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březen 2006 číslo 3/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
Slovinský velvyslanec se přijel rozloučit

UVNITŘ LISTU
■ Kolik peněz by stačilo k probuzení
■ Bjelovar stojí o partnerství
■ Když se psalo, co se smělo
■ Oheň se snažil strávit domov

seniorů, stopy jeho dechu
jsou už odstraněny

Lannovka vkročila M r a v n í
do pr vní et apy změn hodnoty
T. G. M.

Na jedné z nejrušnější a nejznámější českobudějovické ulici vypukl začátkem
března stavební ruch. Lannovka, jak jí obyvatelé města od nepaměti říkají,
vkročila do první etapy svých plánovaných změn, od parku Na Sadech až po Jeronýmovu ulici. Rekonstrukce se uskuteční po celkem třech částech, jejichž výsledkem bude změněná, nová podoba ulice. Taková, kde se mimo celkově vyšší estetický dojem snesou v poklidu nutná automobilová doprava, chodci i cyklisté.

Na svoji poslední oficiální návštěvu přicestoval do Českých Budějovic velvyslanec Republiky Slovinsko v České republice Drago Mirošič. Svůj úřad opouštěl
po několika letech, a tak se přijel rozloučit. V diplomatických službách se pohyboval více než tři desítky let, v naší republice pak od roku 2002.
„Vaši zemi jsem poznal velmi dobře, navštívil jsem v ní spoustu míst a poznal
hodně lidí, mám tady přátele. V srdci si chovám Českou republiku jako milovanou
osobu. Slovinci a Češi nejen že mají velmi příbuzný jazyk, i mentalitou jsme si hodně
podobní. Je zřejmé, že jsme měli kdysi společný prazáklad. Možná nebudete věřit,
ale u nás, ve Slovinsku, snad každý zná písničku Ach synku, synku, kterou měl tak
rád váš prezident Masaryk. Byl jsem u vás rád a věřím, že se k vám budu vracet jako
turista. Navštívit přátele, podívat se na známá místa i ochutnat Budějovický Budvar,“
řekl trochu dojatě Drago Mirošič.
Primátor města Miroslav Tetter mu na památku věnoval knihu o Českých Budějovicích a šperk s vltavínem.
Foto Ivana Píhová

Nový park podle přání
Za spolupráce soukromé firmy chce město vybudovat nový park u Děkanských
polí v Rožnově. Zájem o něj potvrdila i loňská anketa mezi místními obyvateli,
kdy většina z nich se vyslovila pro vybudování přírodně rekreačního parku
anglického typu.
Koncept studie řešeného území
U Malše a Děkanská pole je už vypracován a byl vystaven od 21. března 2006
v prvním patře magistrátu a také v ZŠ
Rožnov, kde se 24. dubna od 17 hodin
uskutečnilo veřejné představení dokumentu i s odborným výkladem.
„Výsledky zmíněné ankety ukázaly, že
většina respondentů by si přála v tomto
místě park bez omezení a zábran. Nejvíce

by ocenili dostatek laviček a odpočívadel,
cyklostezky, přírodní koupaliště, dětské
hřiště, upravené cestičky a restauraci. Více
než osmdesát procent obyvatel jihočeské
metropole by podle anketních výsledků
navštěvovalo park alespoň jednou týdně.
O podobě parku by mělo být rozhodnuto
ještě v letošním roce,“ uvedl k tomu statutární náměstek primátora Juraj Thoma.

„Nynější stavební práce obnášejí výměnu části inženýrských sítí, kompletní
rekonstrukci komunikace do hloubky půl
metru, změnu prostorového řešení, při
němž hlavně zmizí staré betonové „žardiny“
na zeleň, a osazení novým mobiliářem, to
znamená lavičkami, odpadkovými koši,
kolostavy a samozřejmě i novou zelení“
přiblížila charakter změn náměstkyně
primátora Ivana Popelová. Změny prostoru navíc umožní v úseku od parku Na
Sadech až po Nádražní ulici cyklistickou
dopravu v obou směrech.
Podle jejích dalších informací bude
po celou dobu stavby sloužit komunikační
pruh pro nezbytné příjezdy a přístupy
k domům a provozovnám. „Omezení v přístupech a příjezdech bude minimální, a to
pouze po dobu přímého výkonu prací
před objektem. Zásobování a svoz komunálního odpadu funguje po dohodě se
zhotovitelem stavby, Českobudějovickými
pozemními stavbami,“ řekla náměstkyně.

Druhá etapa rekonstrukce Lannovy
třídy zasáhne prostor od Prioru po ulici
Štítného, třetí pak od ulice Štítného k nádražní, kde naváže na řešení celého přednádražního prostoru.
„Zatímco první etapa rekonstrukce
by měla být ukončena v polovině června
letošního roku s předpokládanými náklady ve výši 29 milionů korun včetně DPH,
další dvě etapy jsou naplánovány na rok
2007 a budou se realizovat najednou,
společně, protože kanalizace v této části
Lannovky tvoří jeden celek,“ konstatovala
Ivana Popelová.
Nový charakter ulice pak ještě dokreslila informací, že Lannovka by měla
být obchodní třídou s převažujícím
pěším provozem a polyfunkčním uspořádáním veřejných ploch. Přírodní prvky
a zeleň jsou vyprojektovány tak, aby navazovaly na rekonstrukčně dokončený
park Na Sadech.

Divadlo bylo vloni
hospodářsky úspěšné

Jihočeské divadlo skončilo v loňském roce s hospodářským výsledkem ve výši
3,6 milionu korun a to i přesto, že od svého zřizovatele - města - nedostalo příspěvek v požadované výši 75 milionů, ale jenom 66 milionů korun.
Kromě toho, jak poznamenal primátor Miroslav Tetter, nový ředitel Jiří
Šesták dostal za úkol připojit k současným třem scénám - činohře, baletu, opeře - Malé divadlo, a dále vytvořit takové
podmínky, aby finanční nároky divadla
pokud možno nevzrůstaly.
„Toto vše bylo splněno, navíc divadlo
rozdíl mezi požadovanou a skutečnou
částkou vyrovnalo samo, takzvaně, v uvozovkách řečeno, dokázalo vyrobit samo
ze vstupného a z reklamy. Provoz divadla
dotoval také Jihočeský kraj s podmínkou,
že divadlo musí hrát v celém jihočeském
regionu. I to se mu podařilo, takže jeho

Rozhovor s náměstkyní primátora Ivanou Popelovou

produkci mohli vidět diváci v Táboře, Písku,
Nových Hradech i jinde,“ vyložil primátor.
Také produkce před otáčivým hledištěm byla bohatší zásluhou Malého divadla, které zde v letní sezóně hrálo i dopolední představení, čímž vzrostla návštěvnost. „Jiřímu Šestákovi se podařilo
vytvořit cestu, která řadí Jihočeské divadlo k malému počtu těch českých srovnatelných kamenných scén, které vykazují
soběstačnost. Ta se v průměru u našeho
divadla pohybuje mezi 23 a 25 %, zatímco
u ostatních divadel tvoří zhruba 10 procent,“ dodal primátor.

