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únor 2006 číslo 2/ročník 3/do poštovních schránek zdarma

Noviny
č e s ko b u d ě j ov i c k é r a d n i c e
Více než osm stovek prvňáčků

UVNITŘ LISTU
■ Informační centrum

je už zase k dispozici
■ Bývalí „pétépáci“
dostali stř íbro
■ Roh plný hojnosti
slovenské kultur y
■ Třicet dní pro neziskové
organizace nestačí

Řeka sevřená mrazem

přinesla vážné ohrožení
Vývoj počasí zejména v prvních únorových dnech poznamenaly tuhé mrazy.
Pevnou obručí sevřely oba českobudějovické toky k radosti bruslařů a chodců,
kteří si zkracovali cestu přes zamrzlou Malši a Vltavu.

Na českobudějovických základních školách zřizovaných městem se 10. a 11. února
konaly zápisy dětí do prvních tříd. Celkem k nim bylo přihlášeno 1 041 dětí, 185
z nich dostalo odklad. Od září by tak mělo do školních lavic usednout 856 dětí.
V ZŠ Baarova mezi jinými absolvoval zápis také Tomáš Výborný, na snímku s učitelkou Lenkou Ďurišovou. Tomáš umí už teď počítat do stovky a zná i několik písmen
abecedy. Není zdaleka jediným dítětem, které si před nástupem povinné školní
docházky stačilo osvojit některé dovednosti. „Mnohé děti se umějí podepsat, rozlišují číslice, písmena. Jsou zvídavé, samy se zajímají a učí se, mnohé z nich používají počítač. Je na nich také znát, že navštěvují povinně mateřskou školu,“ uvedla
Lenka Ďurišová.
Foto Ivana Píhová

R o z h o v o r

s

n á m ě s t k y n í

Místy až několik desítek centimetrů
silný led však na druhé straně způsobil
snižující se průtočnost vltavské vody.
Její zvyšující se tlak vykreslil mnohou
vrásku na čelech nejen vodohospodářů.
Výměníkovou stanici českobudějovické
nemocnice začala totiž zaplavovat voda
znamenající vážné ohrožení chodu zdravotnického zařízení.
V neděli ráno 5. února svolal primátor Miroslav Tetter na žádost Hasičského
záchranného sboru povodňovou komisi
města. Hasiči začali přečerpávat vodu
z výměníkové stanice, aby zabránili jejímu vyřazení z provozu. Z rozhodnutí
povodňové komise týž den v podvečer
zahájili pracovníci státního podniku
Povodí Vltavy manipulaci na Jiráskově
jezu, aby snížili hladinu vodního toku.
Protože se při tomto opatření led začne
prolamovat a tříštit a představuje ohrožení života pro každého, kdo by se v té
době na ledové ploše vyskytoval, bylo
nutné informovat obyvatele města, aby
na led nevstupovali. Stalo se tak opakovaně výzvami ve sdělovacích prostředcích, prostřednictvím varovného informačního systému, na bezpečnost dohlíželi příslušníci Policie ČR a strážnici

p r i m á t o r a

městské policie. Mezi rizika, která musela povodňová komise při svém rozhodování rovněž zvážit, byla také možnost
poškození konstrukcí, tvoření ledových
bariér níže po toku řeky a následné vzedmutí její hladiny. Zvítězila bezpečnost
nemocnice, z jejíhož areálu stále hasiči
na třech místech odčerpávali vodu.
V pondělí 6. února byla už nemocnice
mimo ohrožení. Rozhodnutí komise se
ukázalo být správné. Pracovníci Povodí
Vltavy docílili patřičnou manipulací na
jezu snížení hladiny a povolení ledového
sevření. Vltava se stala průtočnou a nebezpečí bylo zažehnáno. Ledová tříšť se
držela v oblasti náplavky na nábřeží na
ploše cvičného areálu autoškoly.
Obyvatelům města se v pondělí 6.
února u Jiráskova jezu naskytla nevšední
podívaná připomínající výjev z oblasti
Hudsonova zálivu. Proudu řeky odolávalo
nad jezem několik osamocených, větších
či menších ledových ker. Pod jezem se
vyskytovala drobnější tříšť, na níž našli
pevný bod k odpočinku kormoráni. Sem
dolů, od zamrzlého horního toku, je vyhnal hlad. Na volné hladině měli šanci
(ina)
ulovit nějakou tu rybku.

I v a n o u

P o p e l o v o u

Cesta, po níž se město vydalo, je účinná a přínosná
■ Zastupitelé přijali usnesení ke
zprávě, která říká,
jak tři společnosti
spravují, udržují,
obnovují a rozvíjejí majetek města,
který zpravovala
příspěvková organizace Veřejné
služby. Konkrétně jde o Signalbau
Huber CZ, spol. s r. o., která se stará
o veřejné osvětlení, dále Eltodo-Citelum, spol. s r. o., mající v péči veřejné
osvětlení na území statutárního města
a konečně akciovou společnost Parking
Praha, která převzala správu nad systémem parkování.
Jak si tyto společnosti při svěřených činnostech vedly?
Zpráva informuje o tom, co jsme doposud udělali k vyššímu efektu služeb
jak po stránce kvalitativní, tak i funkční

i finanční, ačkoliv posledně jmenované
hledisko nebylo nejdůležitější prioritou.
Musím říci, že výsledky dopadly velmi
dobře. Kdybych to měla vyjádřit hodně
stručně, řekla bych, že zavládl pořádek.
Platí to u všech uvedených služeb. Pro
veřejnost je to patrné zejména u parkování a respektování pravidel při placeném
parkování, kde se nastavená pravidla
ukázala jako velmi účinná. Ale i ostatní
služby reagují velmi pružně na potřeby
města, víc to asi ale ocení odborná veřejnost. I když zlepšení průjezdnosti většiny křižovatek, lepší svítivost veřejného
osvětlení a obecně bezodkladné řešení
havárií může vidět každý.
■ Je tedy možné říci, že cesta, po níž
se město při péči o svůj majetek vydalo, je správná, když zajišťuje služby dodavatelsky?
Jednoznačně se tento krok vyplatil.
Dosáhli jsme vyšší kvality odevzdaných

