
V jakém
společenství
se od 1. května
o c i t n e m e ?
Členské státy EU

Belgie, Dánsko,
Finsko, Francie,

Irsko, Itálie,
Lucembursko,

Německo, Nizozemí,
Portugalsko,

Rakousko, Řecko,
Španělsko,
Švédsko,

Velká Británie

Přístupové sáty
Česká republika,

Bulharsko,
Estonsko, Kypr,
Litva, Lotyšsko,

Maďarsko, Malta,
Polsko, Rumunsko,

Slovensko, Slovinsko,
Turecko.

Volební komise pro zajištění voleb do
Evropského parlamentu, kterou jmenoval
primátor města Miroslav Tetter, oficiálně
zahájila svou činnost. Její členové sídlí
v budově magistrátu v Kněžské ulici č. 19,
v přízemí, telefonní čísla 386 804 128
a 386 804 129 a jsou k dispozici každý
den vždy v úředních hodinách. „Projed-
nali jsme materiální zajištění v 90ti vo-
lebních místnostech a při této příležitosti
upozorňuji občany, že dvě místnosti jsou
letos v jiných místech. Konkrétně se jed-
ná o volební okrsek č. 86, jehož voliči
chodili do KD Pohůrka, nyní půjdou do
budovy ZŠ Suché Vrbné a dále volební
okrsek č. 50 v Českém Vrbném, který byl
dříve ve firmě Galileo, nyní bude v res-
tauraci U Cara,“ řekl vedoucí správního
odboru Václav Suchopár.

Historicky prvních voleb do Evrop-
ského parlamentu se mohou zúčastnit
také cizinci, kteří ale musejí včas požá-
dat o zapsání do seznamu voličů. „Další
podmínkou je, že se musí jednat o přísluš-
níka členského státu EU, který na území
naší republiky žije po dobu minimálně

45 dnů. Po splnění těchto zákonem da-
ných podmínek může volit v okrsku své-
ho pobytu a nebo si požádá o vydání vo-
ličského průkazu a poté volí kdekoliv na
území České republiky,“ vysvětlil Václav
Suchopár.

Na území jihočeské metropole je hlá-
šeno k pobytu 600 cizinců, ovšem jejich
aktivní účast při volbách se pochopitel-
ně odhadnout nedá.

Kandidátní listiny podávají jednot-
livé politické strany přímo Ministerstvu
vnitra České republiky, které je také za-
registruje. První zasedání okrskových
volebních komisí bude ve čtvrtek 20. 5.
v českobudějovické Sportovní hale.

Volby českých poslanců do Evrop-
ského parlamentu se budou konat ve
dnech 11. a 12. června 2004. V Českých
Budějovicích je evidováno 78 131 opráv-
něných voličů, k volební urně bude mít
možnost jít také asi 250 vězňů. Necelá
tisícovka volebních hlasů se podle zku-
šeností očekává také od občanů, kteří
budou v době konání voleb hospitalizo-
váni v nemocnici.

Splavněná Vltava
otevře náruč,
věří statutární náměstek Juraj Thoma

Vstup do Evropy
je pro všechny
mezníkem
Rozhovor s  primátorem
města Miroslavem Tetterem

NovinyNovinyNoviny
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■ Úkoly reformy jsme zvládli za pochodu

■ Program pro seniory naplňuje evropský
standard

■ Do Evropy a po Evropě na kolech

■ Slavnosti města, koněspřežky, zahájení
turistické sezóny

■ O podobě „Maláku“ můžete rozhodnout sami 

U V N I T Ř  L I S T U

■ Do jaké míry
podle vás zasáhne
přijetí České repub-
liky mezi členské
státy Evropské unie
do chodu a činnosti
magistrátu?

Myslím si, že se
s 1. květnem nic mi-
mořádného nestane.

Normy, které byly již přizpůsobeny legis-
lativě EU, například reforma veřejné sprá-
vy, v podstatě nabíhají postupně. Co se ale
magistrátu citelně dotkne, je otázka změ-
ny placení DPH, kdy se naše legislativa
rovněž přizpůsobila legislativě unie.