V tomto měsíci jsme si připomenuli 156.
výročí narození
našeho prvního
prezidenta T. G.
Masaryka, našeho nejvýznamnějšího ale i nejoblíbenějšího
státníka novodobých dějin. Člověka, pro kterého pravda byla důležitější než vlastní popularita. Pravdu považoval za vůbec
nejvyšší mravní hodnotu, kterou se
slovně neoháněl, ale osobně za ni
ručil. Choval se a jednal podle ní.
Ručil za ní celou svou vědeckou i politickou kariérou, protože pravda
a svědomí podle něho nemohly existovat odděleně a byly pro něho důležitější než kariéra.
O osobě T. G. M. bylo napsáno
mnoho knih, statí či vědeckých
pojednání. Jeho myšlenky, předvídavost a státnický rozhled jsou
inspirativní i pro naší současnost.
Politika, demokracie, právo i materiální rozvoj nebyly Masarykovi jen
samoúčelnými hodnotami, ale nástroji k tomu, aby lidský život byl
důstojnější a spravedlivější.
Není k ničemu citovat některé
myšlenky Masaryka, jak to občas
ve vystoupeních politiků slyšíme, když
zůstane jenom u slov. Ale osvojit si
je a ve svém životě a rozhodování se
jimi řídit, to by mělo být krédem politiků. A nejen jejich.
Masarykovy úvahy o mravní
dimenzi politiky by měly být právě
v této době velmi aktuální. Vzpomínka na výročí jeho narození by
mohla být impulsem především pro
mladou generaci k seznámení se nejen s jeho životem, ale i celoživotní
prací pro dobro našeho národa, neboť realismus a tvořivá práce byly
jeho programem.
Od doby T. G. M neměla tato země charismatičtějšího prezidenta.
■

Miroslav TETTER, primátor

Vlajka jako výraz solidarity

Bojujeme s vadami nepovedeného domu
Město se v současné době pustilo
do dodatečné sanace 146 bytů v ulici
Milady Horákové,
jejichž nájemníky
od doby výstavby
domu provázejí
úporné trampoty
a potíže znemožňující jim řádné užívání bytů. Už loni
rada města rozhodla, že je opraví na
své náklady a otázku, kdo za takový
stav může, vyřeší později. Dala tím
najevo, že kvalita bydlení občanů je
důležitější než handrkování se s viníky
tohoto stavu (Noviny českobudějovické
radnice červenec 2005).
Můžete osvěžit paměť a přiblížit,
jaké závady se v bytech vyskytují?
Pavlačový dům, v němž se byty nalézají, se ukázal jako velmi nešťastný po
mnoha stránkách, například proto, že
do bytů se vchází přímo z vnějšku bez
nutného zádveří, které by vyrovnávalo
teploty, mnoho bytů je orientováno ve
směru převládajících větrů v ose sever
západ, některé části domů vykazují vady projektu i provedení. V důsledku to■

ho jsou byty vlhké, tvoří se v nich plíseň. Zásadním problémem jsou však tepelné mosty u obvodových věnců, špatné
tepelné vlastnosti dveřních ostění vstupních dveří, nekvalitní izolace v přízemních bytech. Různá dílčí opatření se v boji s vadami nepovedeného domu ukázala
jako neúčinná.
■ Co je tedy na stavbě už hotové a co
se na ní odehrává?
V současné době je dokončena sanace obvodového zdiva. Šlo o speciální
práce, protože bylo třeba doplnit vodorovné izolace pod obvodovým zdivem injektážními clonami.
Protože se podařilo uvolnit čtyři byty v přízemí, pracuje se právě v této době
na jejich sanaci. Ta se totiž v celkovém
rozsahu musí odehrávat na tři etapy
vždy tak, aby bylo kam přestěhovat nájemníky a věnovat se sanačním pracím
jejich bytů.
■ V čem konkrétně tyto sanační práce spočívají?
Ve vybourání podlahových konstrukcí, zdokumentování stavu (to je důležité
pro případné další právní kroky při vymáhání vzniklé škody), instalování no-

vých podlah včetně podlahového vytápění, dělají se úpravy v odvětrávání kuchyní, doplňuje se elektroinstalace, zdravotní technika, bude se měnit zasklení
oken a repasovat se budou jiná včetně
balkónových dveří, vchodové dveře budou
vyměněny a své slovo řeknou také zedníci. Tyhle práce by měly skončit v dubnu letošního roku a uzavře se jimi druhá
etapa sanačních prací.
■ Co se odehraje v třetí etapě?
V podstatě půjde o stejné práce, jak
jsem je popsala výše, ve zbývajících přízemních bytech. Pak přijdou na řadu
všechny nadzemní byty. Dalším krokem
bude zateplení obvodového pláště včetně
soklu, doplnění izolace v půdních prostorách v problematických místech obvodových věnců. Úpravami musí projít okapové chodníčky, aby bylo zajištěno odvodnění okolo domu. Otevřené pavlače budou
zakryty žaluziovými clonami. Narušené
betonové konstrukce budou vyspraveny.
Právě nyní běží výběrové řízení na
zhotovitele třetí etapy sanačních prací,
která naváže na předchozí a měla by být
dokončena nejpozději v listopadu letošního roku.
(pokračování na str. 2)

