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Noviny

UVNITŘ LISTU
■ Připomenutí konce války
■ Pomoc mají už na dosah ruky
■ Kdo přestane kouřit, vyhraje
■ Skvělé 2. místo za služby

a webové stránky

č e s ko b u d ě j ov i c k é r a d n i c e
Bez přilby na hlavě ani kilometr
V územním plánu Ošizené
■

je zatím pouze 12 změn památky
Zatím teprve dvanáctou změnu schválili zastupitelé města v územním plánu
(dále jen ÚP) Českých Budějovic, který byl přijat v roce 2000. Jak řekl náměstek
primátora Juraj Thoma, v porovnání s jinými, velikostně srovnatelnými městy,
je to nízký počet svědčící spíše o konzervativním přístupu k tomuto základnímu
rozvojovému dokumentu města.

Propojení ulic částečně
„zasypanou“ silnicí

Mateřská škola F. Ondříčka, která je odloučeným pracovištěm MŠ v Dlouhé
ulici na českobudějovickém sídlišti Vltava, si letos připomíná 10 let od zahájení
projektu Mateřinková zahrada. Školka se může právem pochlubit mnohaletým
zaměřením na ekologickou výchovu a nadstandardními aktivitami v oboru ekologie, ochrana přírody a souvisejících výukových programů. V tomto duchu dnes
už odchovává děti svých prvních dětí.
Hlavní myšlence slouží k ní upravená a tematický uspořádaná školní zahrada.
Mimo to, že si v ní děti hrají, mají tady poznávací místa s různými druhy rostlin,
bylin i živočichů. Každoročně se v ní odehrává veliký svátek Den země. Zahrada
dostala nedávno finanční injekci od magistrátu města ve výši 1 256 tis. korun.
Pro děti v ní přibyl například originálně vyhlížející dřevěný poštovní vůz s dvojspřežím, jaký jezdíval na Divokém západě. Slouží jako prolézačka.
Na snímku předškoláci s učitelkou Janou Bohoňkovou s vlastními výtvory
a výpěstky. Patří zde k tradici, že využít se dá i použitý materiál, například jako
květináče poslouží krabice od mléka nebo džusů. Z nich už dětem rostou zdatné
Foto Ivana Píhová
sazenice fazolí a nechybělo ani velikonoční obilí.

Na vyšší počty dětí jsou
mateřské školy připraveny
Od prvního ledna letošního roku platí nový zákon o státní sociální podpoře.
Do praxe přinesl tu změnu, že rodiče mohou posílat dítě, které dovršilo věk
3 let, do mateřské školy ne už jenom na čtyři hodiny 5x v měsíci, jak tomu
bylo dříve, ale nyní na čtyři hodiny denně.
V souvislosti s tím bylo nutné změnit podmínky přijímání dětí do předškolních zařízení.
Město má vytvořeno několik základních kritérií, jimiž se řídí při umisťování
například „přespolních“ dětí, dětí samoživitelek a těch, které mají docházku do
MŠ ze zákona povinnou, ale i dětí z rodin,
kde jsou starším sourozencem a matka
je na mateřské dovolené.
„V těchto případech je přijetí do MŠ
zřizované městem obvykle bez potíží,“
podotkla k tomu náměstkyně primátora
Vlasta Bohdalová.
Umisťovacím kritériím podléhají
i takové žádosti, kdy rodiče dítěte žijí
nebo pracují v Českých Budějovicích,
mají zde i trvalý pobyt přesto, že bydlí

na venkově, ale jejich dítě ve městě trvalý pobyt nemá. V takovém případě bývá
dítě přijato do mateřské školy jen když
je volná kapacita, stejně jako se volnou
kapacitou podmiňuje umístění dítěte
z jiné obce, která má svoji vlastní MŠ.
Ale zpět k nové zákonné úpravě
a k předpokládanému nárůstu žádostí,
jenž by vyžadoval také volné kapacity.
Jak Vlasta Bohdalová popsala, město je na
takovou eventualitu připravené. „V mateřské škole Jizerská můžeme hned od
září otevřít celý pavilon. V našem vlastnictví je MŠ Vrchlického, protože vždycky
byl veliký přetlak žádostí o umístění dětí
ve školce ve středu města. Kdyby šlo do
tuhého, máme volné pavilony v MŠ v Železničářské ulici,“ upřesnila.

Aktuálně s náměstkyní primátora Ivanou Popelovou

Plovárna má nadějné vyhlídky
Nedávno schválila rada města
výsledek veřejné
zakázky na změnu
dokončené stavby
1. etapy letní plovárny. Vítězem se
staly Českobudějovické pozemní
stavby, které vyhrály soutěž termínem výstavby. Co
to konkrétně znamená?
Při řešení situace s letní plovárnou
byl termín výstavby a dokončení první
etapy ještě před zahájením letní sezóny
nejdůležitějším hlediskem veřejné zakázky. Občané města vědí, že už loni byl
provoz plovárny možný jen s povolením
výjimky hygienika. Rekonstrukce byla
a je nezbytná. Při vědomí této nevyhnutelnosti město původně zamýšlelo vybudovat aquapark, který by odpovídal po■

třebám téměř sto tisícového města a také
požadavkům současné doby. Říkali jsme
si, když už musíme rekonstruovat, tak
aby to bylo se vším všudy a trošku nadčasové. V přípravném řízení se ukázalo,
že takovýto záměr neodpovídá možnostem a kapacitě daného místa. Proto jsme
přístup k řešení letní plovárny změnili:
Zůstane zachována jako tzv. klidovější
zařízení, které uspokojí zejména obyvatele centra. Řešení je skromnější, nikoliv
však úzkoprsé. Bude to plovárna na úrovni požadavků 21. století. Místo a případného spoluinvestora pro aquapark budeme muset hledat jinde. Ale vraťme se
ke lhůtě výstavby. Ta vítězná je opravdu
šibeniční. Nechali jsme si proto od dodavatele popsat technologii první etapy
rekonstrukce, abychom si byli jisti, že
dodržení jím stanoveného termínu 62
dní je reálné. Díky tomu bychom mohli
stihnout celou sezónu.
(pokračování na str. 2)

