v postavení úředníka magistrátu takovou zkušenost nezažil. „Dříve,
když už došlo k nějakému slovnímu napadení, tak to byla téměř událost roku.

Dneska je to každodenní záležitost vyžadující pevné nervy a dokonce i elementární znalosti psychologie. Autorita zákona se tady mnohdy vůbec neuznává
a úředník je v podstatě jeho vykladatelem,“
dodává Suchopár.
Bohaté zkušenosti s agresivními
klienty mají také pracovnice sociálního
odboru. „Kritická situace si vyžádala
dokonce i stavební úpravy. Na oddělení
dávek pro staré a zdravotně postižené občany byla instalována přepážka vymezující prostor mezi klientem a úřednicí. Stalo
se tak poté, když občan nejprve verbálně
napadl úřednici a pak pro výstrahu
vyndal i nůž. Na místo musela být okamžitě přivolána městská i státní policie včetně
záchranky,“ popisuje jeden z nepříjemných zážitků vedoucí sociálního odboru
Pavla Mikšátková. „Mohu potvrdit, že
agresivita občanů skutečně stoupá. Smutné je, že se ke sprostému chování snižují
stále častěji i vzdělaní lidé, od kterých bych
čekala alespoň základní dávku ovládání,
ale opak je pravdou. Pokud úředník nesplní okamžitě jejich požadavky, protože
by tím porušil zákon, ihned začnou vyhrožovat. Setkáváme se i s tím, že nepokrytě lžou a přitom si ani neuvědomí, že
jejich tvrzení se dá jednoduše zkontrolovat. Když se jim jejich vlastní lež prokáže,
jsou často velmi sprostí,“ dodává o svých
zkušenostech vedoucí matričního úřadu
Eva Čečáková.

Vstoupí k nám Francie

Dnů francouzské kultury je šířit francouzskou kulturu a jazyk v Jihočeském regionu. Proto se také mimo krajské město bude několik akcí konat
v Písku, Táboře a Prachaticích.
Letošní program je postaven výlučně na francouzských a frankofonních akcích se společným jmenovatelem: modernost úzce spojená s tradicí.
Cílem letošních dnů je podat svědectví
o tom, co se v současné době děje ve francouzské kultuře.

Francouzská aliance ve spolupráci
a za podpory statutárního města České
Budějovice, s francouzskou ambasádou
a radnicí partnerského města Lorient
pořádá ve dnech 1.až 15. dubna Dny
francouzské kultury. Letos již 10. ročník bude zahájen 5. dubna v 16.30 hodin verznisáží výstavy prací bretonských sochařů, jejich práce se sklem,
v Radniční výstavní síni. Posláním

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
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Když století městem proletí
nahlédnutí
do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
n
Březnové porovnání nás zavede do
ulice Dr. Stejskala. Zlatý most, ze kterého do ní nahlížíme, se také jmenoval
Krumlovský a Linecký. Ocelový most
zde stojí od roku 1881, kdy nahradil
původní dřevěný. Roku 1909 byl kvůli
vznikajícímu tramvajovému provozu
nahrazen pevnější konstrukcí. Současný most z roku 1915 je dílem továrny
bratří Prášilů. Vlevo vidíme Vendlerův
hostinec s Velkým pivovarem (podle

druhu vyráběného piva nazývaný též
Bílý), který byl zbořen v letech 1911-1913
a na jeho místě byla postavena kavárna
Savoy. Vpravo je budova Jihočeského
divadla, která byla postavena v empírovém slohu v roce 1819 dle projektu
Martina Schmidtschlägera a postupem
času úplně obestavěla jednu z hradebních věží městského opevnění.
Použité fotografické materiály byly
zapůjčeny Milanem Binderem.

Dnešní otázka zní:
Ve kterém roce byla postavena
kavárna Savoy?
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je:
„Železná panna“ byla zasažena bleskem roku 1548.
Výhercem je V. Matějka, Pražská 61, 370 04 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 10. následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Evidence
vozidel
v novém