Také letos se město České Budějovice symbolicky připojilo ke světové akci
nazvané Vlajka pro Tibet. V pátek 10. března ji na průčelí radnice vyvěsil náměstek primátora Tomáš Kubín.
„Tibet a Čečensko byly v roce 2005 označeny za dvě země s nejhorší situací v oblasti lidských práv na celém světě. Tři sta tibetských vlajek, které byly letos vyvěšeny na českých radnicích a sídlech krajů podle mne alespoň trochu napravuje dojem
z mírně řečeno pragmatického přístupu vrcholových politiků k tomuto tématu,“ vyjádřil své mínění náměstek a dodal: „Jsem rád, že se samosprávní orgány nenechaly zviklat ani polopravdami a ideologickými proklamacemi v dopise čínského
Foto Milan Binder
velvyslance, preventivně rozesílaného starostům a hejtmanům.“
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Cesty Romů – Romano drom

Sociální sloupek
Městská charita

získala podporu pro
vzdělávání svých pracovníků

Cesty Romů - Romano drom je název nové výstavy, která je zpřístupněna
v Radniční výstavní síni. K výročí 15 let založení Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích zde vystavuje kolekci fotografií Eva Davidová, pedagožka, badatelka
v oblasti romistiky, etnických a národnostních vztahů. Výstava představuje výsek
jejího rozsáhlého archivu fotografií, který je výsledkem mnohaletého životního,
odborného i lidského usilování a navíc i dokumentem doby - cesty Romů. Potrvá
Foto Ivana Píhová
do 29. března.

Bojujeme s vadami nepovedeného domu
(dokončení ze str. 1)
■ Jak vysoké náklady si celková sanace vyžádá a jakým způsobem se město
bude hojit na těch, kteří žalostný stav
domu způsobili nebo dopustili?
Peníze na úhradu sanačních nákladů
máme zatím omezené, takže v letošním
roce se udělají sanace v jednom celém
dvojbloku a druhý dvojblok přijde na řadu
v příštím roce. V letošním roce bychom
měli mít k dispozici 17 milionů korun,
celkové náklady na asanaci se pohybují
kolem 35 milionů. Na základě podrobné

dokumentace průběhu sanace, zvláště
odkrývání konstrukcí, vynasnažíme se
získat finanční náhradu aspoň tam, kde
byly práce špatně provedené stavebními
firmami a jednalo se zejména o skryté
závady, které nebylo možno reklamovat.
Velký podíl na nedostatcích nese i tehdejší zadání ze strany investora, aby domy
byly co nejlevnější. To bylo vázáno na
tehdejší dotační tituly. V konečném důsledku se v praxi vyjevila pravdivost
jednoho z nejmoudřejších přísloví: Nejsme tak bohatí, abychom si mohli pořizovat levné věci.

Cena vodného a stočného

je řešením pro budoucnost
Jedním z nejdůležitějších bodů jednání rady města 1. března byla úprava
ceny vodného a stočného na hospodářský rok 2006 a 2007.
Jak uvedla náměstkyně primátora
Ivana Popelová, rada dodržela schválenou koncepci navyšování nájemného za
městský vodohospodářský majetek
spravovaný 1. JVS, do něhož se úprava
ceny vodného a stočného promítá. Podle
jejích slov jiná cesta ani není možná.
„Tímto navýšením nájemného na 123
milionů korun jsme udělali poslední krok
k tomu, aby podle výše zmíněné koncepce
byla zajištěna prostá obnova vodohospo-

dářského majetku a byla plně hrazena
z vodného a stočného. Budoucí vedení
města už nebude muset tyto kroky, které
mimo jiné vyplývají z nařízení EU, dělat.
Nevzniká tady žádný dluh, který by se
odrážel v požadavcích na městský rozpočet,“ vysvětlila.
Vloni vzrostla cena vodného a stočného o 4,34 korun m3, letos je to o 3,32 korun
na kubický metr. Nová cena je v Českých
Budějovicích platná od dubna a bude činit 51,21 korun. K cenám dvousložkové
platby je třeba započítat daň z přidané
hodnoty. Nemění se pevná paušální
platba u běžných velikostí vodoměrů.

Městská charita v Českých Budějovicích získala finanční podporu pro systematické vzdělávání svých pracovníků
z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je
podpora kvality sociálních služeb poskytovaných městskou charitou cestou
zvyšování odborné kvalifikace jejích
zaměstnanců prostřednictvím účasti ve
vzdělávacích programech a následné
implementace takto získaných odborných
poznatků do praxe.
Projekt je prioritně zaměřen na zvyšování kvalifikace samotných sociálních
pracovníků a v menší míře pak administrativních pracovníků v oblasti financování, účetnictví a samotného vedení
organizace, kteří svou činností vytvářejí
podmínky a předpoklady pro vlastní
efektivní poskytování sociálních služeb.
Cílem projektu je zavést do každodenní praxe moderní profesionální metody, postupy a další výstupy odborných
studií, které povedou k usnadnění a zefektivnění práce s osobami ohroženými
sociálním vyloučením. Tento cíl vyplývá
z požadavků na odpovědnost a odbornost
při práci zaměstnanců vzhledem ke skutečnosti, že na kvalitě jejich práce závisí
další osudy lidí, vývoj rodinných vztahů
a životní perspektivy.
Projekt je v souladu se specifickým
cílem Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů: snížení počtu a podílů
osob ohrožených sociálních exkluzí
prostřednictvím integrovaného přístupu
a odstraňování bariér znesnadňující
účast na trhu práce, včetně diskriminace
podle pohlaví.
Realizace projektu je plně v souladu
s Komunitním plánem města České Budějovice. Projekt přispívá k jeho naplňování v bodech zaměřených na osoby duševně postižené, lidi v přechodné sociální
krizi. Plán stanovuje oblasti, v nichž jsou
kapacity města nedostatečné, a k jejichž
posílení projekt přispěje:
■ oblast terapie osob duševně postižených a osob v přechodné sociální krizi,
■ oblast přípravy osob duševně postižených a osob v přechodné sociální krizi
na vstup do zaměstnání,
■ služby azylových domů,
■ služby zařízení „na půli cesty“,
■ poskytování osobní asistence.
Městská charita
B. Němcové 53, České Budějovice 370 01
Vedoucí projektu:
Mgr. Helena Kočová, tel: 775 655 344,
e-mail: helena.kocova@mchcb.org
TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNĺM FONDEM A STÁTNĺM
ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Sluníčkový den pro opuštěné děti ■ Studenti českobudějovických středních škol, gymnázií Česká a Česko-anglického gymnázia se od 20. dubna zapojí do již 6. ročníku Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny, který
připravil Nadační fond Rozum a Cit. Studenti budou na ulicích více než 50 českých měst nabízet keramické sluníčko nebo sluníčko - magnetku. ■ Prostředky získané z prodeje přívěsků podpoří pěstounské rodiny a zvýší tím naději dalších dětí bez domova.
■ Činnost nadačního fondu může každý podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru: „DMS ROZUMACIT“ na číslo 87777.