Zastupitelé na svém březnovém jednání schválili dva nové záměry pořízení
změny ÚP města. „První z nich by měl otevřít možnost pro další výstavbu rodinných
domů v Mladém na pozemcích vlastněných
městem,“ uvedl Thoma a dodal, že druhý
záměr reaguje na stav rozpracovanosti
vyhledávací studie, kterou město zadalo
na stavbu komunikace spojující ulici M.
Horákové a Strakonickou přes někdejší
areál kasáren ve Čtyřech Dvorech.
„V případě úspěšného projednání
dalšího kroku, jímž je schválení návrhu
zadání změny ÚP, by obě ulice byly propojeny v zářezu vedenou, z části přesypanou
komunikací. Ta by v mírném oblouku propojila uvedené silnice a vyřešila tak neuralgický bod na křižovatce Husovy, O. Nedbala a E. Rošického. Zároveň by nám umož-

nila podmíněně zahájit územní řízení na
tuto stavbu,“ upřesnil Thoma.

Odlišné typy výstavby a bydlení
Zastupitelstvo rovněž schválilo zadání změny ÚP města v lokalitě Hvízdal.
Podle dalších slov náměstka Thomy jde
v tomto případě už o vyšší stupeň procesu změny ÚP. „Ten by zahájen už v roce
2003, protože však s jeho projednáváním
nesouhlasil dotčený orgán státní správy,
byl zastaven. Toto nesouhlasné stanovisko z pohledu ochrany půdního fondu se podařilo v roce 2006 změnit, a tak se v tomto
území otevírá možnost výstavby rodinného,
zahradního bydlení s minimální plochou
jednotlivých parcel 1500 m2,“ vyložil. Poslední dva materiály byly již definitivní
tečkou za změnou číslo 11 a číslo 12 ÚP
města. „Změnou číslo 11 se mění zastavitelné území pro zahradní bydlení s mini(pokračování na str. 2)

Ponaučení jednou pro vždy
Za několik dní
si připomeneme
61. výročí konce
II. světové války,
největšího ozbrojeného konfliktu
v námi poznaných
dějinách lidstva.
Svými dalekosáhlými důsledky pronikl do všech oblastí života na celé planetě Zemi, našem
společném domově.
Nechci tady a teď rozebírat všechny
příčiny, které vyústily v něco tak absurdního, jako je vzájemné zabíjení lidí a jejich
genocida. Jednu z příčin bych však zmínit
chtěl: slepotu a z ní pramenící špatný
odhad nepřítele, dalo by se říci vlastností zla. Ty se nikdy nemění.
Mohutná protifašistická koalice se dokázala zformovat a vzepnout ke zdrcení
nepřítele až poté, kdy padly první oběti.
I když žijeme již 61 let v míru, válečné konflikty na různých místech zeměkoule stále ukazují, že snaha po moci
■

může přerůst ve válečný konflikt, který
by s ohledem na současnou techniku
měl děsivé důsledky. Myslím, že naše
moderní historie nabízí dost důkazů toho,
že svoboda není dar, za který bojují a který pak rozdávají jen někteří, ale že ji může
získat či ubránit jen ten, kdo sám pro její
získání či obranu něco dělá.
I dnes je potřeba se v hluboké úctě
sklonit před památkou těch, kteří v boji
za záchranu lidstva padli, kteří byli
popraveni či umučeni. Všem žijícím
i těm, kteří už mezi námi nejsou, patří
dík dnešních generací, protože oni čelili
zlu, které si chtělo podrobit celý svět.
Nacismus a nacistické Německo již
odešly do historie. Do historie však neodešla a nesmí odejít statečnost těch,
kteří nacismu vzdorovali, ani památka
těch, kteří na nejrůznějších bojištích
druhé světové války pokračovali v odvěkém zápasu se zlem, které lidstvo samo
plodí a kterému často podléhá. Je načase, aby se jednou pro vždy ze svých
chyb poučilo.
Miroslav Tetter, primátor města

Jedenáct let s Bretaní
Po jedenácté otevřely dubnové Dny francouzské kultury českobudějovické veřejnosti vhled do bretaňského kulturního světa, počítaje v to i umění gastronomické.
Partnerské město Lorient se prezentovalo díly svých sochařů, fotografů, malířů,
hudebními koncerty, básnickou tvorbou, přehlídkou francouzských filmů v Kotvě
a konečně také bretaňskými palačinkami a skvělými víny.
Jedenáct let partnerství postavilo na
prvotních individuálních přátelstvích
a kontaktech nové vazby a nová přátelství ryze osobních úrovní, ale i úrovní
institucionálních.
Loňského roku v říjnu se také poprvé v Lorientu představilo město a kraj.
„Vzájemné vztahy se odrazily ve vřelosti
přijetí naším publikem a diváky. Bylo očividné, že se kulturní produkce Jihočechů
moc líbila a neměl jsem pocit, že různost
jazyků je nějakou překážkou,“ řekl náměstek primátora Lorientu Jacques Sinquin.
Vzájemné poznávání národních kultur
vidí jako pevný spojovací článek, na němž
lze stavět. „V globalizovaném světě považuji rozvíjející se vztahy mezi Evropany
za cestu k sobě, k vzájemnému chápání
a pochopení, které jako pramen čisté vody
ústí v toleranci našich odlišností. Bez patosu řečeno: není podstatné a nosné to, co
nás rozděluje, ale to, co nás spojuje, a toho
je rozhodně více. Právě kultura patří ke

společnému dědictví,“ vyjádřil smysl partnerství Jacques Sinquin.