V budově magistrátu v Kněžské ulici
č. 19 má své nové zázemí oddělení evidence vozidel, které sem bylo přemístěno
z Plavské ulice a které bylo otevřeno
v pondělí 2. března. Součástí zázemí oddělení je archiv, kam se vejde podle slov
Jaroslava Mráze, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města, 250 metrů písemností.
Foto Jitka Welzlová

info

Zkušenosti ukazují, že lidé si na třídění odpadů zvykají
Podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z výrobků, ev. č. 40/0070, uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice a autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s. dne 11. 6. 2002, je město povinno zajistit zpětný odběr odpadů z obalů (tzv. separace) a jejich předání k dalšímu využití.
Dne 7. 4. 2004 schválila rada města změnu systému separace, typ a počet nádob na jednotlivé druhy separovaných odpadů. Následně tuto změnu schválilo
zastupitelstvo města. Společnost A.S.A. České Budějovice, s.r.o. začala od 1. 5. 2004 realizovat výměnu nádob na separaci v pořadí sklo, plasty a papír. Výměna
nádob skončila 20. prosince loňského roku. Oproti původnímu stavu se zvýšil objem nádob na tříděný odpad z původních 46 l/obyvatele na 112 l/obyvatele.
Současně s tím se zvýšil i interval vývozu nádob zejména na separaci papíru. Přesto ani navýšená kapacita nestačí. Vycházeli jsme z pozantků roku 2003,
rok 2004 zcela předčil naše očekávání.
Podíl tříděného odpadu se zvyšuje
V rámci celkové bilance sběru odpadů
získává město stále lepší pozici. V porovnání s lety 2001 až 2004 se totiž mírně
snižuje produkce směsného komunálního
odpadu, řádově o 1 000 tun ročně. V roce
2001 byla produkce tohoto odpadu ve městě 21 996 tun a v roce 2004 pak 17 437
tun. Oproti tomu logicky stoupá množství separovaného odpadu. Zatímco v roce 2001 se separovalo ve městě celkem
411 tun, v roce 2004 to je již 1357 tun.
V podílových poměrech separovaného
odpadu ke směsnému komunálnímu to
znamená nárůst z 1,8 % na 7,2 %.
Oproti roku 2003 se podíl separovaného odpadu téměř zdojnásobil, zejména
papíru (nárůst o 150 %) a občané sami
v této souvislosti upozorňují na opakující
se přeplněné nádoby na papír, nepořádek, způsobený balíky okolo nádob a na
nemožnost třídit papír. Z těchto důvodů
vstoupí město do jednání s firmou A.S.A.
a společně navrhnou některé z následujících řešení: zvýšení četnosti vývozu pa-

píru na 1x týdně, zvýšení počtu 1,5 m3
nádob na papír, výměna nádob na papír
1,5 m3 za nádoby 2,5 m3. U skla a plastů
není situace kritická a případné připomínky občanů na nedostatečnou hustotu sítě sběrných nádob by bylo možno
pokrýt přidáním 10 až 30 nových nádob
zejména do míst nové výstavby.
Separace přináší peníze
Zvýšení počtu a objemu nádob na
separaci se projevilo v říjnu loňského
roku i navýšením odměn od autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s. o 19 %,
protože České Budějovice přesáhly objem nádob 90 l/obyvatele. V případě navýšení počtu nádob na papír, nebo zvýšení frekvence jejich vývozu je reálné
dosáhnout objemu nádob nad 150 l/obyvatele, čímž by se odměny zvýšily o 38 %.
V současné době lze předpokládat, že
příjmy z odměn od společnosti EKO-KOM,
a.s. by mohly v roce 2005 překročit 2 miliony korun, takže by bylo možné pokrýt
navýšení rozpočtu o zhruba milion ko-

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

run v případě zvýšení četnosti vývozu
nádob na papír.
Výtěžnost separovaných odpadů dosáhla v roce 2004 14,02 kilogramů na
jednoho obyvatele. V letošním roce se
jeví reálně, že bude překročena hranice
15 kilogramů na obyvatele, což by znamenalo další navýšení odměn za separace o 5 – 8 % za každý kilogram separovaného odpadu.
Vzniklo 38 nových stanovišť
Předmětem výtek občanů bývá fakt,
že se mění či ruší některá stanoviště nádob na separovaný odpad. To je způsobeno několika okolnostmi. Nové nádoby
jsou umísťovány téměř výhradně po
skupinách do takzvaných hnízd, proto
byly na některých místech zrušeny samostané kontejnery na papír. Tato skutečnost převládá zejména na sídlištích,
což ovšem neznamená, že docházková
vzdálenost se zvýšila. Nově vzniklá stanoviště jsou maximálně několik desítek
metrů od těch původních. Takto uspoře-