služeb, což byl i náš původní záměr.
Vlastními silami - prostřednictvím Veřejných služeb města - jsme nebyli schopni
takového výsledku dosáhnout. Nemyslím
ani, že by to bylo chybou vlastních zaměstnanců, ale spíš tím, že tato organizace již léta ne přežívá, spíš živoří a jako
taková funguje velmi špatně.
■ Zmínila jste, že nejvíce je kvalitativní posun zřejmý u systému parkování.
Můžete být konkrétnější?
V konkurzu vítězná společnost Parking Praha založila za tím účelem dceřinou společnost Jihočeská parkovací, a. s.
Vypracovala kompletně nový systém
parkování, a dnes, po tři čtvrtě roce jeho
aplikování v praxi, je výnos z něj vyšší,
než byl za celý předchozí rok. Podstatné
je však to, že v prvním čtvrtletí roku
2005, kdy službu zajišťovaly Veřejné
služby, byla při stoprocentní obsazenosti
parkovacích míst, tzn. všechna místa
byla v podstatě stále obsazena, respek-

tovanost = zaplacené parkovné, 50 - 54 %,
takže zhruba každý druhý parkoval načerno. Zatímco v době od dubna do konce
loňského roku je obsazenost 74% a respektovanost 83%. Čísla tedy hovoří jasně o účinnosti systému. Totéž mohu říci
k výsledkům práce společností Signalbau
Huber a Eltodo-Citelum.
■ Je možné ve zkratce popsat přínos
těchto firem?
Je to opravdu velmi těžké, protože
rozsah provedených prací je obrovský.
Kromě běžné údržby, jejíž objem a kvalita se nepředstavitelným způsobem zvedly, jsou to i investice do majetku města,
které sice postupně v rámci služby budeme splácet, ale občanům slouží již
teď. Rozsah těchto investic se pohyboval
u světelné signalizace 3,1 milionu korun
a u veřejného osvětlení 20 milionů korun bez DPH. Potěšitelná je ale i skutečná úspora ve výši dvou milionů na elektrické energii.

Dotace z evropské unie Velvyslankyně hodlá rozvíjet
by podpořila noční prohlídky
České Budějovice usilují o finanční podporu z Evropské unie na pořádání
nočních prohlídek města. Radní schválili záměr zpracování a předložení
žádosti o dotaci na více než 200 tisíc korun ze Společného regionálního operačního programu. Finance městu mají pomoci realizovat projekt s názvem
„Noční prohlídky městem - strašidelné pověsti města České Budějovice“.
S nápadem na pořádání nočních
prohlídek městem přišla již vloni jediná
českobudějovická incomingová cestovní
kancelář Jihotransa. Ta ve spolupráci
s městem během loňského srpna a září
uspořádala šest prohlídek s průměrnou
návštěvností 44 osob, pocházejících
ze sedmdesáti procent přímo z krajského města.
„Jednalo se o úspěšnou akci, proto
jsme se rozhodli v prohlídkách pokračovat, a to za přispění evropských fondů,“
konstatoval náměstek českobudějovického primátora Juraj Thoma. Připomněl, že „strašidelné pověsti města“
jsou ojedinělým projektem, jaký v podobném rozsahu doposud žádné jiné

české město nerealizovalo.
„V srpnu a září se sice prohlídky konaly v omezené míře, avšak už dnes lze
říci, že o podobnou nabídku budou mít
zájem turisté i obyvatelé Českých Budějovic. Jedná se o jakési hrané obrazy na
motivy historických událostí města a starých
pověstí. Turisté jsou za doprovodu dvou
průvodkyň - Pověsti a Historie - poutavou
formou seznámeni s historií, pověstmi i největšími dominantami města,“ řekla vedoucí incomingové části cestovní kanceláře
Jihotransa Alexandra Kloboučníková.
Doplnila, že jedna prohlídka trvá zhruba
90 minut a bude připravena v češtině,
němčině i angličtině.

kontakty v zemi, v níž je jí zatím zima
Poprvé od svého uvedení do funkce navštívila velvyslankyně Jihoafrické
republiky v ČR Nomsu Qhamkile Dube jižní Čechy. V krajském městě ji přivítal na radnici primátor Miroslav Tetter s náměstkyní Ivanou Popelovou.
Seznámili ji s historií a současností města.
Velvyslankyni zajímal systém regionální a obecní samosprávy, sama pracovala před nástupem do funkce ambasadorky na magistrátu v Durbanu, kde byla
deset let starostkou a členkou městské
rady. „Mám zkušenosti se samosprávou
a dobře vím, že dělat pro lidi není snadná
práce. Ze své současné pozice bych ráda
usilovala o rozvinutí kontaktů a spolupráce mezi našimi zeměmi. Ta by neměla
začít shora, ale od lidí, mezi nimi, mezi
institucemi a teprve potom by ji zaštítily
město a kraj,“ představila svoji vizi, do níž
patří také přání, aby do České republiky
cestovalo více Jihoafričanů. „Má to ale
háček. Naši lidé potřebují k vycestování
k vám víza, zatímco obráceně to zapotřebí
není,“ uvedla velvyslankyně.

Ke své osobě uvedla, že pochází z jižního pobřeží Jihoafrické republiky, kde
je teplo, zatímco… „Na zimu v České
republice nejsem ještě zvyklá,“ podotkla
na okraj.
Oba představitelé města ji ujistili,
že město i celý kraj má turistům
co nabídnout a ukázat jak po stránce
pamětihodností a kulturních
památek, tak z pohledu zatím
stále krásné a zachovalé přírody.