Dnes je naštěstí hospic skutečností
Jsem velmi rád, že rada města podpořila sto tisíci korunami činnost Hospicu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. A nejen
proto, že možnost být klienty hospicu mají i občané našeho města, ale především kvůli podpoře myšlenky, která stála u vzniku
všech hospiců. Myšlence umění provázet člověka v období, které jej kvůli jeho nemoci přiblížilo na práh smrti.
„Hospice“ je umění doprovázet. Tuto
myšlenku uvedla do praxe Charita irských
sester, které v Londýně otevřely první hospic na světě. Souhrnně lze říci, že úkolem hospicové péče je doprovázet člověka
v konečných stadiích jeho nemoci, poskytnout mu veškerou kvalitní péči s ohledem
na jeho potřeby a za respektování lidské
důstojnosti. Idea hospicu vychází z přesvědčení, že člověk by měl trávit poslední chvíle mezi svými blízkými, kde
je mu nejlépe. Hospic přichází na řadu
ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré
možnosti a nepostačuje, či není možná
péče v domácím prostředí.
Na přelomu let 1999 a 2000 vznikla
myšlenka zřídit hospic i na jihu Čech.
Vyvrcholila založením Sdružení sv. Jana

info

Nepomuka Neumanna v Prachaticích (nyní občanské sdružení Hospic sv. Jana N.
Neumanna) v roce 2000. Pro účely zřízení
hospice nabídla svůj objekt Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Neumannově ulici v Prachaticích, jejichž
klášter se nachází mimochodem v prostorách, kde žil významný prachatický
rodák, pozdější biskup philladelpský
v USA - sv. Jan N. Neumann.
Tím byl vlastně předurčen i název
budoucího hospice. Později kongregace
zakoupila další dva domy v sousedství,
takže mohla pronajmout své objekty pro
hospic za symbolickou cenu. Rok 2003
je zlomovým pro realizaci tohoto projektu.
Občanské sdružení s vypracovanou projektovou studií zažádalo koncem roku

2002 o státní dotaci Ministerstvo zdravotnictví ČR. V únoru roku 2003 přišel
z MZ ČR příslib o poskytnutí dotace. Plán
rekonstrukce budov do podoby hospice
byl rozložen do let 2003 až 2005.
Dnes je hospic skutečností. Třicet odborně specializovaných hospicových lůžek
(22 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje) pro pacienty z celé České republiky
je připraveno sloužit potřebným.
Při přijímání je jim garantováno,
že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí,
že v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a že za každých okolností zůstane
zachována jejich lidská důstojnost.
Rudolf Vodička, člen rady města

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

Kolik peněz by stačilo k probuzení?
Každoročně rozdělujeme z městského rozpočtu peníze na podporu kultury
ve městě. Necelé dva miliony korun jsou
po pečlivém zhodnocení členy kulturní
komise a delší či kratší diskuzi v radě
přidělovány těm, kteří si podali projekt.
Vždycky si v těchto chvílích říkám, kolik peněz by dokázalo probudit České
Budějovice, aby se staly městem, kde
to pulzuje, kde se pořád něco děje, kde
zahraniční turisty, tuzemské návštěvníky, ale i místní obyvatele pohltí nepřeberně rozmanitá kulturní nabídka.
V myšlenkách vždycky zabloudím
do nedalekého Českého Krumlova,
který vrchovatou měrou, a dá se říci,
že i v každé roční době, dokáže nabídnout jaksi samovolně právě tento neutuchající a nevyčerpatelný tep a kulturní rozměr. Čím to asi bude?

Oč jednodušší otázka, o to složitější je v tomto konkrétním případě
odpověď. Někdo třeba namítne, že finanční podpora je nízká, druhý zase,
že peníze jdou pouze dávno vyšlapanou
cestou a nové, řekněme progresivnější
a neznámé projekty, upadají v nemilost dřív, než se vůbec mohou představit
veřejnosti. Kdekdo může mluvit o nedostatku invence, leckdo ale může třeba
být i úplně spokojený a ničím nerušený
klid mu vyhovuje. Nepovažuji se za odborníka v této oblasti, ale myslím, že
by koncepce kultury, naznačující alespoň směr a náplň kulturního života,
by jihočeské metropoli skutečně slušela.
Nad tím bychom se měli vážně zamyslet. A nejen to.
Jan Špika, člen rady města

Peníze na kulturu
Bezmála jeden a tři čtvrtě milionu korun rozdělí letos město mezi kulturní
projekty. Částka však pokryje zhruba pouze čtvrtinu z těch, na které tvůrci
požadovali peníze.
motných občanů města, kdy přednostně
„Obdrželi jsme celkem 128 žádostí,
podporujeme dětské a mládežnické soujejichž celkový požadavek činil více než
bory, pěvecká sdružení, taneční soubory
7 milionů korun. Kulturní komise však
a tak podobně. Uvedl dále, že rozdělit se dá
měla na rozdělení pouze 1 740 tisíc kojenom to, co je k dispozici. „Bohužel všechrun. Vždy jsou stanoveny konkrétní priority, podle nichž se komise rozhoduje,“
ny požadavky se upokojit nedají,“ dodal.
Další prioritou bylo rozšíření kulturní
řekl předseda kulturní komise rady
nabídky ve městě, takže se dostalo i na
města Zdeněk Bezecný.
menšinové žánry, například na varhanní
Dodal, že kritériem je vždy a pokaždé
festival, nezávislá divadla a tak dále.
takzvaná živá kultura, tedy projekty sa-