Letos dostalo
město od státu
v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón rekordně nízký příspěvek - 1 200 0000 korun. Je to moc „hezký“ dárek k Mezinárodnímu dni památek, jež jsme
si připomenuli 15. dubna.
Od roku 1995, kdy je město do
programu přihlášeno, až do letošního, jde o druhou nejnižší částku. Jenomže 1 222 tisíc korun v roce 1999
bylo na jediný objekt, zatímco nyní
bylo žadatelů 17 a rozdělit mezi ně
daný obnos bude tristní. Celkový požadavek na těchto 17 objektů činil
zhruba 9 milionů korun. Žádná ze
17 žádostí majitelů památkových
objektů nebyla v přípravném řízení
vyřazena, v hodnocení všechny obdržely samé jedničky. Přesto naše
město, jež má jednu z největších
památkových rezervací, ostrouhalo
kolečka. Fakt je, že ostatním městům
v republice se nevedlo lépe. Některým
ještě hůře. Co tím stát dává najevo
je pro mne jednoznačně čitelné: vzdor
svým proklamacím o opaku jsou památky na vedlejší koleji zájmu a odráží to i stav, v němž se památková
péče nachází. Současný ministr kultury při svém nástupu do funkce řekl,
že chce dvě věci: nový památkový zákon a víc peněz do památek. Nemáme
ani jedno ani druhé.
Vlastnit nemovitost prohlášenou
za kulturní památku je dost omezující. Opravy památek podléhají přesně daným kritériím, jenž se velmi
liší od nároků na opravy běžných
objektů. Speciální omítky například,
repasovaná okna a podobně jsou
oněmi limity i vyššími náklady.
Pak je ale správné, aby majitelé
kulturních památek měli možnost
získat od státu příspěvek na refundaci alespoň části nákladů plynoucích z péče o ně. Fond na regeneraci
památek je určen právě tomuto účelu; tedy aby nám za chvíli nepadaly
památky takzvaně na hlavu
Městu samozřejmě záleží na jejich stavu, což vyjádřilo úhrnnou
částkou 13 601 tisíc korun vydaných
ze svého rozpočtu za dobu trvání
programu regenerace.
■

Juraj Thoma,
náměstek primátora

Na vernisáži sochařských děl se J. Sinquin (vpravo) potkal s jejich tvůrcem Michelem
Foto Petr Zikmund
Thaminem v Radniční výstavní síni.
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Skvělé 2. místo V územním plánu je zatím pouze 12 změn
za služby a webové
stránky

Zdravotní sestra Pavla Stejskalová s mnohaletou praxí z traumatologie českobudějovické nemocnice je jednou z členek odborného týmu obsluhy dispečinku. Foto Ivana Píhová

Pomoc mají už na dosah ruky
Tento měsíc byla v prvních bytových stanicích uvedena do provozu telekontaktní
zdravotě-sociální služba, která představuje nepřetržitý 24 hodinový monitoring
domácího prostředí seniorů a zdravotně postižených občanů. Jinak řečeno jednotky tísňového volání budou zatím ve zkušebním provozu napojeny na pult
umístěný v Centru sociálních služeb ve Staroměstské ulici č. 27.
Podle slov náměstkyně primátora
Vlasty Bohdalové je počet zájemců o tuto službu značný. „Na sociálním odboru
magistrátu jsme měli v evidenci na třicet
žádostí od občanů i od obyvatelů Domu
s pečovatelskou službou v Nerudově ulici.
Nyní je tato služba zprovozněna ve dvaceti bytových stanicích. Počítáme však s tím,
že do konce roku přibudou další,“ uvedla
k jedné z priorit Komunitního plánu sociálních služeb.
Vstupní jednorázový poplatek za
instalaci monitorovací jednotky v bytě
je 1 000 korun u pevné telefonní linky
a 1 500 korun u mobilního telefonu.
Měsíční paušální poplatek za nepřetržitý
dohled a v případě potřeby i zajištění
okamžité odborné pomoci přijde na 200
korun. Do programu služby lze navíc zakomponovat monitorování základních
životních funkcí. To je sice už nadstandard, ale pro mnohé staré lidi potřebný,
protože na něm může záviset život.
Klienti vyžadují a očekávají od systému,
že jim zprostředkuje rychlou pomoc na
zavolání, na druhé straně si nepřejí, aby

mohl monitorovat jejich život.
Jednotky jsou demontovatelné, takže
když nebude klient už o tuto službu
stát, mohou se přemístit. „Personální
obsazení telekontaktní služby je už vybráno. Tuto práci mohou vykonávat jen proškolené zdravotní sestry, které mají navíc
minimální pětiletou praxi u lůžka pacientů.
Na jejich odbornosti bude záležet správnost rozhodnutí. Musejí umět vyhodnotit
situaci, její naléhavost, případně přivolat
odbornou pomoc nebo ji zajistit samy,“
zdůraznila náměstkyně nezbytnou
složku systému.
Ten funguje tak, že centrální pult je
řízen dvěma počítači, k nimž jsou svedeny jednotlivé bytové stanice. Klienti
mají doma speciální telefon na dálkové
hlasové ovládání. Pokud se jim něco přihodí, stisknou tlačítko umístěné na náramku nebo na řetízku na krku, a na
centrálním pultu se objeví volající bytová
stanice. Zároveň s místem určení telefonátu se ukáže na monitoru jméno a diagnóza a základní zdravotní informace.