Velvyslankyně Jihoafrické
republiky H. E. Ms.
Nomsa Dube.
Foto Petr Zikmund

Skautská cesta
Letošního roku si připomeneme devadesát let skautingu v Českých
Budějovicích,
jehož počátky
jsou spojeny
s prvním junáckým táborem
v Čechách, vybudovaným zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem. Mezi prvními zúčastněnými
byli i budějovičtí studenti. Vznikla
první družina, později přibyl druhý
oddíl a v roce 1921 bylo ve městě už
osm skautských oddílů.
Po II. světové válce sdružoval
skaut kolem 2 000 členů.
Způsob života ve skautu stmeloval
chlapce v jednu partu. Navzájem si
pomáhali, veškerý čas trávili spolu
smysluplnými akcemi. O členství
v této organizaci byl velký zájem,
a tak se skautské hnutí rychle šířilo.
Svoji roli zde sehrála i „věčně hladová“ duše mladých lidí, toužící po
tom, čeho se jí v rodině či škole někdy nedostává: po úniku ze společnosti, v níž má podřízené postavení
do kolektivu sobě rovných, kde se
může uplatnit a díky svým schopnostem dosáhnout vedoucího postavení při různých akcích.
I když skauting v našem městě
vznikl před 90 lety, během té doby
vlastně veřejně působil necelých 50
let. Třikrát byl zrušen totalitními
režimy, nacistickým a komunistickým, třikrát jsme jej křísili. Pro
totalitu nebyl skauting přijatelný,
protože jeho cílem bylo vést mladé
lidi ke svobodné osobnosti, k úctě
a lásce k pravdě. Přesto skauting
přežil i v nejtěžších dobách, v ilegalitě a někdy i ve věznicích.
Léta budějovického skautingu
byla provázena nadějí, nadšením,
houževnatou prací a zápasy, zklamáními i radostí. Byla to cesta
pro opravdové skauty a skautky.
Byla tvrdá, často nad ní hřmělo,
a přece byla krásná. Povzbudivé
je vědomí, že po ní kráčejí další
poutníci - skauti.
■

Ivan Mánek,
člen čestného oddílu A. B. Svojsíka,
člen rady města
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Informační centrum je zase otevřeno

D ě t e m Vyhláška o soužití

stále otevřeno

Nákladem čtyři a půl milionu korun rekonstruovalo město sociální zařízení a hospodářskou část mateřské
školy v ulici J. Opletala , čímž se zde
natolik změnily podmínky, že mohlo
vyhovět žádosti o umístění dalších 9
dětí do tohoto předškolního zařízení.

Necelý měsíc trvala rekonstrukce turistického informačního centra v přízemí
budovy historické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Znovu bylo otevřeno 25. ledna.
Návštěvníky nyní vítají příjemné a atraktivní prostory, rozšířené nejen co do
velikosti, ale také co do hojnosti služeb. Propagační materiály jsou volně dostupné,
lidé si mohou vybrat, využívat mohou též dva počítače s internetem. Jak uvedl
tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek, v centru bude rozšířen například také
předprodej vstupenek v CB systemu, který umožní zakoupení či rezervaci lístků
na různé kulturní a sportovní akce.
„Turistické informační centrum je vlastně takovou vstupní branou do budovy
radnice, jíž denně projdou stovky až tisíce lidí a záleží tedy na tom, jak tato „brána“
vypadá, jak na lidi působí. Hlavně je ale tady TIC kvůli domácím i zahraničním turistům, jimž tady bude poskytnut maximální servis potřebných informací,“ řekl.
Na snímku Ivana Vojtíková z odboru rozvoje a cestovního ruchu magistrátu
města prohlíží nabídku propagačních materiálů.
Foto Ivana Píhová

Jak podotkla náměstkyně primátora
Vlasta Bohdalová, je ráda, že s přicházejícím nárůstem české populace má
město po ruce řešení, kam děti umístit
do školek a škol, protože se všech dřívějších zařízení nezbavilo, ale pronajalo
je ke školským účelům. „Ukazuje se, že
to byl prozíravý krok, jakási záloha na
lepší časy, když to s porodností u nás šlo
prudce z kopce a museli jsme redukovat
jak mateřské, tak základní školy. Dnes
můžeme postupně tak, jak bude potřeba,
uvolňovat nájmy a otevírat další třídy. Stejně můžeme nakládat s kapacitou ve vlastní
MŠ na Vrchlického nábřeží,“ upřesnila.
„Nehledě na délku trvání zvyšující se
porodnosti je potěšitelné, že jsme vzali vítr
z plachet tvůrcům katastrofických scénářů
o tom, že se zbavujeme předškolních a školních zařízení a že když dojde na lámání
chleba, nebude děti kam dát. Opak se ukázal pravdou,“ řekla dále a jako příklad
uvedla MŠ Jizerská na sídlišti Vltava,
kde může město velmi rychle otevřít
třídu pro 25 dětí a pokrýt tím poptávku
včetně umístění dětí, které mají rok
před nástupem do základní školy povinnou docházku do MŠ a jejichž maminky jsou na mateřské dovolené.

Budějovice
mají v Pasově ulici

Co rozhodli zastupitelé 9. 2. 2006
Schválili:
• Směnu dvou stejně velkých boxů v restauraci Masné krámy - část pozemku
plochy města za pozemek Budějovického
Budvaru, oba o rozloze 12 m2. Vytvoří
se tím ucelený prostor pro vybudování
nové kuchyně (město). Touto částí majetkového vypořádání se dlouholetý
spor spoluvlastníků pivnice a letitá
kauza pohnuly o krůček dopředu.
• Návrh obecně závazné vyhlášky
o ochraně veřejného pořádku, která
upravuje a reguluje ty problematiky
veřejného pořádku, které nejsou vymezeny jinými zákony. Pro město České
Budějovice stanovuje dobu nočního
klidu od 22 h do 6 hodin a měla by být
oporou hlavně těm, kteří řeší přestupky
a následně je postihují.
• Záměr spolufinancování projektu
„Technologický inkubátor“ - spoluúčast

města na vybudování inkubátoru = jakási líheň (vědecko-technický park)
začínajících praktiků po ukončených
studiích, ale nejen jich. Podpora tohoto projektu městem je v letošním roce
vyjádřena částkou milion korun z prostředků minulých let. Projekt podpoří
také Jihočeský kraj.
• Zprávu o dodavatelském zjištění o provozu, údržbě, obnově a rozvoji služeb
ve veřejném osvětlení, světelné dopravní
signalizaci a systému parkování za rok
2005 (viz rozhovor s náměstkyní primátora I. Popelovou v tomto čísle).
Touto částí majetkového vypořádání
se dlouholetý spor spoluvlastníků pivnice a letitá kauza pohnula o krůček
dopředu. Jak uvedl náměstek primátora Tomáš Kubín, mezi spolumajiteli je
uzavřena předběžná dohoda o tom, že
výstavbu kuchyně zainvestuje město.