Bjelovar stojí o partnerství
Chorvatské město Bjelovar by chtělo s Českými Budějovicemi navázat partnerství.
Za tím účelem zavítal do krajského města velvyslanec Chorvatské republiky
v ČR Viktor Brož. Na radnici ho včetně doprovodu přijal primátor města Miroslav
Tetter a náměstkyně Vlasta Bohdalová.
Viktor Brož se hned zkraje vyznal,
že před třiceti lety v krajském městě už
pobýval. „V hlavě mi utkvěla především
dominanta města, Černá věž a krásné náměstí, i hotel Slunce, v němž jsem nocoval
a po kterém jsem se nyní rozhlížel, ale
místo něj je už dům opravený a je na něj
moc pěkný pohled.“
Primátor města připomenul historii
vztahů Čechů a Chorvatů trvající staletí.
„Proto jsme potěšeni nabídkou zprostředkovat partnerství s městem Bjelovar, kterou
pan velvyslanec přednesl. Naší zásadou
ale při všech počátcích možného partnerství
mezi městy je to, aby první kroky a kontakty vzešly od lidí a mezi lidmi. Tím míním
organizace, spolky, školy, sportovní či
kulturní instituce a radnice tyto vzniklé
vztahy pouze zastřešuje,“ zmínil primátor
a dodal, že partnerská města by si měla
být něčím podobná už proto, aby se nejednalo o čistě formální spojení. „Právě
takové vazby budeme mezi Čechy a Chorvaty hledat,“ uvedl dále. Podle slov Vlasty
Bohdalové fungují velice dobře vazby
s chorvatskou Porečí, kam pravidelně

jezdí českobudějovičtí senioři, jimž finančně pomáhá sociální odbor magistrátu.
„Myslím, že právě sociální oblast je naší silnou stránkou,“ nastínila možnosti kontaktů.

Velvyslanec Chorvatské republiky Viktor
Brož stejně jako všichni vzácní hosté
udělal zápis do pamětní knihy města.
Foto Ivana Píhová

Oheň se snažil strávit domov seniorů,
stopy jeho dechu jsou už odstraněny
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici č. 42 si před nedávnem užili své: tentokrát ne voda jako před čtyřmi roky, ale oheň se dostal
pod střechu jejich obydlí.
Hořet začalo v garsonce v prvním
náklady na likvidaci vad a následků způpatře dvouposchoďového domu. Naštěstí
sobených ohněm dosáhly výše 204 114 kokdosi duchapřítomně zavolal hasiče, ti
run. Myslím tím vyklizení, napojení bytové
byli na místě než bys řekl švec. Plameny,
jednotky na kanalizaci, obnovu vodoinšlehající z okna, rychle pokořili stejně
stalace, elektrického topení a podobně.
jako do všech stran se rozpínající oheň.
Kromě toho bylo nutné opravit poničenou
Uchránili tak životy lidí i majetek za mifasádu domu, která si vyžádala 147 585
liony korun. Přesto nadělal rudý kohout
korun, opravit společné prostory a ostatní
dost škody, i tak se několik lidí stačilo
poškozené garsonky, což přišlo na 80 700
korun,“ konkretizoval druh i výši škod
nadýchat kouře a jednu z obyvatelek
náměstek primátora Tomáš Kubín.
musela záchranka odvézt do nemocnice.
„K nákladům již zmíněným je třeba
Jinak se nestalo nikomu nic. Hned po
ještě přičíst celkový úklid všech zasažených
odjezdu hasičů začali lidé vysoušet vodu
bytů a domu, což dělá částku 33 891 korun.
z příbytků a z chodeb.
Celkem tedy něco přes tři čtvrtě milionu
Několik uživatelů garsonek však mukorun,“ uvedl.
selo na přechodnou dobu přijmout naV současné době jsou všechny závady
bídku primátora města Miroslava Tettera
zlikvidovány až na vydláždění balkónu,
a náměstkyně Vlasty Bohdalové, kteří
které musí počkat na příznivější počasí.
na místo přijeli, a přestěhovat se dočasně
„Moc mě těší, že mohu opět konstatovat,
do volných míst v domovech důchodců.
že SPRÁVA DOMŮ nezklamala ani tentoIhned po zdolání ohně hasiči začali
krát. Opravila všechno rychle, dobře, v obpracovníci SPRÁVY DOMŮ, s. r. o., odstravyklé kvalitě a péči, stejně jako po povodňovat následky.
ních, a udělala za celým příběhem tu nej„Náklady na vyhořelou bytovou jedlepší tečku,“ komentoval Tomáš Kubín.
notku jsou vyčísleny na 309 592 koruny,

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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Vzdušné, vodní i jiné rozlety Z m ě n y
města ve vizích velkého patriota

Dvaaosmdesátiletý Vlastimil Matějka z Českých Budějovic si nedávno odnesl
bronzovou pamětní medaili města, kterou získal za správnou odpověď v soutěži
v našich novinách (výsledky losování v NČR leden 2006). Jak v rozhovoru uvedl,
při ověřování a upřesňování odpovědi na otázku po jedné známé historické
osobnosti města žijící v 15. století, po níž je pojmenována i jedna z ulic (Ondřej
Puklice), nahlížel do historických pramenů a literatury, k nimž v jeho knihovně
patří také Encyklopedie Českých Budějovic.

Vlastimilu Matějkovi předal sběratelsky hodnotnou cenu náměstek primátora
Juraj Thoma.
Foto Ivana Píhová

„Jsem totiž veliký patriot. Historie mě
vždycky zajímala ať jsem byl kde byl. Čtu
vaše noviny, zajímám se i o současnost
i o to, jak se asi budou Budějovice rozvíjet,“
řekl na úvod rodák z Plzeňska, absolvent
třeboňského gymnázia. V severních Čechách, kam odešel po ukončení studia
vysoké školy, potkal budoucí manželku
a odešli spolu znovu na jih Čech, odkud
ona pocházela. „Kruh se uzavřel,“ komentoval tuto část svého života pan Matějka.
„Ovšem Budějovicím bych přál, aby
se naopak do světa rozletěly, a nemyslím
to jenom obrazně, nýbrž doslova. Z prestižních důvodů i důvodů ryze praktických
by potřebovaly ke svému vzletu letiště.
Vidím to tak, že by jim velmi prospělo,“ je
přesvědčen muž, který je i přes svůj věk
ve velmi dobré duševní kondici.
Náměstek primátora Juraj Thoma
ho ujistil, že k provozování letiště má
město nakročeno jak nejlépe je možné.
Pokud jde o další „rozlety“ města,
pan Matějka by osobně uvítal, kdyby se
podařilo uskutečnit plány se splavněním Vltavy. „Sleduji vývoj, hlídám každou