České Budějovice se v celostátním
kole prestižní soutěže Zlatý erb, v níž
města a obce soutěží o nejlepší webové
stránky a elektronické služby, umístily
na skvělém druhém místě v kategorii
Nejlepší elektronická služba. Odborná
porota ocenila online přenosy ze zasedání
zastupitelstva města. Přenosy umožňují
návštěvníkům webových stránek města
sledovat jednání zastupitelstva jak prostřednictvím obrazu, zvuku, tak i v textové formě. K dispozici je také několikaletý
archív zvukových záznamů a veškerých
usnesení, občan má možnost se přesvědčit jak kdo o kterém bodu hlasoval, jak
projednávání probíhalo. Statistická data
také informují o účasti jednotlivých zastupitelů na jednáních a o dalších detailech.
„Hodnocen byl celý komplex poskytovaných informací, tedy nejenom samotné
přenosy. Velký význam je u našich stránek
přikládán naprosté transparentnosti a objemu poskytovaných informací. Jsem rád,
že se potvrdilo, že jdeme při tvorbě webového portálu správným směrem. Pracujeme
na něm neustále a již brzy představíme
některé další příjemné novinky.“ řekl Tomáš Kubín a dodal: „Zásluha a dík patří
především kolegům z odboru informatiky.“
Webové stránky města najdete na
adrese www.c-budejovice.cz.
Soutěž Zlatý erb 2006 vyhlásilo jako
každý rok Sdružení Zlatý erb pod záštitou
Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Krajská kola vyhlašují kraje
ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se
sdružením Český zavináč, Svazem měst
a obcí ČR, portálem Města a obce online
a konferencí ISSS. Soutěž je součástí
iniciativ v rámci kampaně Březen měsíc Internetu.
Jejím cílem je podpořit modernizaci
místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb
poskytovaných občanům i specifickým
skupinám uživatelů s využitím internetu
a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.

Tým tvůrců stránek, pracovníků magistrátu města, zleva druhý Pavel Panoch,
Josef Šmejkal, Patrik Starčevský, náměstek primátora Tomáš Kubín.

Co r ozhodli zastupit elé 23. 3. 2006
Schválili
• Poskytnutí neinvestiční dotace akciové
společnosti Městské kulturní domy
České Budějovice ve výši 200 000 korun
na úhradu ztráty z provozování kina
Kotva za rok 2004.
• Zadání změny územního plánu města
v lokalitě Hvízdal v k. ú. České Vrbné
• Záměr pořízení změny územního
plánu města v lokalitě U Vávrovských
rybníků v k. ú. České Budějovice komunikační propojení ulice Milady
Horákové se Strakonickou třídou.

• Změnu č. 11 ú. p. města v lokalitě
Zavadilka v k. ú. Haklovy Dvory.
• Změnu č. 12 ú. p. města v lokalitě
U Dobrovodského potoka v k. ú. ČB.
• Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic a prodloužení ulic s názvy
již přiznanými.
Přidělili finanční prostředky z rozpočtu města na příspěvky do kultury na
letošní rok v celkové výši 1 740 000
korun.
V rámci dispozice s majetkem města

rozhodli zastupitelé ve věci prodeje
domů Dukelská č. 3 a Senovážné náměstí č. 13 takto:
• Dům na Senovážném náměstím se
nestane předmětem prodeje.
• Dům v Dukelské ulici půjde do prodeje
formou aukce a k prodeji bude zřízeno
věcné břemeno průchodů přes stavební
parcelu pro město České Budějovice.
Výnos z prodeje bude závazně blokován
jako specifická rezerva na rekonstrukci
KD Slavie.

Kdo přestane, vyhraje

magistrátu města, šanci má každý, kdo
se přihlásí a odhodlá se splnit podmínky
s hlavním mottem: nekouřit po dobu
soutěže od 2. do 29. 5.
„V přihlášce uvedený svědek bude
mít za úkol kontrolovat soutěžícího, jestli
nepodvádí, přidat se může nekuřák, který
bude svého soutěžícího podporovat a též
dohlížet, aby odolal svodům nikotinu.
Soutěžící podepisuje, že souhlasí s podmínkami soutěže, do nichž patří i laboratorně ověřený odběr moči. Pokud je poruší, nemá šanci pokračovat, tudíž získat
cenu. Tou bude poukázka v hodnotě
1 000 korun proměnitelná za sportovní
potřeby,“ přiblížila podmínky Kovárnová.

Jak dále uvedla, přihlášky jsou k mání na webu města (www.c-budejovice.cz),
zdravotního ústavu (www.zucb.cz), v tištěné podobě na magistrátu v hale odboru
sociálních věcí (vchod č. 3), na PLK Jih
a Sever, v ordinacích lékařů a v lékárnách
okolo náměstí. Přihlášku je třeba odevzdat
nejpozději do 30. 4. na magistrát s heslem
Zdravé město. Přihlášky budou slosovány.
„Kromě toho, že lidé mají šanci uspět
v městském kole soutěže, mohou se navíc
dostat do kola celostátního, kam budou
jejich přihlášky odeslány. Akce vyvrcholí
30. 5. na náměstí Přemysla Otakara II.
u příležitosti Dne bez tabáku, kde předáme cenu vítězi,“ doplnila.

Kuřáci to důvěrně znají: tak rádi
by přestali a nevědí, jak na to, leckteří
to zkoušejí, ale nevydrží. Poprat se s návykem je tuhý boj s vůlí.
Nyní se nabízí netuctová šance, jak
se motivovat a zkusit vydržet bez cigaret aspoň měsíc. Město připravilo v rámci celostátní kampaně Kdo přestane,
vyhraje svoji verzi soutěže s vybízejícím
názvem: Přestaň, a vyhraj!
Jde o městské kolo soutěže připravené s českobudějovickým Zdravotním
ústavem. Jak řekla koordinátorka akce
Šárka Kovárnová ze sociálního odboru
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Nám. P. Otakara II. č. 1, 2
tel.: 386 801 111

nu v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků v k. ú. České Budějovice 2; záměr
reaguje na vyhledávací studii propojení
ulic M. Horákové a Strakonické; má
umožnit vedení nové propojky v mírném
oblouku jako částečně zahloubené a překryté komunikace, která je veřejně prospěšnou stavbou;
2. Zadání změny územního plánu města
schválené zastupitelstvem 23. 3. 2006
a) zadání změny územního plánu v lokalitě 3.5.2. Hvízdal v k. ú. České Vrbné;
zadání má umožnit změnu využití území
z nezastavitelného na území zastavitelné
pro zahradní bydlení s minimální velikosti stavebních parcel 1500 m2; plocha 4 ha;
3. Změny územního plánu města schválené zastupitelstvem 23. 3. 2006
a) změna číslo 11 územního plánu v lokalitě 3.6.2. Zavadilka v k. ú. Haklovy
Dvory mění zastavitelné území pro zahradní bydlení s parcelami velikosti 1500
m2 na zastavitelné území pro bydlení
v příměstí s minimální velikosti stavebních parcel 550 m2;
b) změna číslo 12 územního plánu v lokalitě 2.1.6. U Dobrovodského potoka
v k. ú. České Budějovice 5 vypouští
z územního plánu místní komunikaci
vedenou v souběhu s příští dálnicí D3
a podél Dobrovodského potoka, za hranicí
ochranného biokoridoru, umožňuje výstavbu individuálních rodinných domů.