V partnerském městě Pasově
pojmenovali jednu z ulic v nové
stavební oblasti podle Budějovic
Budweiser Strasse. Jak vyplynulo
z dopisu primátora Pasova Alberta Zankla, rozhodl o tom 15. 12.
minulého roku kulturní výbor
městské rady.
„Ulice zahrnuje 19 stavebních
parcel. V blízkosti se nachází už
Krumlovská a Prachatická ulice a veřejné odhalení cedule s názvem ulice
partnerského města Českých Budějovic
jsme pojali jako malou slavnost,“ napsal Albert Zankl.
„Je to pěkné gesto partnerského
města, s nímž nás pojí nejen smlouva,
ale i historické vazby. Doufám, že se
najde příležitost i u nás označit některou z nových ulic jako ulici Pasovskou,“
reagoval primátor Miroslav Tetter.

Českobudějovičtí zastupitelé schválili vyhlášku o ochraně veřejného pořádku, která, kromě jiného, stanovuje
dobu nočního klidu od 22.00 do 06.00
hodin. Důvod? Legislativní. V žádném
obecně závazném právním předpisu
totiž nebyla stanovena „doba slušného chování lidí“, nebo chcete-li doba,
kdy lidé svým chováním nesmějí narušovat klid ostatním spoluobčanům.
Pracovníci správního odboru magistrátu, strážníci i policisté tento dokument zkrátka potřebují. K čemu? Jako
nezbytnou legislativní opěrku k vymahatelnosti práva.
Na druhé straně je nezpochybnitelným faktem, že chování lidí nesešně-

ruje a neusměrní žádné nařízení. I tato vyhláška má vedle zastánců své odpůrce, kteří třeba poukazují na to, že
zmizí už i tak nevýrazný noční život
z historického jádra města, aniž by si
uvědomili, že vyhláška provozní dobu
restaurací žádným způsobem neomezuje. Silnému hlasu těch, jež volají po
potřebě klidu a mají trpké zkušenosti
s nočními výtržníky, rozumím. Vyhlášku, snažící se usměrnit soužití, prověří
reálný život. Denně se na ni bude někdo odvolávat a denně ji bude někdo
porušovat. Hlavní roli v ní totiž hraje
člověk a jeho různě „nastavené“ parametry slušnosti.
Jan Špika, člen rady města

Vybrali jsme z vašich dopisů
Víra v člověka
■ Pod tíhou osobních problémů a starostí jsem jednoho dne bezmyšlenkovitě
při nákupu v prodejně Roller na Strakonické ulici odložila peněženku a veškeré
osobní doklady na židli u stolku.
Tuto skutečnost jsem zjistila půl hodiny před soudním jednáním u Okresního
soudu České Budějovice, kde působím
jako přísedící.
Šokovaná, strachem popelavá, jsem
zavolala 156 Městskou policii, která rychle zareagovala a snažila se mi pomoci.
Její úsilí se neminulo účinkem, a proto
bych ráda vyslovila vřelé poděkování
službu konajícím strážníkům i paní prodavačce, která si mých odložených věcí
povšimla a vzala je do úschovy. Odtud
se dostaly na služebnu MP a zde jsem si
je také později vyzvedla s dobrým pocitem a očištěnou vírou v člověka.
Nesnadná práce strážníků si zaslouží nejen poděkování moje, ale i občanů
bydlících na Plzeňské ulici. Kdykoliv jsme
je zavolali kvůli některým nepořádkům,
bez otálení zasáhli a vše v naprostém
klidu vyřešili ke spokojenosti nás všech,
kteří tady žijeme.
Ludmila Máchová

Poděkování za péči
a obětavost
■ Rád bych touto cestou poděkoval zařízení magistrátu našeho města a sice Domovu důchodců U Hvízdala v Českých
Budějovicích za velmi dobrou péči, která
byla věnována mé tetě Anežce Potůčkové.
Chci vyslovit pochvalu paní ředitelce
Ludmile Kubelové za její vstřícnost
a ochotu, chci pochválit sociálnímu úseku
Domova důchodců, s nímž se bez jakýchkoliv potíží po celou dobu pobytu mé
tety v tomto zařízení velice dobře spolupracovalo. A do třetice bych rád vyslovil
pochvalu všem zdravotním sestrám na

5. patře, které se tetě věnovaly. Mohu
potvrdit, že jejich práce je náročná a nemohu vyslovit nic jiného než svůj obdiv.
Miloš Dědič

Velmi podobně laděné dopisy s vyslovením chvály za péči pracovníkům
Domova důchodců U Hvízdala vyjádřili
i četní další pisatelé. Například Jaroslava
Benešová posílá díky celému kolektivu
stanice 2D, konkrétně staniční sestře
J. Vágnerové za péči, kterou jí věnovala
při zhoršení jejího zdravotního stavu.
■ Za péči o Jiřinu Strakovou děkují ošetřovatelkám a ošetřovatelům ze 4. patra
J. Vůjtěchová, L. Vůjtěch, L. Straková, J.
Pikousová, H. Vůjtěchová a L. Straková.
■ Vladimír Bárta ze Zavadilky tlumočí
poděkování zdravotnickému personálu
Domova důchodců a penzionu za péči,
které se dostalo jeho mamince Ludmile
Bártové, rovněž posílá díky ošetřující lékařce MUDr. Jitce Kujalové a sociální
pracovnici Jarce Marešové.
■ Paní Zdena Rabenhauptová děkuje
MUDr. Kujalové, staniční sestře Řehákové
a všem pracovníkům, kteří pečovali o její
maminku. „Navštěvovala jsem ji obden,
takže vím, jak se o všechny obyvatele
personál domova důchodců vzorně stará.
Sama jsem poznala, co obnáší starat se
o ležícího pacienta a oni jich mají tolik a je
jich tam na tak obtížnou práci stále málo.
Kdo to sám nepoznal, nemůže nikdy ocenit
jejich obětavost při tak těžkém a náročném zaměstnání,“ píše autorka.
■ „Dovolte poděkovat touto cestou staničním sestrám z 5. a 6. poschodí DD a celému personálu, který se o naši maminku
staral po celých 9 let, pomáhal mamince
zmírnit poslední dny jejího života a umožnil ji důstojný odchod z tohoto světa,“
napsaly dcery p. Píchové Věra Borovková
a Marie Bendová.
■

(Redakčně upraveno a kráceno)