informaci o tomto projektu, protože by měl
pro Budějovice také podstatný význam,
i když je mi jasné, že to bude stát moc
peněz,“ řekl muž, který je zároveň zastáncem takzvaného nouzového řešení pro
otáčivé hlediště. „Myslím si, že ke Stromovce by otáčivé hlediště pasovalo, ale
chápu, že se Českokrumlovští brání. Taky
by se mi velmi líbilo, a snad i dětem, kdyby ve Stromovce zase jezdil vláček, to
byla veliká atrakce,“ vyjmenoval poslední
ze svých vizí.
Zeptala jsem se pana Matějky, co
považuje za největší potíž města a on
bez zaváhání odpověděl: „Dopravu, určitě,
město je neprůjezdné, zatížené hlukem,
vibracemi, výfukovými plyny. Sevřené
středověkou architekturou nemůže dýchat.
Tenkrát se všude projelo koňmo, s automobily je to dneska horší. Chtělo by to
železniční a silniční koridor, které by dopravu stáhly. Městu by odlehlo a mohlo
by úlevně vydechnout,“ vyjádřil své přesvědčení.
(ina)

Když se psalo, co se smělo Z m i z e l é B u d ě j o v i c e
Koncem března se na pultech knihkupectví v nákladu 2000 kusů objeví knížka,
kterou jistě uvítají profesionální historikové, amatérští ctitelé a milovníci historie, patrioti a vůbec všichni, kteří máji vztah k městu, v němž žijí. Autor textu
Jan Schinko ji opatřil názvem o dvou částech: České Budějovice 1948 - 1989, Když
se psalo, co se smělo. Zejména druhá část názvu vzbuzuje zvědavost.

Jan Schinko řekl, že napsat takovou
publikaci vyžaduje mít vlastní záznamy,
nejlépe tak 30 let staré, a na dobu, kdy
byl klukem, si záznamy vyhledat v knihovně a v archívu. „Strávil jsem při vyhledávání informací stovky hodin, a protože jsem svého času hojně nakupoval
v antikvariátu, který dnes už neexistuje,

natrefil jsem i na necenzurované materiály. Napsal jsem to tak, jak jsem léta
1948 - 1989 viděl.“
Je to Schinkova knižní prvotina, k níž
výrazně přispěl fotograf Milan Binder,
který ji také ve své produkci vydal. Zároveň je to jejich první společné knižní
dílo. Obsahuje 86 obrázků a dvě mapy
zachycující například, kde byl jaký obchod na náměstí a v jeho okolí. Díky této
publikaci nebudou mnohá místa, dnes
už neexistující, zapomenuta.
Jednotlivé roky jsou charakterizovány významnými či výjimečnými, neobvyklými událostmi či alespoň zajímavostmi. Knížka se dá začít číst na kterémkoliv místě. Tak trochu se svým
charakterem přibližuje kronice, svým
jazykem a informačním obsahem ji však
výrazně převyšuje. K její kvalitě přispívá nesporně i autorův osobní vklad. Je
znát a cítit, že ji nepsal odtažitě jako
pouhý zaznamenávatel dějů a faktů, ale
se srdcem a duší otevřenou a přející.
I v tomto ohledu se oba její tvůrci scházejí na stejné vlně.
Autogramiáda jejich knížky se koná
29. 3. 2006 v 16 hodin v knihkupectví
Beseda v Českých Budějovicích.
(ina)

3. Manda
Součástí hradebního systému města
byly hradební věže, které zpevňovaly
vnitřní vysokou hradbu v zalomení linie,
nebo chránily konce ulic. Přibližně na
průsečíku dnešních ulic Široké a Kněžské stála gotická hradební věž ze 14.
století, pro kterou se ustálil název Manda.
V 15. století jsou doloženy v sousedství
hradební věže lázně, které patřily Magdaleně Kozlovcové. Oblíbená lazebnice

Magdalena se lidově nazývala Mandou
(v písemnostech se také vyskytuje Manye
a Manie). Věhlas Mandy byl takový, že
se tradoval po staletí a název Manda se
postupně přenesl na hradební věž. Gotická Manda byla stavebně upravována
v pozdějších letech podobně jako dosud
zachovalé hradební věže Rabenštějnská
a Železná panna. Věž Manda byla vysoká
21 m. Odolávala „modernizaci“ města
až do 20. století. Časopis Jihočeský pře-

volebních místností

Pro volby do Parlamentu České
republiky, které se uskuteční 2.
a 3. června, platí v Českých Budějovicích následující změny volebních místností:
Okrsek č. 26:
Dříve: Dětský stacionář
„Světluška“, Vodní 13
Nyní: Jazyková škola
GAUDEO CB, s.r.o., Vodní 8A
Okrsek č. 27:
Dříve: Zdravotní středisko Kněžské
Dvory, A.Trägera 83
Nyní: KS-KART, spol. s r. o.,
A.Trägera 81
Okrsek č. 32:
Dříve: Jintes České Budějovice, s.r.o.,
U Výstaviště 1429
Nyní: Restaurace U kapličky,
Husova 35
Okrsek č. 50:
Dříve: Restaurace U Cara,
České Vrbné 1934
Nyní: GALILEO reklama, spol. s r.o.,
České Vrbné 1916
Okrsek č. 65 a č. 66:
Dříve: Stavounion a.s., Čechova 1
Nyní: VŠERS, Žižkova 4,
vchod Žižkova 6

hled č. 2 a 3 z roku 1929 uvádí, že Manda
byla zbořena v roce 1903. Následujícího
roku 1904 byla vedle již zlikvidované
Mandy postavena škola sirotčince Karla
Boromejského, dnes biskupské gymnázium. Tím zanikl parkán mezi Mandou
ve velké vnitřní hradbě a malou vnější
hradbou, kterému se lidově říkalo cvingr.
O tom, jaké byly kúry v lázních paní
Mandy, se ví málo, ale je to romantická
budějovická legenda.
Připravuje odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan
Schinko.