Plovárna má nadějné vyhlídky
(dokončení ze str. 1)
■ Co se během první etapy odehraje?
Bude se dělat nové sociální zázemí,
šatny a další nezbytné úpravy s tím spojené. Vlastně to bude taková příprava na
samotnou bazénovou technologii a související práce, tedy na ty hlavní změny,
které by však přišly na řadu až po sezóně.
Budeme doufat, že zahájení prací a zlepšení hygienických podmínek spolu s úpravou provozního řádu umožní prodloužit
výjimku na provozování plovárny.
■ Má tedy, podle všeho, plovárna nadějné vyhlídky sloužit v létě veřejnosti?

Myslím, že ano, doufám v to. Udělali
jsme v rámci možností vše pro to, aby
tomu tak bylo.
■ Jak vysoké náklady si rekonstrukce vyžádá?
Cena za obě etapy vychází na necelých 90 milionů korun včetně DPH počítaje v to také investici na přeložení
přečerpávací stanice vodohospodářského objektu. Není to částka malá, takže
se budeme snažit aspoň částečně ji
pokrýt s možných dotací. Bohužel, současné dotační tituly nejsou samosprávám příliš nakloněné.

Bez přilby na hlavě ani kilometr

Pozvánka na výstavu

Statutární město České Budějovice
zve na výjimečnou a ojedinělou výstavu nazvanou Než přišla noc. Expozice unikátním způsobem zprostředkuje pohled na dobu protižidovských restrikcí očima mladých tvůrců časopisu Klepy. Výstava, uspořádaná v rámci celostátního projektu
Rok s židovskou kulturou, potrvá v Radniční výstavní síni do 14. května.

(dokončení ze str. 1)
mální velikostí parcel 1500 m2 v části
Zavadilka na území zastavitelné pro příměstské bydlení s minimální rozlohou
jednotlivých stavebních parcel 550 m2,“
konkretizoval náměstek. V důsledku
umožňuje tato změna intenzivnější výstavbu v daném území. Změna číslo 12
řešila v části Suchého Vrbného vypuštění
místní obslužné komunikace vedené
souběžně s příští dálnicí D3. „Původní
komunikace se totiž do územního plánu
dostala ještě před rokem 2000 s regulačním plánem Suchého Vrbného. Po přijetí
velkého územního plánu se však tato komunikace ocitla v souběhu s příští dálnicí,
přes kterou není možné ji vést, a ztratila
tak svoje opodstatnění,“ shrnul Thoma
a dodal, že součástí této změny bylo
i otevření části lokality U Dobrovodského
potoka pro výstavbu individuálních rodinných domů.
1. Záměry pořízení změny územního
plánu města schválené zastupitelstvem 23. 3. 2006
a) záměr pořízení změny územního plánu
v lokalitě 2.8.1. Mladé - Červený Dvůr
v k. ú. České Budějovice 6; záměrem města je získat pozemky pro stavbu rodinných
domů v atraktivní lokalitě, navazující
na již stojící rodinné domy; pozemek
ppč. 2440/147 je ve vlastnictví města,
plocha 1836 m2
b) záměr pořízení změny územního plá-

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Na nedávno skončené výstavě Mobil
salón v Českých Budějovicích se vehementně znovu přihlásila k životu osvětová kampaň za prevenci úrazů s výstižným názvem Na kolo jen s přilbou, která
šíří myšlenku obsaženou v názvu akce:
aby se cyklisté pohybovali na kole bezpečněji s ochrannou přilbou na hlavě.
Město je v Českých Budějovicích už druhým rokem iniciátorem této celorepublikové kampaně a také je jejím spolupořadatelem a spoluorganizátorem.
Po celé dny výstavy pořádala Policie
ČR ve spolupráci s Městskou policií a Besipem dopravní soutěže dětí. Jedna z nich
se jmenovala Jak má správně vypadat
vybavené jízdní kolo. Děti nejen z českobudějovických škol domalovávaly povinné vybavení jízdního kola, nebo jeho
nezbytné doplňky vyznačovaly na magnetické tabuli, povídaly si s organizátory
o nutností nošení ochranné přilby. Dozvěděly se také, že město bude i letos pokračovat v odměňování dětí, které přilbu
nosí. Na dvě stovky školáků si vyslechlo
přednášku MUDr. Jiřího Klímy z dětského
oddělení českobudějovické nemocnice
o úrazech hlavy, které si mohou cyklisté

přivodit, pokud nemají hlavu chráněnou.

Loni jezdilo s přilbou na hlavě o 38 %
více dětí než v roce předešlém. Město
pro letoší jaro zakoupilo dvě nová kola,
která by měla už brzy najít nové majitele.
Takže nezapomeňte na přilbu, než se vyFoto Ivana Píhová
houpnete do sedla!