Jak už víme, od 1. 5. začne platit zvý-
šená základní sazba DPH na celou řadu
výrobků, služeb, akcí, které přecházejí ze
snížené 5% do 19% sazby. Do této nové zá-
kladní sazby samozřejmě spadají také ak-
ce zajišťované magistrátem, ale i služby,
které magistrát využívá, a budou jej tedy
více stát. Máme předběžně prokalkulová-
no, že od 1. května do konce roku přijde ta-

to daňová úprava magistrát na zhruba 50
milionů korun, což se nutně muselo proje-
vit v městském závěrečném účtu. Bylo
nutné jej celý předělat tak, aby z rezerv,
plánovaných v minulém roce, se vytvořily
rezervy na pokrytí výdajů spojených s ná-
růstem DPH. Těch 50 miliónů korun bude
scházet jinde.

Zvýšená základní sazba DPH se ne-
bude týkat jenom rozpočtu města, ale
všech organizací na něj napojených?

Samozřejmě, například mateřské a zá-
kladní školy, Veřejné služby, p.o., Správa
domů, s.r.o. a jiné, ty všechny budou mít ví-
ce nastavenou dlaň, protože i jim se zvýší
výdaje o sazbu DPH. Pocítí to každý z nás.
Lze se domnívat, že lidé budou méně na-
kupovat, méně utrácet, a to se zpětně pro-
jeví v přísunu do obecní pokladny. Když to
shrnu - více vydáme za DPH, avšak rozdíl
se nám nevyrovná. Jinými slovy, budeme
financovat stát tím, že si všichni sáhneme
hlouběji do kapsy. Jiné věci by se však
měly časem zjednodušit. Předpokládám, že
v budoucnu by se i papírování a agenda
měly zeštíhlovat a omezovat.

Jedním z partnerských měst Českých
Budějovic je Pasov. Máte například odtud
nějaké konkrétní poznatky, jak se člen-
ství v unii dotklo tamní správy města?

Nedávno jsme v Pasově zrovna byli.
Setkali jsme se nejen s představiteli města,
ale také s pracovníky odborů a jejich part-
nery. Řešili celou řadu věcí a z této zkuše-
nosti vyplývá to, o čem jsem se už zmínil
výše, že v budoucnu očekávám zjednodu-
šení agendy. Samozřejmě se obě města ne-
dají srovnávat - každé má jinak postavený
rozpočet, každé má priority jinde. Nelze je-
jich model napasovat na nás.

Myslíte si, že z titulu členství v EU
poplynou finance do městské pokladny?

Sám jsem zvědav, jakým způsobem se
budeme vyrovnávat s tokem peněz z Evrop-
ské unie, jakým způsobem se s tím bude
vyrovnávat stát. Zatím podle současného
nastavení stát na jedné straně zatěžuje obce
stále širšími povinnostmi, na druhé straně
jim na ně dává méně a méně peněz. Při-
pravuje se například uzákonění povinné
poslední třídy v mateřské škole. Prostředky
na to však stát neuvolní, tudíž budou toto
rozhodnutí dotovat obce.

Obáváte se zadlužení města?
Dneska už jsou některá města výraz-

ným způsobem zadlužena. Budějovice mezi

ně zatím nepatří, i když máme otev-
řený úvěr, ale částka, kterou ročně
splácíme, je stále ještě únosná a ne-
vyčníváme nijak z řady srovnatelných
statutárních měst.

Z toho je vidět, a na tom
se shodneme všichni primátoři,
že trend státu je čím dál více pře-
nášet výkon státní správy na sa-
mosprávu. Postupně se z nás stá-
vají státní úředníci, místo toho,
abychom byli samosprávní úřed-
níci, protože i my se musíme
v přenesené působnosti starat
o výkon státní správy. Naši pracov-
níci se stále více posouvají blíže ke
státní správě a samosprávě se vzda-
lují. A to je chyba, protože my jsme
v první řadě samosprávný orgán. Ač-
koliv si výkon státní správy u nás stát
zadal, nastal zde paradox - sám nám na
její výkon dává příspěvek. Když použiji
příkladu, je to, jako kdybyste si objednali
v restauraci večeři s láhví šampaňského,
vrchní vám to spočítal na pětistovku
a vy jste mu dali 300 korun s tím, že
je to příspěvek na jeho výdaje
spojené s přípravou vámi objed-
nané večeře. Jistě si každý umí
představit, co by následovalo.