Stříbro bývalým „pétépákům“

Priority poskytování sociálních služeb
musí vyplývat z potřeb lidí, ne z čísel
V současné době žije na území města Českých Budějovic 13 100 osob starších 65 let. Tento počet seniorů se kvůli
nízké porodnosti bude stále zvyšovat.
Stárnutí populace je fakt a s ním souvisí to, že senioři pro přirozený úbytek
sil a ztrátu soběstačnosti budou potřebovat pomoc a podporu ve formě nějaké
sociální pomoci a služby. Přístup, zakládající tvrzení o prioritním chápání služeb
pro seniory na pouhém porovnání vybraných číselných údajů, je zkreslující a matoucí. Například, že vzrůstající počet seniorů bude znamenat zvýšenou potřebu
míst v domovech důchodců. Možností, jak
uspokojovat potřeby těch, kteří ve svém věku pomoc potřebují, je mnohem více, než
je pouhé umístění v domově důchodců.
Může to být například pečovatelská
služba, osobní asistence, tísňová péče,
denní stacionář v kombinaci se službami ošetřovatelské péče.
Tyto služby mají tu výhodu, že umožňují lidem zůstávat co nejdéle ve svém
přirozeném domácím prostředí. Je zcela
pochopitelné, že staří lidé by nejraději prožili zbytek života v intimně známém prostředí, obklopeni svými věcmi, nábytkem,

info

obrazy, v prostředí, v němž mohou žít
podle svých návyků, které mohou být cizím spolubydlícím nepříjemné a mohou
se stát ohniskem svárů a hádek.
Konec konců, často se ukazuje, že
v domovech důchodců žijí lidé, kteří by
mohli zůstat doma a využívat pečovatelskou službu, eventuálně docházet do denního stacionáře. Důvodů, proč je trvalý
převis žádostí o umístění do domovů důchodců, je celá řada, například - obecně
vzato - nejsou lidé dostatečně informováni o tom, jaké sociální služby vůbec
existují, nebo kam se obrátit o informace.
Pokud tedy lidé neznají jiné formy služeb seniorům nebo nejsou takové služby
v dostatečné nabídce poskytovány, snadno podlehnou dojmu, že jediným možným řešením zajištění ve stáří je právě
jenom domov důchodců.
I když je fakt, že domov důchodců
ovšem určitá část seniorů chápe jako jistotu zabezpečení ve stáří, jistotu komplexních služeb spojených s ubytováním,
což je často nezanedbatelný argument.

Proto musí být přístup k zajišťování
potřeb lidí systémový, což mimo jiné
obnáší vytváření zejména takové škály
služeb, která bude odpovídat reálné poptávce informovaných uživatelů sociálních služeb.
Vstup do seniorského věku by automaticky neměl znamenat vzdát se všeho,
čím dosud lidé žili, na co byli zvyklí a kromě jiného trávit zbytek života mezi lidmi,
které si nevybrali za svoje přátele, a přesto
s nimi musejí sdílet střechu nad hlavou
a často těsné sousedství. Pro ty ze seniorů,
kteří se celý život stýkali jenom s lidmi
pro ně příjemnými a přijatelnými, je právě
tato okolnost velice stresující.
Je jisté, že v důsledku demografických změn přinese budoucnost zvýšené
nároky na pomoc a péči o seniory. Nevidím však nejvhodnější a nejtaktnější
metodu v přepočítávání budoucích seniorů na lůžka v domovech důchodců.

Primátor města Miroslav Tetter přijal v obřadní síni radnice členy okresního
klubu Českého svazu PTP (pomocné technické prapory), kteří byli za totality
odveleni jako takzvané nežádoucí elementy společnosti například do vojenských
táborů nucených prací. Bývalí „pétépáci“ si právě v lednových dnech připomněli
patnácté výročí od založení svého klubu. Při této příležitosti jim primátor poděkoval za jejich životní postoj i odvahu a předal jim stříbrné pamětní medaile města,
nejvyšší ocenění, kterým disponuje. Poté se všichni zapsali do Pamětní knihy města.

Ivan Mánek,
předseda sociální komise rady města

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

Foto Petr Zikmund

tel.: 386 805 111
tel.: 386 722 200

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

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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Roh hojnosti slovenské kultury v krajském městě
Sedmý roční Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích, které se konaly od 10. do 18. února, začaly v Radniční
výstavní síni tentokrát zcela netypicky: minutou ticha za oběti nedávného leteckého neštěstí na Slovensku. O vyjádření
piety požádal přítomné primátor města Miroslav Tetter.

Při zahájení Dnů slovenské kultury obdržel primátor města Miroslav Tetter
diplom Osobnosti města Nitry a artefakt staroslovanského meče, který mu předal
Vladimír Galuška, velvyslanec ČR na Slovensku.
Foto Petr Zikmund

Třicet dní pro neziskové

organizace je málo
Celorepubliková informační kampaň nazvaná 30 dní pro neziskový sektor byla letos přesunuta z obvyklého únorového termínu za říjen, protože jejím tématem je „firemní dárcovství“ a většina firem má v říjnu přesnější přehled
o svém hospodaření než v únoru. Může se tedy snáze rozhodnout, kolik financí
poukáže na dobročinné účely.
„My už jsme ovšem byli připraveni,
a tak jsme si řekli, že nebudeme čekat až
na říjen a povedeme kampaň už nyní také proto, že jsme si uvědomili, že 30 dní
k popularizaci a zviditelnění práce neziskových organizací je málo, že to nestačí.
Pracovníci těchto organizací se věnují
klientům po celý rok. Vlastně se nám tím
pádem naše kampaň protáhne na několik měsíců,“ uvedla náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová. České Budějovice
jako Zdravé město si tak vytvořilo vlastní
projekt a pojmenovalo jej výstižným názvem: 30 dní nestačí.
Otevřela jej stejnojmenná výstava,
kterou uspořádalo občanské sdružení
Mesada v Jihočeské vědecké knihovně.
Výstava svými exponáty upozorňuje (je
otevřena do 28. 2.) na specifické činnosti
33 neziskových organizací v regionu.
Městská charita v Českých Budějovicích a především její Centrum denních
služeb Domino se k projektu připojila
tím, že v zařízeních pro potenciální klienty charity instalovala výstavní panely
s fotografiemi a propagačním materiálem
o své činnosti. „Veškeré výstavní prostory
nám byly zapůjčeny bezplatně. Například
v prostorách České správy sociálního za-