Jarní kopretinové psaní
České Budějovice se rozrůstají o nové
čtvrti po svém obvodu jako se rozvíjejí,
otevírají květy rostlin. Přirozeně s tím
vznikají nové ulice. Skoro by se chtělo
spolu s Jiřím Wolkerem říci, že nejen
poštovní schránka na rohu ulice, ale ani
ulice není nějaká lecjaká věc. Tím spíš
musí mít své jméno. Nad navrženými jmény - obrazně řečeno - souhlasně pokývali
hlavami radní i zastupitelé. Tak do okvětí
městských čtvrtí přibyly ulice Kopretinová, Malebná, Slévárenská a Strojírenská.
Jméno bílé jako neokázalá kráska
zahrad mají teď v Suchém Vrbném. Ulice
Kopretinová je kolmá na Heřmánkovou,
obě budou nejspíš nejen na jaře a v létě

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

plné půvabu a vůně.
V soustavě rožnovských ulic mají mimo prodlouženou Krumlovskou a Janáčkovu - ulici Malebnou. Tenhle pěkně
znějící český výraz navozuje představu
dobrého místa k bydlení.
V Kněžských Dvorech se prodloužila
ulice Suchomelská, přibyla Strojírenská.
Nová ulice s názvem Slévárenská ústí
v průmyslovém areálu do Okružní.
Aby bylo zřejmé, jak názvy ulic
vznikají je potřeba říci, že se vždy přihlíží k návrhům občanů bydlících v konkrétním místě, v potaz se berou názvy
již existující a zohledňuje se také charakter dotyčné čtvrti.

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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Nadace Partnerství věnovala

městu příspěvek na vylepšení cyklostezky
Nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky, Nadace Partnerství, se rozhodla věnovat částku třicet
tisíc korun na společný záměr města, veřejnosti a ekologických nevládních
organizací, týkající se vylepšení cyklostezky Vltavy. Tato stezka je zařazena
v programu Greenways.
slov se za poskytnutou dotaci vybuduje
Podle slov náměstkyně primátora
jedno odpočívadlo v částce 45 tisíc korun.
Ivany Popelové je představou města vybudovat netradiční stylová odpočívadla,
„Rozdíl mezi skutečnými náklady a přikterá podél cyklostezky dosud nejsou,
děleným grantem, což je asi 15 tisíc korun,
ačkoliv v sezóně denně projedou zelenou
dorovná město ze svého rozpočtu. Rádi
stezkou zhruba čtyři tisíce cyklistů.
bychom zahájili práce ještě letos a příští
rok chceme požádat o dotaci na další od„Nová odpočívadla trasu ještě více
počívadla,“ uvedla dále.
zatraktivní, zvláště když k nim přibudou
pergoly, stojany na kola a nově vysazená
Posláním Nadace Partnerství je pozeleň,“ přiblížila Popelová a dodala, že péči
máhat nevládním organizacím, obcím a jiným partnerům v péči o životní prostředí,
o nová prostranství poté převezmou
podporovat trvale udržitelný rozvoj a účast
pracovníci odboru správy veřejných
občanů na věcech veřejných.
statků magistrátu. Podle jejích dalších

České Budějovice navštívil 10. dubna první tajemník amerického velvyslanectví
pro politické záležitosti Mark Canning. V budově historické radnice diskutoval
s náměstkyněmi primátora Vlastou Bohdalovou a Ivanou Popelovou a členem rady
města Rudolfem Vodičkou. Zajímal se především o problematické věci města,
k nimž patří například nedostatečná dopravní dostupnost. U mapy města seznámili komunální politici Marka Canninga s několika připravenými projekty dopravní infrastruktury - letištěm počínaje přes železniční koridor a dálnici D3 až po splavnění Vltavy.
Foto Jitka Welzlová

Podivuhodná noční dění v muzeu
Po loňské úspěšné premiéře pořádá i letos Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích 19. května 2. muzejní noc. Akci, při níž se od večera k půlnoci
v celém muzeu dějí zajímavé věci a k vidění jsou až podivuhodné jevy.
S myšlenkou přišlo v roce 2004
Národní muzeum v Praze a nazvalo akci
Pražské muzejní noci. Muzea a galerie
nabízejí nočním návštěvníkům speciální,
třeba i poněkud recesistické akce. K pražskému projektu se připojila i další muzea
v republice, nakonec jich bylo 73 a všude se muzejní noci setkaly s příznivým
ohlasem u veřejnosti.
Na jeho základě proto vyhlašuje Asociace muzeí a galerií v ČR spolu s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem
Praha ve dnech 19. května - 17. června
tyto muzejní dny po celé republice.
Program v Jihočeském muzeu slibuje
lákavou podívanou i zážitky. Namátkou
z něj vybíráme například soutěž pro děti

a mládež nazvanou Vyhraj si svůj Vltavín, která se uskuteční 19. května od
18 do 19 hodin.
„Myslím si, že zajímavý bude prostřednictvím módní přehlídky pohled na
odívání současnosti s lidovými prvky.
Každý si bude moci vyzkoušet odlitím
cínu udělat repliku muzejního exponátu,
prohlédnout si unikátní archeologické
nálezy, a těšně před půlnocí třeba absolvovat setkání u strašidelného mlýna,“ naznačila programová pracovnice muzea
Jaroslava Landová.
Rozmanitá nabídka s ambicí zaujmout
čeká na každého, kdo v netradičním čase
od 18 hodin (do 23.45) vezme za kliku
dveří muzea a vejde.

Premiéra

4. Forejtův dům
Dobový snímek zachycuje pohodový
prostor nazývaný v polovině 19. století
Seminární náměstí (Seminerplatz).
Vlevo stojí kostel sv. Anny z roku 1621,
vpravo starší renesanční dům s atikou
a šindelovou střechou. Renesační dům
byl zbořen před rokem 1907 a na jeho
místě postavil budějovický stavitel Jakub
Stabernack vysoký třípatrový dům se
znaky secese. Na stěně do Kněžské ulice
ve výši 2. patra je umístěna plastika sv.
Mikuláše v návaznosti na majitele pů-

vodního renesančního domu, kterým byl
Diecézní fond sv. Mikuláše (nájemné
z bytů a obchodů platili nájemníci tomuto fondu, který podporoval nemocné
a postižené).
V novém domě se vystřídalo několik firem, až v roce 1921 koupil dům kožešník Prokop Forejt, který měl v domě
kožešnictví a klobouky ještě po roce
1948. Před rokem 1921 sídlila firma
Forejt v paláci Včela. Již v roce 1901
uplatňovala firma působivou reklamu:
„Kdo chce pro jaro 1901 opatřiti si pěkný, trvanlivý, lehký a hlavně levný mo-

Otakara II., 2, 370 92 České Budějovice nebo osobně do podatelny magistrátu města nejpozději do středy
31. 5. 2006. Návrh na udělení ceny
města musí obsahovat jméno a adresu
navrhovaného kandidáta, zdůvodnění
předkládaného návrhu, jméno, adresu
a podpis navrhovatele. Oceněný může být nejen jednotlivec, ale také kolektiv. Čerstvý nositel ceny obdrží
grafický list, sto tisíc korun a zapíše
se do Pamětní knihy města.