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

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

né nádoby (+ nádoby na plasty a případně sklo) byly použity v jiných částech
města, zejména okrajových, kde byla jejich hustota výrazně nižší. Další důvod
ke zrušení nebo významnějšímu přemístění stanoviště nádob na třídění je
prostý: svozová technika se musí dostat
do bezprostřední blízkosti nádob. Praxe
totiž ukázala, že někde nebylo možné na
původní stanoviště zajíždět (například
divadelní dvůr v Široké ulici, dvůr v ul.
Matice Školské naproti Poliklinice JIH
apod.), nebo že by mohlo být při vysypávání nádob porušeno ochranné pásma trolejového vedení (např. Lidická ul.,
Branišovská, A. Barcala apod.). V několika případech byly nádoby přemístěny
proto, aby zůstala zachována bezpečnost a plynulost silničního provozu. Celkem bylo na území města zrušeno nebo
změněno 39 stanovišť nádob na separaci.
Zároveň však vzniklo 38 nových stanovišť, která umožnila zapojit se do třídění
odpadů dalším spoluobčanům.
Ivana POPELOVÁ, náměstkyně primátora

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Hatikva:

U seniorů dveře otevřeny
První rok provozu českobudějovického Domova důchodů Máj si ve čtvrtek 31. března od 14 do 18 hodin připomenou Dnem otevřených dveří obyvatelé i zaměstnanci tohto zařízení.
Návštěvníci z venčí mohou zároveň
spatřit výstavu obrazů Bohuslava Pechy,
jednoho z obyvatel domu.

o pohnutém osudu Židů

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

České Budějovice - Pražská tř ída
- př íprava na opravu komunikace
Statutární město České Budějovice plánuje
na letošní rok opravu svrchních vrstev vozovky Pražské třídy v úseku mezi Mariánským náměstím a Pekárenskou ulicí. Oprava
bude zahrnovat zfrézování asfaltové vrstvy
a renovaci silničního odvodnění.
Společnost 1. JVS a.s. v rámci přípravy této opravy provedla kompletní revizi dotčené
části kanalizační sítě a pasportizaci kanalizačních přípojek v Pražské třídě.

Statutární město České Budějovice pořádá ve dnech 9. - 28. 5. 2005
k uctění památky českobudějovické
židovské komunity v radniční výstavní
síni výstavu s názvem Hatikva (Naděje), tématicky zaměřenou na osudy
českobudějovických Židů v období
holocaustu, ale i v době před ním,
denní život židovských spoluobčanů
a okolnosti týkající se jejich pronásledování, odsunu i vyhlazení.
Ústředním tématem výstavy bude
českobudějovická synagoga, její vybudování i zničení.
Prosíme všechny, kteří mají ve
svém vlastnictví nějaký předmět či
dokument vztahující se k tomuto tématu, aby laskavě zvážili možnost
jeho zapůjčení na tuto výstavu, případně, aby souhlasili s jeho okopírováním pro souhrnnou dokumentaci.
Zároveň prosíme pamětníky, zda
by byli ochotni své vzpomínky vztahující se k tématu osudu židovské
komunity v Českých Budějovicích
zaznamenat, či nechat zaznamenat
formou nahrávky, anebo písemně.
Ochotným děkujeme a prosíme,
kontaktujte nás:
Odbor kultury Magistrátu města
České Budějovice,
Ludmila Nápravníková,
telefon: 386 801 406,
e-mail: napravnikoval@c-budejovice.cz
Náměstek primátora Tomáš Kubín,
telefon: 386 802 903,
e-mail: kubint@c-budejovice.cz

Foto Jitka Welzlová

V Radniční výstavní síni představil známý český fotograf Jan Šibík cyklus
svých fotografií nazvaný Chci ještě žít. Tentokrát zaměřil objektiv svého fotoaparátu na oběti AIDS s výmluvností i citlivostí sobě vlastní. Foto Petr Zikmnud

Šustovy paměti zrcadlem doby
Statutární město České Budějovice
podpořilo vydání nové publikace nazvané
České Budějovice v paměti Josefa Šusty.
Přináší pestrou škálu informací o čtyřletí
1887-1891, kdy budoucí významný český
historik studoval na budějovickém Jirsíkově gymnáziu. V edici Dagmar a Josefa
Blümlových si tak nejen přečteme vybrané
„budějovické“ pasáže ze Šustových pamětí, ale seznámíme se i s jeho básnickými

pokusy, s jeho korespondencí a rovněž
s gymnaziální dokumentací. Vysvědčení
a katalogy dokládají, že vzorným studentem Josef Šusta rozhodně nebyl, zároveň
jsou však svědectvím o skladbě vyučovacích předmětů a o dobových pedagogických kritériích. Část kroniky Jirsíkova
gymnázia spolu s abiturientskými seznamy kromě dobového koloritu nabízí i široký kontext jmen spolužáků a profesorů,

mezi nimiž mnohý „roduvěrný Budějčák“
najde své předky. K zajímavostem patří
přetisky rukopisných pasáží, dopis gymnaziálního kolegy Emila Háchy a více
než desítka pohlednic (ze sbírky Radima
Znachora), zachycujících dávno zmizelé
partie města sklonku 19. století. Edice čtenáři zpřístupňuje materiály ze Státního
okresního archivu v Českých Budějovicích
a ze Státního ústředního archivu v Praze.