bezpečení se lidé mohou seznámit s činností Charitní ošetřovatelé a pečovatelské
služby, v kině Kotva a na úřadu práce s
naším vlastním projektem Tolerance
2005, který v celé šíři ukazuje aktivity,
jež klientům pomáhají s návratem do většinové společnosti a také s uplatněním
na trhu práce,“ uvedl ředitel Městské
charity Alois Ambrož jako příklad přispění charity do kampaně. Pavla Šťastná
z Domina připomenula výstavu fotografií
na českobudějovickém nádraží, která přináší pohled na život lidí bez přístřeší a na
níž jsou k vidění i fotografie z akce pracovně nazvané „Nádraží Praha 2006“.
Obecně prospěšná společnost Bazilika, kulturní centrum, zapůjčila své
prostory k pořádání seminářů a cvičení
na různá sociální a zdravotní témata,
přičemž klienti neziskových organizací
mají přístup zdarma.
„Lidé se setkávají s neziskovými organizacemi celý rok aniž si to uvědomují.
Ale málokdo možná ví, co všechno dělají
a v čem potřebují pomoci ony i jejich klienti,“ shrnula smysl akce Šárka Kovárnová
z odboru sociálních věcí magistrátu města, koordinátorka kampaně.

Podíváme-li se na letošní už 7. ročník
prezentace slovenské kultury v krajském
městě z pohledu určité rekapitulace, zjistíme, že byl co do počtu a různorodosti
akcí zatím nejbohatší. Uskutečnily se třeba čtyři besedy, například se spisovatelem
A. Lukačinem, beseda o filmovém projektu Šťastný smolař či o krásách slovenských hor. Veřejnost mohla využít nabídku fotografických i výtvarných výstav
a projektů, kde figurovala taková jména
jako třeba Robert Vano, Andrej Bán, Juraj
Pal'kovič, Dominik Tatarka a jiná. V rejstříku nabídky nescházela divadelní představení, jedno od profesionálního ansámblu z Nitry, který uvedl Muzikálový koktejl, a dvou ochotnických z Popradu. Dále
se nabízely čtyři koncerty komorní, country a jazzové hudby.
Kromě už tradičních haluškových
pretěků a radničního česko - slovenského
bálu se letos opět konal festival slovenských filmů, tentokrát sedmidenní s 13
snímky promítanými v kině Kotva. Vyznavači děl stříbrného plátna si opravdu
mohli přijít na své - jen pro ilustraci promítal se Sluneční stát, Jánošík, Krvavá
paní, Všichni moji blízcí, Síla lidskosti,
Sedím na konári a je mi dobre, Zbojník
Jurko, Tisícročná včela a jiné kinematografické lahůdky, některé s dobou vzniku
bývalého Československa či česko - slovenské federace.

Do celé akce se zapojil Slovensko-český klub Praha, Slovenský inštitút, město
Nitra, Klub slovenských dotykov, Slovenská národná knižnica v Martině, místních
subjektů bylo tolik, že je z prostorových
důvodů ani nelze všechny vyjmenovat.
Dny slovenské kultury v Budějovicích
zkrátka dnes už zajímají spoustu lidí
a institucí a dost dobře si toto předjarní
dobu nejde bez nich představit.
Vyjádřeno slovy velvyslance ČR na
Slovensku Vladimíra Galušky, České Budějovice se staly příkladem pro slovenská
města, jak se dá kultivovat vzájemná
kontinuita dvou národností. „První vlaštovky se na Slovensku už objevují. Česká
kultura se představí letos například v Košicích, Bratislavě a Nitra jako partnerské
město letos v květnu pořádá nultý ročník
Dnů české kultury,“ ozřejmil Galuška.
Jeho protějšek, slovenský velvyslanec
v Praze Ladislav Ballek volil poetická
slova, když mimo jiné řekl: „Nevynechal
jsem ani jeden ročník. Jezdím sem jako
domů a letos stejně jako v jiné roky jsem
se už nemohl dočkat, až se přede mnou
otevře půvabná jihočeská krajina a až
uvidím v „dolíku sedět“ České Budějovice.“
Svým vztahem ke Slovensku a k návštěvě
přátel z Nitry se netajil ani primátor Tetter.
Připodobnil vztah k rodině, která když
žije pospolu, časem si její členové vzájemně zevšední. Ale když z domova odejdou,

Zmizelé Budějovice
2. Židovská synagoga
Židovská náboženská obec si pořídila
v letech 1887 až 1888 neobyčejnou synagogu v novogotickém slohu, která připomínala katolické katedrály. Synagogu stavěl pražský stavitel Alfons Werthmüller
podle projektu vídeňského architekta
Maxe Fleischera. Objekt byl postaven
z červených polévaných cihel a střechy
kryty barevnými, glazovanými taškami
(část je jich dnes děkanství). Na průčelí
s dvojicí štíhlých věží byl umístěno mramorové desatero se zlatými číslicemi.
Slavnostní zasvěcení synagogy se usku-

tečnilo dne 5. září 1888.
Provedením byla synagoga trojlodní
bazilika. Hlavní loď byla dlouhá 26 m,
vysoká 11 m a široká též 11 m, sklenuta
křížovou klenbou. Prostor byl určen pro
500 osob. Synagoga byla postavena na
dně bývalého Krumlovského rybníku,
kde tehdy v jeho jižní části stála již továrna Hardtmuth. Plochu 4200 m2 koupila židovská obec od města. Na nezastavěné ploše byl založen park. Později
byly v okolí synagogy postaveny objekty
justičního paláce, okresního domu a továrny Stegmann.
Za německé okupace přijal a inicia-

jsou si vzácnější, mají společné vzpomínky a hlavně se na sebe těší, těší se na každé další setkání.
To příští tedy bude už letos v květnu,
(ina)
poprvé v Nitře.

Přední slovenský fotograf Robert Vano
vystavoval v Radniční výstavní síni retrospektivní kolekci svých fotografií z let
1968 – 2005. Autor děl patří k 20 lidem
na světě, kteří při zpracování fotografie
ještě pracují zvláštní technikou - pomocí
stříbrné želatiny.
Foto Petr Zikmund
tivně rozšířil německý starosta města
David rasovou nesnášenlivost vůči židům
a dal rozkaz k likvidaci synagogy. Jiná
města, např. Plzeň, synagogy nebořila.
Budějovická unikátní synagoga byla odstřelena dne 5. 7. 1942. Starosta David
těsně před osvobozením v roce 1945 prchal z města. Na sadech se mu porouchalo auto, byl poznán a zastřelil se.
V roce 1992 byl na místě synagogy postaven památník.
V budově radnice na Náměstí Přemysla Otakara II. je možno si prohlédnout model výše zmiňované synanogy.
Připravuje odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan
Schinko.