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Když století městem proletí s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z březnového vydání je:
Hospoda Na šlajferně byla na rohu
Žižkovy ulice a Senovážného náměstí
(v místech dnešního Metropolu).
Výherci jsou:
Venuše Dvořáková, O. Nedbala 38,
370 05 České Budějovice
Josef Welser, Dělnická 25,
370 06 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.

Až do konce dubna potrvá rekonstrukce světelné signalizace na křižovatce
ulic Lidická a Matice školské v Českých Budějovicích. Zahrnuje výměnu kabelových rozvodů, stožárů a celé technologie zařízení včetně úpravy dopravního
značení a drobných stavebních prací.
Předpokládané náklady akce ve výši 2 miliony 231 tisíc korun včetně DPHD
hradí město. Doprava je řízena po celou dobu úprav podle dopravního značení,
příslušníci police zde vykonávají zvýšené dohled nad silničním provozem.

info

derní klobouk, kup si jej jedině v největším skladu klobouků a sportovních
čapek Prokopa Forejta v ČB, ve Vídeňské ulici.“
Barokní kostel sv. Anny byl postaven jako součást areálu kláštera řádu
kapucínů v letech 1615 až 1621. Za
Josefa II. v roce 1786 byli kapucínský
řád zrušen. V letech 1986 až 1988 byl
kostel sv. Anny rekonstruován na Koncertní síň Otakara Jeremiáše. Mezi kostelem sv. Anny a Forejtovým domem
stál do roku 1986 menší barokní objekt,
což bývala škola (pravděpodobně latinská) při semináři kapucínů. Byla to nejstarší dochovaná školní budova ve městě.

(názvy jsou vytesány v kamenech
na soklu poblíž průjezdu)?

s v ě t l a

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

10.00 památník obětem heydrichiády
■ 10.30 památník padlých vojínů

Dnešní otázka zní:
Ze kterých historicky
významných míst v jižních
Čechách byly přivezeny
kameny a zabudovány
do základního kamene
sokolovny dne 22. 4. 1928

častnilo 54 autorů. Druhá kategorie byla zastoupena 16 žáky ze čtyř ŽS.
První místo získala Lenka Beránková
ze ZŠ Máj I., druhé Klára Burianová ze
ZŠ Rudolfov a Silvie Jeřábková a o třetí
místo se podělily Štěpánka Vernerová
a Šárka Studená, obě ze ZŠ Máj I.

n a

8. května
centrální hřbitov u sv. Otýlie
slavnostní proslovy a vystoupení pěveckého sboru

Připravuje odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan
Schinko.

Ceny mladým autorům, kteří poslali své práce do třetího ročníku literární soutěže
Psaní pod Černou věží předala na radnici 6. dubna náměstkyně primátora
Vlasta Bohdalová. Zmíněnou soutěž pořádá Jihočeský klub Obce spisovatelů
ve spolupráci KÚ Jihočeského kraje.

P o z o r

9.30 památník padlých v Kněžských
Dvorech ■ 10.30 památník padlých
v Mladém ■ 10.00 památník padlých
v Rožnově ■ 11.00 památník padlých
v Suchém Vrbném ■ 10.00 památník
padlých ve Čtyřech Dvorech

Zmizelé Budějovice

Jaké bylo Psaní pod Černou věží
Letos psali autoři na téma „Mé kyselé jablko“ a byli rozděleni do dvou kategorií: v první byli studenti středních
škol, ve druhé žáci základních českobudějovických škol. Práce posoudila pětičlenná porota a zvolila ty nejzajímavěji
zpracované. Letošního ročníku se zú-

5. května
Pietní akty ve městě

Začátkem dubna navštívil České Budějovice velvyslanec Irácké republiky
v ČR J. E. Dhia Al-Dabbass s delegací.
Návštěva navazovala na loňské setkání
s představiteli iráckého města Basry
a přijal ji primátor Miroslav Tetter.
Téma rozhovorů se týkalo oblastí možné spolupráce, zejména jihočeských
odborníků při obnově válkou zdevastovaného území Iráku. Závěrem návštěvy učinil velvyslanec zápis do Pamětní knihy města. Foto Ivana Píhová

Svoji premiéru budou mít 13.
května České Budějovice v pořádání Mistrovství České republiky
a Českém poháru v duatlonu, vytrvalostním dvojboji, při němž sportovci poměřují síly v jízdě na kole
a běhu. Stejně jako odstartování
duatlonu se na náměstí Přemysla
Otakara II. odehraje vyhlášení
vítězů všech kategoriií a také
vítání léta. Zahrají YO YO BAND
a WEEKEND.