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
Výsledkem této revize bude stanovení
přesného rozsahu renovačních prací, které
budou prováděny souběžně s opravou vozovky. Kanalizační síť v této oblasti pochází vesměs z konce 60tých let 20. století a je charakteristická výskytem betonového potrubí
kruhového profilu. Oproti starším částem
městské kanalizace pocházejících i z konce
19. století se tedy jedná a sběrače poměrně nevelkého stáří a proto se předpokládají
renovační zásahy pouze v dílčím rozsahu.

Noviny českobudějovické radnice
Ročník II/2005-03
Vydavatel Statutární město České Budějovice
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a Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě,
Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Nadací CINDI vyhlašují

4. ročník celostátní výtvarné soutěže: KRÁSNÉ JE ŽÍT
Soutěž je součástí projektu podpory zdraví, který byl
schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Soutěž je určena pro mládež, a to ve třech věkových kategoriích:
■ Kategorie I: děti z mateřských škol
■ Kategorie II: žáci základních škol
■ Kategorie III: mládež starší 15 let věku (tj. zejména
studenti středních a vyšších škol a odborných učilišť)
Soutěž je rozdělena do čtyř témat:
■ Téma A: Svět je krásný
■ Téma B: Zdravý životní styl a pozitivní aktivity pro život
■ Téma C: Úrazy - rizika a ochrana
■ Téma D: Chybný životní styl a negativní aktivity pro
život (drogy, kouření, alkohol, obezita, ...)
Do soutěže budou zařazeny nejen kresby, ale může jít
i o návrhy plakátu, pohlednice, loga, samolepky, placky,
igelitky či o potisk trička. Vítány jsou i prostorové práce,
počítačové programy, videoklipy apod.
Časový harmonogram:
Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2005. Vyhodnocení

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

v krajích proběhne v průběhu května 2005, celostátní
v červenci - srpnu 2005. U příležitosti Mezinárodního
dne dětí bude začátkem června zahájena krajská výstava
nejlepších prací v Č. Budějovicích, začátkem září pak
celostátní výstava nejlepších prací v Jihlavě. Možnost
uspořádání výstavy bude nabídnuta i jiným místům v ČR.
Vyhodnocení soutěže:
Vyhodnocení soutěže provede porota složená z vyhlašovatelů, odborníků, z řad profesionálních výtvarníků
a taktéž zástupců mládeže. V každé kategorii budou
vyhodnoceny nejméně tři nejlepší práce. V celostátním
kole bude vyhlášena hlavní cena bez rozdílu kategorií
a témat a uděleny budou zvláštní ceny ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě, ředitele Státního
zdravotního ústavu a Nadace CINDI.
Ceny pro nejlepší práce, odměna pro účastníky: Nejlepší vyhodnocené práce budou odměněny hodnotnými
cenami. Absolutní vítěz soutěže získá hlavní cenu horské kolo. Každý z účastníků soutěže bude prostřednictvím školy seznámen s výsledky soutěže a obdrží
malou pozornost za účast v soutěži.

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

Podmínky soutěže:
Velikost, barevnost a technika kreseb a dalších prací
nejsou omezeny. U každé práce musí být čitelně uvedeno
jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, název a adresa
školy, podpis autora, ročník soutěže, kategorie a téma.
Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo výtvarné práce dále použít, zejména k výstavám
a publikování. Zasláním kresby či jiné práce autor souhlasí se všemi podmínkami soutěže včetně dalšího využití.
Adresa:
Soutěžní práce zasílejte do 30. 4. 2005 na adresu:
Zdravotní ústav se sídlem v Č. Budějovicích, L. B. Schneidera 32, 370 21 České Budějovice
Bližší informace obdržíte na:
telefonu: 387 712 360, 361, 373, e-mailu: zucb@zucb.cz,
(paní Ticháková, MUDr. Bäumeltová - oddělení podpory zdraví).
Propozice soutěže můžete nalézt i na Internetu na
adrese www.zujih.cz a na www. zucb.cz. Na této adrese
bude také zveřejněna výsledková listina bezprostředně po vyhodnocení soutěže (přibližně v 2. polovině
měsíce srpna 2005).
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