Povinnost měřit kotle a emise
Všichni, kdo provozují spalovací zdroje (kotle na plyn od 11 kW , kotle na tuhá
paliva od 15 kW), jsou povinni ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
u těchto zdrojů zajistit „autorizované měření“ emisí do ovzduší. Toto měření se
dělá v různém rozsahu a periodě vzhledem ke kategorii zdroje, která je určena
převážně jeho tepelným výkonem (§ 4 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší) - například malý zdroj je zdroj o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW,
střední zdroj od 200 kW do 5 MW včetně atd.
Povinnost zajišťovat zmiňované autorizované měření se nevztahuje pouze
na provozovatele malých spalovací zdrojů
v rodinných domech, bytech či stavbách
pro individuální rekreaci. I na tyto občany se však vztahuje povinnost ze zákona o ochraně ovzduší, tj. dodržovat
přípustnou tmavost kouře, neobtěžovat
kouřem a zápachem osoby ve svém okolí
a rovněž platí zákaz pálení odpadu.
Co se týká třeba malých spalovacích
zdrojů, tzn. do 200 kW, mají provozovatelé povinnost zajistit autorizované měření nejméně 1x za 2 roky a výsledky
(protokol) měření předat obecnímu úřadu (na jehož k. ú. se provozovaný zdroj
nachází) do 30 dnů od data měření. První autorizované měření malých zdrojů
ukládal zákon provést do 1. června 2004,

info

takže v současnosti se blíží termín provedení dalšího autorizovaného měření.
Seznam právnických a fyzických
osob, kterým MŽP vydalo osvědčení o autorizaci k měření emisí je k dispozici na
internetové adrese Ministerstva životního
prostředí www.env.cz (životní prostředí
- ovzduší - autorizované osoby - dokumenty). Bližší údaje o povinnostech provozovatelů malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší jsou dostupné i na internetových stránkách Statutárního města
Č. Budějovice www.c-budejovice.cz, odbor
ochrany životního prostředí, oddělení
ochrany ovzduší.
Za nedodržování povinností provozovatelů ukládá pokuty příslušný
obecní úřad a Česká inspekce životního prostředí.

Dnešní otázka zní:

Ve kterém domě byla umístěna osobní pokladna
a kanceláře koněspřežky?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z lednového vydání je: Špitál a kostelík sv. Václava, zrušený za josefinských reforem, stál na rohu
Krajinské a Hradební ulice, před Pražskou bránou vpravo.
Výherkyní je Miroslava Melkesová, Ant. Barcala 26, 370 05 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. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

tel.: 386 805 111
tel.: 386 722 200

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

noviny najdete rovněž na webových stránkách města na adrese: http://www.c-budejovice.cz/CZ/01/Newspaper/
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SNĚHOVÁ KALAMITA
A MHD
Začátek roku 2006 s abnormálními
přívaly sněhu poznamenal, tak jako ostatně každého, i městskou hromadnou dopravu. V prvním týdnu ledna se kvůli
zvýšenému množství napadaného sněhu
zpomalil celkově provoz ve městě a na
všech spojích se projevilo v průměru 25
minut zpoždění. Žádný spoj ve městě
však nezůstal stát pro nesjízdnost vozovky. Krátkodobě byl přerušen trolejbusový provozu na lince č. 2, protože
bylo nutné vypnout proud v trolejovém
vedení na Pražské třídě, kde se v prostoru Severní zastávky začaly pod tíhou
sněhu ohýbat větve stromů v okolí vozovky, hrozilo, že se zlomí a spadnou na
vozovku. Situaci vyřešili hasiči, kteří
stromy prořezali a po 20 minutách byl
provoz opět obnoven. V dalších dnech
už byl provoz trolejbusů zajišťován bez
větších problémů jen s mírným lokálním

zpožděním vzniklým hlavně z důvodů
různých drobných dopravních nehod jiných vozidel.
V této době se projevila jedna z výhod tolikrát zatracovaných trolejbusů
Tr 15. Tyto vozy mají pohon obou zadních
náprav, a proto se pohybují na zasněžených a neuklizených silnicích s menšími
problémy než standardní autobusy, kde
je hnaná pouze zadní náprava . Na kluzkých komunikacích měly autobusy velké
problémy s jízdou. Byly znatelné především na příměstských linkách, které dopravně obsluhují většinou autobusové
spoje. Zde v důsledku nesjízdnosti silnic,
ať již vlivem námrazy, popadaných stromů,
nebo zablokované vozovky jinými vozidly
bývá provoz poměrně často přerušen, což
má nepříjemný dopad na cestující.
Dalším nepříznivým faktem pro cestující i pro provozovatele MHD je úklid
sněhu na zastávkových zálivech, který
zajišťují většinou příslušní správci silnice.
Nahrnuté zmrzlé kusy sněhu ztěžují pohyb lidí, ale poškozují i spodní části karosérie vozidel MHD.
Nutno však říci, že tyto kruté podmínky se prozatím do provozu MHD nijak
dramaticky negativně neprojevily. Vážíme
si pochopení většiny cestujících, kteří
i v těchto mimořádných dnech nadále využívají služeb městské hromadné dopravy.
ing. Bohumil Matouš,
Dopravní podnik Města ČB

Statistické zjišťování
potrvá tři měsíce
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v době od 25. února do 23.
dubna letošního roku výběrové zjišťování o životních podmínkách domácností v České republice, jež se
uskuteční pod názvem SILC 2006.
Uvedené zjišťování je v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě a od roku 2005 je
povinné pro všechny členské země
Evropské unie.
Po náhodně vybraných 10 tisících
bytech jej budou vykonávat speciálně
vyškolení tazatelé. Účelem akce je
podle ČSÚ shromáždit reprezentativní údaje o sociální a ekonomické
situaci českých domácností, například o jejich pracovních aktivitách,
příjmech a nákladech na bydlení, životních podmínkách a podobně.
Jak uvedla Viera Ziková, pověřená
řízením a koordinací šetření v Jihočeském kraji a pro město České Budějovice, zjišťované skutečnosti mají
sloužit jako podklady pro sociální
politiku státu například v otázkách
nezaměstnanosti, poskytování sociálních dávek a pro zpětné hodnocení
dopadu přijatých opatření na životní
úroveň domácností. Získaná data budou také poskytnuta pro mezinárodní
srovnání životní úrovně domácností
v EU jako podklad pro rozhodování
o sociální politice evropského soustátí.
„Důležité také je, aby lidé věděli,
že pracovníci ČSÚ se budou prokazovat speciálním průkazem s příslušným
pověřením ČSÚ a občanským průkazem. Ve všech fázích zjišťování bude
zaručena anonymita údajů získaných
v domácnostech – povinnost ochrany
důvěrnosti individuálních údajů vyplývá pro všechny zúčastněné osoby,“
uvedla Viera Ziková.