Navrhněte své kandidáty
I letos vyhlašuje statutární město
České Budějovice udělení Ceny města
za významný a mimořádný počin nebo
dílo a za celoživotní práci, která přesahuje svým významem hranice města a přispívá k jeho rozvoji.
Připomeňme, že loni získal tuto
poctu houslový virtuóz Pavel Šporcl,
předloni ji převzal akad. malíř Jiří
Tichý. Návrhy na kandidáty může posílat každý občan poštou na adresu
Odbor kultury Magistrátu města
České Budějovice, náměstí Přemysla

Připomenutí
dnů vítězství

Jeronýmova 1
tel.: 386 805 111

Kněžská 19
tel.: 386 804 111

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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Jarní
úklid města
Také letos začal 18. dubna jarní
úklid města, který potrvá až do 30.
června. Jeho garantem je magistrát
města, výkonnou organizací Veřejné
služby, Správa a údržba silnic, A. S.A.,
spolupracuje Městská policie, Policie
ČR, odbor životního prostředí.
Jednotlivé úseky musí být označeny 7 dní předem dopravními značkami (Zóna s dopravním omezením
nebo Zákaz zastavení) schválené odborem dopravy a silničního hospodářství MM, a Policií ČR.
Při výdeji odtažených vozidel
majitelům bude uplatňováno zadržovací právo podle § 175 občanského
zákoníku - tzn., že majiteli bude vozidlo vydáno až po zaplacení poplatku
(odtah + parkovné) v souladu s nařízením rady města. Složiště vozidel
se nachází v areálu Dopravního podniku města, výdejní doba je zde nepřetržitá 24 hodin.
Veškerou podrobnou a průkaznou
dokumentaci o odtahovaném vozidle
zajišťují Veřejné služby města ČB.
Občané se mohou proti odtažení
vozidla odvolat na odbor správy veřejných statků magistrátu, ale až po
zaplacení poplatku. Tento odbor bude
posuzovat případné stížnosti. Pokud
nebude občan s rozhodnutím souhlasit, má možnost žádat o vrácení poplatku soudní cestou. V případě, že
občan prokáže, že nemohl vozidlo přeparkovat, bude mu poplatek vrácen.
Celá akce se koná v souladu se
zákonem a dopravními předpisy.
Vlastník komunikace je oprávněn
vydat příkaz k odtažení vozidel, která
budou ponechána v úklidovém a předem předznačeném úseku.

ZÍSKEJTE ZDARMA PROSTOROVÝ TERMOSTAT!
Zařídit si domů plyn je nyní snadné. Vyřídit stavební povolení, zhotovit projekt, získat předepsané
zkoušky či revize, dodat a seřídit plynový spotřebič, orientovat se v nabídce služeb a firem na trhu.
To všechno a mnoho dalšího nabízí Jihočeská plynárenská, a.s. se svými partnery pro všechny
zájemce, kteří chtějí využívat zemní plyn.
Při zakoupení vybraného plynového kotle z nabídky programu „Život má hned větší jiskru“
v období od 1. dubna do 30. června 2006 získáte ZDARMA prostorový termostat
se sedmidenním programem pro regulaci teploty. Jedná se o kotle Baxi, Thermona
a Protherm zakoupené prostřednictvím partnerů Jihočeské plynárenské, a. s.

Více informací na tel. 140 50 nebo www.jcp.cz

1. JVS a.s.
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

Českobudějovickou
čistírnu odpadních vod
si prohlédli dospělí i děti
U příležitosti Světového dne vody (22.
března) otevřela své brány pro veřejnost
českobudějovická čistírna odpadních
vod (ČOV). Téměř čtyři stovky návštěvníků z řad dětí i dospělých měly možnost
se během hodinové prohlídky seznámit
s chodem celého zařízení. Pro nejmenší
zájemce byla navíc připravena jednoduchá vědomostní soutěž.

E.ON nabídl pomocnou ruku tûm,
kteﬁí byli nejvíce postiÏeni leto‰ními povodnûmi.
Obãané, kteﬁí utrpûli ‰kody v místû trvalého bydli‰tû,
mají moÏnost zaÏádat o jednorázov˘ pﬁíspûvek aÏ do v˘‰e
10 000 Kã, a to do 30. dubna 2006.
Více informací na www.eon.cz
ãi na zákaznické telefonní
lince 140 50.

Přehled denního jarního úklidu Českých Budějovic 2006
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Datum
28. 4.
29. 4.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.

Oblast
Čtyři Dvory
Havlíčkova kolonie, hřbitov Otýlie, VSLCB
Čtyři Dvory
Čtyři Dvory
Havlíčkova kolonie
Havlíčkova kolonie
Lannova tř. - Žižkova, Pekárenská
Havlíčkova kolonie, Mladé
Mladé
Mladé
Pražské sídliště
Kněžské Dvory
Pražské sídliště
Pražské sídliště
Pražské sídliště
Nemanice
Nemanice
Žižkova tř. + průmyslová oblast
Staré město
Staré město, Husova kolonie
Husova kolonie
Suché Vrbné, Nové Vráto
Suché Vrbné
Rudolfovská tř. - Lannova

Osazení DZ
21. 4.
22. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.

29. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
26. 6.

Osazení DZ

Suché Vrbné
Suché Vrbné
Suché Vrbné
Suché Vrbné
Suché Vrbné, Nové Vráto
Pražské sídliště
Suché Vrbné
Suché Vrbné
Nové Hodějovice
Nové Hodějovice
Rožnov
Pražské sídliště
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Rožnov
Nové Vráto, Čtyři Dvory
Rožnov

22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
19. 6.

Harmonogram provozu a instalace mobilních sběrných dvorů v roce 2006
Statutární město České Budějovice - Magistrát
města, 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. České Budějovice s.r.o. pro občany Českých Budějovic připravil pro rok 2006 instalaci
mobilních sběrných dvorů.

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba

156

DATUM STANOVIŠTĚ
1) 13. 5. sídliště Máj sever – prostor před garážemi v ulici E. Rošického
2) 20. 5. Pražské sídliště – parkoviště u Juvelu
(křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská)
3) 27. 5. Čtyři Dvory – u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce)
4) 17. 6. Suché Vrbné – plocha naproti konečné MHD č. 9 (ul. Dobrovodská)

5) 24. 6. Mladé – u kostela (Novohradská ul.
a nám. M. Švabinského)
6) 8. 7. Husova kolonie – konečná MHD č. 16
7) 22. 7. České Vrbné – plocha u hasičské
zbrojnice
8) 9. 9. Nové Hodějovice – plocha u hřiště
TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická)
9) 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
10) 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
■ 18) nábytek a objemný odpad
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