V rámci Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích, které byly zahájeny v pondělí 29. března,
přijal primátor Miroslav Tetter zástupce starosty partnerského města Lorientu Jacquese Sinquina, ná-
městka pro vnější vztahy a turismus. Počátkem dnešní podoby Dnů francouzské kultury byly kontak-
ty mezi podnikatelskou sférou, známé jsou schůzky u kulatých stolů už před mnoha lety. Podle pri-
mátora jsou vzájemné kontakty, prověřené praxí, na vynikající úrovni.                     Foto Petr Zikmund

Volby do Evropského
parlamentu se blíží

Člen Evropské komise EU Günter Verheugen (zleva) navštívil České Budějovice
a setkal se zde s hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem a primátorem
statutárního města Miroslavem Tetterem.                                  Foto Petr Zikmund

■ Strategie roz-
voje města, potažmo
turistického ruchu,
vychází z bohatství
krajiny, přírody a
četných památek.
U krajského města
to platí dvojnásob
už z prostého faktu

jeho rozsáhlé památkové rezervace a jed-
noho z největších náměstích v republice.

Vodní turistika jako vábnička
„České Budějovice jsou na tom velmi

dobře pokud jde o míru opravenosti pa-
mátek. Tato okolnost hraje důležitou roli
v turistickém ruchu. V letošním roce se po-
dařilo do programu Regenerace městské
památkové rezervace získat veliké peníze.
Celkem bylo na opravy památek pouká-
záno společně z rozpočtu státu a města
více než 9 milionů korun. Ministerstvo
kultury ČR štědře otevřelo dlaň, když na
opravu památek krajského města vyčleni-
lo 4,3 miliony korun, což je od roku 1996
vůbec nejvyšší částka, jíž město od minis-
terstva na tento účel dostalo,“ považuje

náměstek tuto skutečnost za veliký ús-
pěch. Dodal, že potenciál památek hodlá
město samozřejmě nabízet turistům.

„Kromě toho, že se u nás mají na co
dívat, měli bychom jim nabídnout ještě
něco více. Poslední průzkumy návštěv-
nosti říkají, že zájem o jižních Čechy mír-
ně klesá. Jsem přesvědčen, že nastartovat
ji může pouze něco nového, atraktivního.
Typickým fenomén Budějovic a vůbec ce-
lého regionu je voda, a teď nemám na
mysli extrémní zkušenost s povodněmi,
ale její význam pro rozvoj turistického ru-
chu. Voda v sobě skrývá obrovský poten-
ciál možností. Vodní turistika prožívá
v Evropě veliký boom. Ostatně i v Čechách
máme dva příklady, jak může velmi vý-
znamně přispět do hospodářského rozvoje
oblastí. Mám na mysli například Lab-
skou plavební stezku a plavební Baťův
kanál na Zlínsku,“ řekl náměstek Thoma.

Splavnění Vltavy je připraveno
V rámci programu rozvoje kraje

existuje projekt Splavnění Vltavy, který,
podle náměstkových slov, navazuje na

(pokračování na str. 2)
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Úkoly reformy jsme
zvládli za pochodu
Slovo tajemníka magistrátu Zdeňka Řeřábka

■ Českobudějo-
vický magistrát pro-
šel druhou etapou
reformy veřejné sprá-
vy. V důsledku nárů-
stu vykonávaných
činností s reformou
spojených, konsti-
tuoval se do šesti
dislokací: Náměstí

Přemysla Otakara II., Kněžská 19, Jeroný-
mova 1, Mánesova 3, Karolíny Světlé 2
a Plavská 2. Tato roztříštěnost úřadu není
pro občany města právě pohodlná a zcela
chápu jejich občasné rozhořčení, když mu-
sí své potřebné záležitosti obstarávat na
šesti úředních místech. Je to pro ně mrzu-
té, ani nám tato situace nepůsobí radost.

Avšak doufám, že od června bude na
Město České Budějovice převedena nemo-
vitost v Jeronýmově ulici číslo 1, kam byl
přemístěn celý správní odbor, který byl do
té doby na třech místech. Nicméně se do-
mnívám, že se magistrát města s úkoly vy-
plývajícími z přenesených i rozšířených
pravomocí vyrovnal dobře, byť nám někte-
ré skutečnosti v závěru roku 2002 spojené
s reformou přinášely organizační i jiné
problémy.