Poděkování za dar
Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích Robert Hanuš
adresoval českobudějovické radnici
poděkování za finanční dar ve výši
100 000 korun, který byl tomuto zařízení poukázán na návrh radních
a jenž odsouhlasili zastupitelé.
„Váš finanční dar použijeme na
zajištění provozu našeho zařízení, které již úspěšně slouží i občanům vašeho
města,“ napsal Robert Hanuš a pokračoval: „Svým darem jste projevili
skutek milosrdenství nejpotřebnějším, ukázali jste, že máte srdce na
pravém místě. Tím jste učinili svět
lepším. Děkujeme.“

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

Představujeme Vám nové logo Veolia Voda
(dříve Veolia Water), které bude společnost
1. JVS a.s., společně s ostatními dceřinými
firmami této skupiny, využívat v roce 2006.

Poreč pro seniory

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba
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Odbor sociálních věcí Magistrátu
města nabízí seniorům volná místa
na jarní pobyt v Chorvatsku - Poreči,
v termínu od 9. 6. do 18. 6. 2006.
Ubytování v apartmánech, polopenze, doprava autobusem, přítomnost lékaře po celou dobu pobytu.
Bližší informace obdržíte na Magistrátu města, odboru sociálních věcí,
v kanceláři č. 033 u Pavly Jandové,
případně na tel. 386 801 604.

Harmonogram provozu a instalace mobilních sběrných dvorů v roce 2006
Magistrát města České Budějovice, odbor
správa veřejných statků, dle zákona 185/2001
Sb. §17, odst. 3 o odpadech a změně některých
dalších zákonů, ve spolupráci s firmou A.S.A. s.r.o.
připravil pro rok 2006 instalaci mobilních
sběrných dvorů:

P L Y N O V Ý K O T E L S 2 0 % S L E V O U
MÁTE POCIT, ŽE VÁŠ PLYNOVÝ KOTEL PRÁVĚ PŘEŽIL POSLEDNÍ
TOPNOU SEZÓNU? VYMĚŇTE STARÝ ZA NOVÝ!
Jihočeská plynárenská, a.s. připravila pro své stávající zákazníky jarní nabídku PLYNOVÝ KOTEL
S 20% SLEVOU. Pokud si pořídíte jakýkoliv plynový kotel prostřednictvím partnerů JČP z nabídky
společností Baxi, Dakon, Immergas, Junkers, Protherm, Termona nebo Vaillant nejpozději do 31. května 2006, získáte slevu ve výši 20 % z doporučené prodejní ceny výrobce, a to včetně příslušenství!
Více informací na www.jcp.cz nebo na telefonu 140 50.
Pro České Budějovice a okolí je partnerem firma PLYNOINSTALACE, s.r.o.
Kontakt: PLYNOINSTALACE, s.r.o., Ing. Zdeněk Vesecký,
Dobrá Voda u Českých Budějovic, tel. 602 442 026

DATUM STANOVIŠTĚ
1) 4. 3. sídliště Vltava – parkoviště u zastávky MHD Otavská
2) 11. 3. sídliště Šumava, Máj jih – parkoviště
před Albertem v ul. M. Horákové
3) 18. 3. Kaliště – na návsi 9.00 – 11.00
Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice 11.10 – 13.00
4) 25. 3. Rožnov – konečná MHD č. 13, 14
5) 1. 4. Linecké předměstí
– parkoviště v Plavské ulici
6) 22. 4. Městská pam. rezervace a centrum
– parkoviště na Mariánském náměstí

7) 13. 5. sídliště Máj sever – prostor před garážemi v ulici E. Rošického
8) 20. 5. Pražské sídliště – parkoviště u Juvelu
(křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská)
9) 27. 5. Čtyři Dvory – u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce)
10) 17. 6. Suché Vrbné – plocha naproti konečné MHD č. 3 (ul. Dobrovodská)
11) 24. 6. Mladé – u kostela (Novohradská ul.
a nám. M. Švabinského)
12) 8. 7. Husova kolonie – konečná MHD č. 16
13) 22. 7. České Vrbné – plocha u hasičské
zbrojnice
14) 9. 9. Nové Hodějovice – plocha u hřiště
TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická)
15) 23. 9. Nové Vráto – konečná MHD č. 5
v ul. U Pily 9.00 – 10.30
Haklovy Dvory – plocha naproti hospodě U Hasiče 11.00 – 13.00
Zavadilka - 13.10 – 15.00

16) 14. 10. Třebotovice – plocha před hlavní
branou VÚ Třebotovice 9.00 – 11.00
Kaliště – na návsi 11.10 – 13.00
Provozní doba mobilních sběrných dvorů od
9.00 do 16.00 hodin.
Do sběrných dvorů může občan města Českých
Budějovic bezplatně odložit po předložení občanského průkazu v přiměřeném množství následující objemný nebo nebezpečný komunální odpad:
■ 1) olověné akumulátory ■ 2) suché baterie
■ 3) zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti
■ 4) oleje pro spalovací motory a převodovky
■ 5) papírové filtry nasycené olejem ■ 6) barvy,
lepidla a pryskyřice (vč. obalů) ■ 7) pneumatiky,
pryž a PVC ■ 8) nekompostovatelný odpad
■ 9) stavební a demoliční odpad ■ 10) elektrošrot (televize, rádia, PC apod.) ■ 11) elektrická
zařízení ■ 12) vyřazená kamna ■ 13) nepoužitelné oděvy a textil ■ 14) kovy ■ 15) papír
a lepenka ■ 16) plasty a PET ■ 17) sklo, nábytek a objemný odpad
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