Muzeum si podporu zaslouží
Tradičně každý rok věnuje město příspěvek ve výši kolem 30 tisíc korun na
činnost Jihočeského muzea a přispívá i na jeho ediční činnost. Děje se tak
proto, že je vnímá jako významnou regionální instituci, která zároveň sehrává
i roli městského muzea, v jehož budově také zatím sídlí.
„Jednáme s Jihočeským krajem, jenž
se stal zřizovatelem muzea, o podmínkách
prodeje historické budovy. Myslím, že je
rozumné, aby město umožnilo fungování
této instituce ve svém objektu,“ podotkl
náměstek Juraj Thoma, který má k této
tématice profesně velice blízko, neboť deset let působil jako archeolog v muzeu
a v Národním památkovém ústavu.
Každoročně pořádá Jihočeské muzeum řadu výzkumů na území Českých
Budějovic, dokonce i těch, které jsou součástí městských investičních akcí. „Připomeňme si třeba výzkum u kostela sv.
Mikuláše financovaný právě z městské
pokladny, při němuž byl objeven hřbitov
ze 13. až 18. století se zajímavou výbavou
v hrobech. Potvrdil také existenci základů

info

severní kostelní věže, již dokládala Willenbergova veduta a nevědělo se s jistotou,
zda vůbec existovala. Výzkum odhalil další
nové poznatky,například klenební přípory,
žebra a další cenné archeologické detaily.
Objevena byla také středověká kostnice,
která stála pod dnes už neexistující kaplí
svatého Jakuba a byla zkoumána nejmodernějšími metodami,“ vyjmenoval Thoma
výsledky práce archeologů. Uvedl dále,
že město si přínosu archeologického bádání váží a ujistil, že i v budoucnu bude
finančně přispívat na činnost Jihočeského muzea, které pravidelně prezentuje
práci archeologů formou výstav a expozic.
Řadu archeologických výzkumů také
samo pořádá.

Dnešní otázka zní:
Ve městě bývala řada rázovitých hospod (např. Na Americe,
U basy, U kanonu, Na střelnici, U černého vola aj.).
Kde byla hospoda Na šlajferně?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z únorového vydání je:
Osobní pokladna a kanceláře koněspřežky byly umístěny na rohu České a Piaristické ulice - tzv. Nisslův dům.
! PŘÍJEMNÁ ZPRÁVA: PRO VELKÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH JSME SE ROZHODLI LOSOVAT POKAŽDÉ DVA VÝHERCE !
Těmi dnešními jsou: Irena Ševčíková, N. Frýda 15, 370 05 Č. Budějovice & Rudolf Placer, Mánesova 38, 370 01 Č. 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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Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s., mimo provozování
městské hromadné dopravy ve městě
a ve čtrnácti příměstských obcích zajišťuje i další podnikatelské činnosti.
Kromě přepravy zákazníků na zájezdech a výletech vykonává i odborné
servisní práce nejen pro autobusy, ale
i nákladní vozidla, především na mazacích a brzdových systémech.
Ve svých areálech na Novohradské
a Horní ulici zajišťuje mytí vozidel, včetně čištění interiérů. Zde si může zákazník rovněž nakoupit motorovou naftu
garantované vysoké kvality, jakož i nové
autobaterie, včetně kontroly elektrického systému.
Chcete-li se dozvědět o těchto
a dalších aktivitách a možnostech více,
pak vyhledejte naše webové stánky
www.dpmcb.cz, nebo volejte obchodní
oddělení, tel. číslo: 387 719 121.

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.: 387 200 163, mobil: 602 422 026.

1. JVS a.s.
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

ing. Bohumil Matouš,
manažer pro ekonomiku a obchod

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

Servis
občanům
- důležité informace:

Nové ceny vodného a stočného
v Českých Budějovicích
Rada města České Budějovice na
svém zasedání dne 1. března 2006
schválila nové ceny vodného a stočného
ve dvousložkové formě, které vstoupily
v platnost 1. dubna 2006. Odběratelé
budou za odebrané množství platit vodné ve výši 29,50 Kč/m3 a stočné ve výši
21,71 Kč/m3, což činí celkem 51,21
Kč/m3 (ceny jsou uvedeny bez 5%
DPH). Pevná paušální platba ve výši
70 Kč měsíčně pro nejběžnější velikost
vodoměrů o kapacitě 2,5 m3/hod zůstává beze změn.
U běžného odběratele s denní spotřebou 100 litrů se tato změna projeví
33 haléři denně (10 Kč měsíčně).
Rozhodující vliv na změnu cen má,
stejně jako v předcházejících dvou letech,
Vodné

Stočné

Celkem

29,50

21,71

51,21

zvýšení nájemného odváděného provozovatelem Statutárnímu městu České
Budějovice, které se meziročně zvýší
o 20 milionů korun na celkových 123
milionů Kč. K tomuto rozhodnutí přistoupila Rada města České Budějovice v souladu se svou koncepcí schválenou před
dvěma lety. Ta byla přijata ve snaze
zajistit dostatek finančních prostředků
na nezbytné investice do městského vodohospodářského majetku z vodného
a stočného a minimalizovat tím nároky
na jiné zdroje městského rozpočtu.
Cílová hodnota nájemného je tímto
krokem naplněna.
Vliv ostatních faktorů, zejména pokračujícího poklesu spotřeby vody, je díky
úsporám provozních nákladů minimální.

Pevná složka (Kč/rok) pro nejčastěji používaný
vodoměr pro domácnosti o kapacitě 2,5 m3/hod
840

Hlášení poruch
veřejného osvětlení:
24-hodinový dispečink správce
veřejného osvětlení
ELTODO-CITELUM Praha, s.r.o.,
bezplatná linka 800 101 109.

Hlášení poruch
světelné dopravní
signalizace - semaforů

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba

156

Několik pohledů ze škol od našich sousedů
Na pozvání odboru školství, kultury
školství a života žáků i učitelů.
Navštívili jsme například státní hudební školu umístěnou na okraji Pasova,
do níž denně dojíždí až 350 žáků. Naprostou většinu z nich sem každodenně
vozí jejich rodiče. Škola vznikla rekonstrukcí bývalé základní školy. Je maximálně přizpůsobena svému speciálnímu
účelu. Co však bylo z našeho pohledu
netypické byl fakt, že škola je obklopena
lesem. Takové prostředí pro školu je
u nás spíše výjimkou. Zajímavým odlišným prvkem bylo i spojení školy s lidovými hudebními spolky, jimž škola dává
k dispozici své zkušebny. Cílem našeho
dalšího zastavení byla základní škola
v centru - Volksschule St. Nikola. Tato
úplná základní škola poskytuje velkou
nabídku mimoškolních aktivit a pro žáky
vyšších ročníků i praktickou výuka přímo ve firmách.
Zatímco u nás se propojení školy
s praxí odbourávala tak, až téměř zanikla,
zde je odborná praxe zařazena mezi povinné předměty. Inspirací by mohlo být
i nastavení finančního limitu oprav na
třídu. V praxi to vypadá následovně:
ředitel na začátku školního roku oznámí
žákům částku na opravy příslušné učebny a pokud je limit překročen, budou žáci
hradit poškození či rozbité součásti ze
svého, to znamená z peněz od rodičů.