Je logické, že se počet zaměstnanců
v souvislosti s reformou navýšil, a to naří-
zením vlády o 175 tabulkových míst na
540. Jsme druhý největší ze správních ob-
vodů pro obslužnost občanů nejen pro
město České Budějovice, ale i pro dalších
78 obcí. V roce 2003 jsme převzali ze za-
niklého okresního úřadu 153 úředníků.
Z celkového počtu tabulkových míst v sou-
časnosti je třeba odečíst ta, která nejsou
úřednická, například řidiči, vrátní, údrž-
báři a další zaměstnanci plaveckého a zim-
ního stadionu a všesportovní haly. Tato za-
řízení spadají pod samostatný odbor.
V současné době se nám též snížil počet
úředníků o 42 zaměstnanců státní sociální
podpory, která přešla pod úřad práce.  Tak-
že se po tomto výčtu dostáváme k číslu
403 klasických úředníků, což je v porov-
nání se srovnatelnými magistráty - Liberec,
Olomouc, Hradec Králové, Zlín - naprosto
v relaci.

Jak vypadá reforma veřejné správy
vůči skutečnosti, že vstoupíme 1. 5. do Ev-
ropské unie? Pokusím se to vyložit na pří-
kladu. Zúčastnil jsem se té části programu
Phare 2001, který zkoumal připravenost

České republiky na přistoupení k Evrop-
ské unii pokud jde o státní decentralizaci
a reformu veřejné správy z pohledu legi-
slativy. Francouzi tvrdí, že provádějí de-
centralizaci od roku 1982 a dodnes ji ne-
mají zcela ukončenou. Byli velice překva-
peni, jak rychle jsme my zvládli II. etapu
reformy  - v podstatě v poklusu, ale funkč-
ně. Na druhé straně jasně ve srovnání s
členskými zeměmi vyplynulo, že zejména
kontrolní mechanismy jsou tam mnohem
tvrdší. Když slýchám, jak jsme byrokratic-
ký stát, rád bych podotkl, že až vstoupíme
do unie a až se lidé setkají s unijní legisla-
tivou, možná na ně čeká překvapení.

Ještě bych rád uvedl několik slov k přís-
pěvku, který stát dává samosprávě na vý-
kon rozšířené a přenesené působnosti. Ten
totiž nepokryje veškeré náklady ani na
úředníka - na tabulkové místo - ani na za-
bezpečení těch činností, které nám stano-
vil změnový zákon v roce 2002 s platností
od 1. 1. 2003. Nicméně, a to je největší pří-
nos reformy, se původní dvojkolejnost živ-
nostenského úřadu změnila v jednokolej-
nou. Jako výhodu to jistě uvítala hlavně
podnikatelská sféra. Mnoho činností je ny-
ní opravdu blíže k občanům.

Občané rozhodnou
o zázemí v lokalitě 
Malého jezu

■ V rekreační zónu s odpovídají-
cím zázemím pro místní občany by se
mělo proměnit  okolí Malého jezu,
které bylo poničeno předloňskou po-
vodní. „Zatím jsou hotovy hrubé terén-
ní práce. Území by mohlo být koncipo-
váno tak, aby podle členění sloužilo
nerušeně dětem, mládeži, dospělým
i seniorům. Všichni by si měli u „Malá-
ku“ především odpočinout a najít tady
i solidní zázemí, například s možností
sportovního vyžití. Proto se touto cestou
chceme obrátit přímo na občany a vy-
zvat je, aby nám sdělili vlastní před-
stavy a pomohli tak určit směr, kterým
bychom se poté společně vydali,“ vy-
světlil náměstek primátora T. Kubín.

Své náměty můžete posílat na ad-
resu: náměstek primátora Tomáš Ku-
bín, Magistrát města, náměstí Pře-
mysla Otakara II. 1, 2, České Budějo-
vice – korespondenci je třeba označit
heslem MALÁK, nebo na mailovou ad-
resu malak@c-budejovice.cz

■ Kontinentální
Evropa je protkána
sítí cyklistických

stezek. Náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová se ohradila proti názoru, že by Čes-
ké Budějovice byly v tomto ohledu vylože-
ně popelkou. 