a sportu pasovské radnice jsme měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ bavorského předškolního i základního
Naopak, pokud ušetří, mohou si koupit
třídní vybavení podle svých zájmů. Zajímavým nápadem, jak využít volný čas,
byla i školní kavárna, kterou si vedli žáci
sami. Nebylo patrné, že by tady byly potíže s naplněním hygienických podmínek
- nebo si je možná příliš nepřipouštěli.
Zajímavé bylo i nahlédnutí do školy
Grundschule Hacklberg. Prvostupňová
škola obklopená zelení v okrajové části
města vynikala nápaditou a veselou výzdobou. Kromě plastik osázených květinami oživoval prostředí školního dvora
i vodotrysk. Děti (u nás od prvního do
čtvrtého ročníku) si hrály na školních
hřištích s umělým povrchem, využívaly
běžeckou dráhu stejného charakteru i pro
jízdy na koloběžkách, ve školní zahradě
pěstovaly zeleninu, školní rybníček s lekníny byl (jako jediný) z bezpečnostních
důvodů opatřen plotem. Altánek slouží
jako letní učebna. Náklady na vybavení
a stavební úpravy se neobešly bez přispění sponzorů, avšak rozhodně zvláštní - alespoň viděno našima očima - byla
skutečnost, že herní prvky a altán stavěli rodiče dětí spolu s učiteli. Firma dodala pouze materiál.
Pedagogové této školy jsou velmi
kreativní. Kromě svých úvazků (30 hodin
týdně v porovnání s našimi 25 hodinami)

stačili ještě dělat malby na zdech, kreslit
obrázky či vymalovávat okenní tabule.
Faktem je, že muži měli nastaven plný
úvazek, ženy pouze poloviční.
Rodiče, kteří tvoří radu školy, si prosadili nezveřejňování známek před ostatními žáky, například ty na vysvědčení
byly přísně soukromou informací.
Donedávna bylo téměř nemožné vyučovat cizí jazyk a prosadit angličtinu
do všech ročníků bylo velkým osobním
vítězstvím ředitelky školy.
Poslední naší zastávkou byla školní
družina spojená se školním klubem.
Städtischer Kinderhort je situována
v centru města, spravována radnicí
a poskytuje služby pro více škol. Od půl
osmé do pěti odpoledne zde mohli trávit
volný čas šestiletí i patnáctiletí. Děti si
zde psaly úkoly pod dohledem vychovatelů a pak si užívaly v tělocvičně nebo
u kulečníku či stolního fotbalu. Počítačové hry povoleny nemají, mohou využívat pouze výukové programy. Za pořádek
a řádné chování dostávají žáci body oznámené na nástěnce, za osm dosažených
je čekala například zmrzlina. Služby
družiny nebyly placené, rodiče hradili
příspěvek pouze od určité výše sociálního
limitu, proto ji využívají spíše rodiny
s nižší životní úrovní. Na nástěnce se

neobjevovala pouze typická německá
jména, byla mezi nimi vidět např. i Kim
a Muhammad.
Velké rozdíly ve vybavenosti mezi
bavorskými a našimi školami vidět nebyla.
Specializované počítačové učebny,
kuchyňky pro výuku domácích prací či
dílny jsou obvyklými zařízeními i našich
škol. Jako přednost pro naši stranu se
jevila obvyklá školní jídelna s kuchyní,
kde čerstvě uvařená strava předčí dováženou stravu na německé straně. V našich školních jídelnách připravují jídlo
kuchařky, v družině našich sousedů dělají totéž řádové sestry.
Zajímavou zkušeností byl přístup
dětí, rodičů i pedagogů k výuce a mimoškolní činnosti, v němž je dominantní
příslovečný smysl pro pořádek, řád
a odpovědnost za své konání, ale i určitá demokratičnost k žákům a jejich
potřebám. Bude jistě zajímavé se dozvědět, jak se na naše českobudějovické
školy dívali ředitelé bavorských škol,
kteří k nám byli pozváni.
Adolf Lísal,
vedoucí ekonomického oddělení
odboru školství a tělovýchovy
Magistrátu města České Budějovice

správce Signalbau Huber CZ, s.r.o.
- poruchy hlásit prostřednictvím
městské policie tel. 156.

Hlášení poruch
parkovacích automatů
spol. Jihočeská parkovací, s.r.o.
tel. 724 504 315.

Dělat dluhy
přijde draho

SPRÁVA DOMŮ s. r. o., která je
pověřeným správcem nemovitostí
včetně vybírání nájemného z bytů,
nebytových prostor a pozemků ve
vlastnictví města, má evidovaný dluh
na nájemném z bytů asi 7, 8 milionů
korun. U nebytových prostor činí dlužná částka přibližně 3 miliony korun.
Lidé ale také dluží městu peníze za nezaplacené odpady či poplatky ze psů.
Soudní exekucí nebo pomocí
soukromého exekutora se daří vyřešit
kolem 80 % z celkové výše dluhů.
Zvláště neplacení nájemného přijde často dlužníkům doopravdy draho.
Kromě dlužného nájemného musí navíc uhradit poplatek z prodlení, úroky
z prodlení a náklady soudního řízení.
Tyto pohledávky spojené s neplněním základní povinnosti nájemce,
zejména penále z prodlení, v nejednom případě časem mnohonásobně
převýší dluh na nájemném. Za takových okolností pak správce, na základě soudního rozhodnutí, může
dlužníka nuceně vystěhovat do náhradního ubytování nebo přístřeší,
v extrémních případech dokonce i na
ulici bez náhrady.
Je tedy nanejvýš vhodné předejít
takové situaci, přijít na právní oddělení SPRÁVY DOMŮ s. r. o. a domluvit
se na splátkovém kalendáři.
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