„Město České Budějovice bylo hlavním
iniciátorem a spoluinvestorem cyklistické
stezky vedoucí z krajského města na Dolní
Dvořiště, kde je tato trasa  napojena na dal-
ší síť stezek,“ řekla. Nicméně samotné pro-
pojení stezek ji netrápí tolik, jako spíš je-
jich kvalita. „Ta u nás opravdu vázne. Vět-
šinou jsou to stezky souběžné s automobilo-
vou dopravou, nebo kopírují turistické trasy,
jež ovšem nejsou vždy pro tento druh dopravy
právě ideální. Takže bude na nás, abychom
se do této sítě evropských stezek zapojili
kvalitní sítí,“ zmínila náměstkyně Ivana
Popelová. Věří zároveň, že vstup do unie
pomůže i na tuto infrastrukturu získat pe-
níze a budovat ji tak, aby byla na evropské
úrovni.

Vzpomenula, že městu se v této otáz-
ce otevírá další možnost, a tou je postupné

připojení na síť turistických stezek pod
hlavičkou Greenways, projektu, který pat-
ří k nadaci Partnerství. „Je to ucelený pro-
gram nabídky turistických drah s doprovod-
ným programem pro návštěvníky regionu.
Rada města již deklarovala vůli připojit se k
tomuto programu, konkrétně k jeho části tý-
kající se směru  Praha - Vídeň,“ konkretizo-
vala náměstkyně skutečnost, že původně
měla tato trasa směřovat na Třeboň a Čes-
kým Budějovicím se měla vyhnout.

„Jediné, z čeho mám obavy z pohledu
investic je to, čím naše vláda kazí vstup do
Evropy - stálým výrazným daňovým zatěžo-
vánín nejenom občanů, ale zejména kraj-
ských a obecních samosprávných celků, a to
zvláště citelně daní z přidané hodnoty. Nic-
méně už není v této souvislosti zohledněno,
že komunikační skelet republiky budují buď
města, kraje nebo stát, a zatížení 19% daní
se samozřejmě výrazně projeví na jejich roz-
počtu,“ považovala za nutné připomenout.
„Mimoto stát stále přenáší větší a větší vý-
kon své správy na samosprávné celky bez to-
ho, že by tyto činnosti také nějakým způso-
bem finančně pokryl,“ dodala.

info
Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111 Mánesova 3 tel.: 387 724 111 www.c-budejovice.cz
Kněžská 19 tel.: 386 804 111 Karolíny Světlé 2 tel.: 387 789 120 e-mail: posta@c-budejovice.cz
Jeronýmova 1 tel.: 386 793 111 Plavská 2 tel.: 386 104 011
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Do Evropy a po
Evropě na kolech

Program pro seniory
naplňuje standardy

(dokončení ze str. 1)
státní úmysl dobudovat plavební cestu 
v toku Vltavy až do Českého Vrbného.
„Město nechalo připravit marketingovou,
investiční a vyhledávací studii, jejímž cí-
lem je říct, co by se na Vltavě v úseku Čes-
ké Budějovice - Hluboká nad Vltavou mě-
lo odehrát, aby byla turisticky zajímavá
nejen na samotném toku, ale také ve svém
okolí. Právě v něm se nalézají památky,
hezká krajina, typické hospůdky, vinárny
a podobná lákadla. Tyto všechny aspekty
zmíněná studie postihuje,“ popsal náměs-
tek s tím, že realizace projektu bude po-
chopitelně stát nemalé peníze.

„Investice do této části projektu lze
odhadnout na zhruba 100 milionů korun.
Studie však také říká, že kdyby to všechno
dobře dopadlo a běželo optimálně, tak
přísun na tržbách v celém vltavském oko-
lí se bude pohybovat okolo 140 milionů
korun ročně. Což je jistě částka zajímavá.
Kromě toho, že by šlo o jedinečnou atrakci,
by projekt umožnil vytvoření pracovních
míst,“ doplnil.

Jak dále uvedl, už dnes je tento pro-
jekt nastartován tak, že jeho uskutečně-
ní vidí velmi reálně. „Víme, že se na něm
bude finančně podílet ministerstvo pro
místní rozvoj. Není určitě bez zajímavosti
si uvědomit, že po úpravě této vodní cesty
bude možné se třeba na hausbotu  dostat
od soutoku Vltavy s Labem až do Českých
Budějovic, kde se nalézá další atrakce,
a tou je koněspřežka. A odtud se dá puto-
vat po jejích historických stopách až do
Rakouska, kde zase vede mezinárodní
cyklistická stezka spojená s dunajskou
plavební cestou. Tím by vznikl obrovský

prostor pro turistiku a cestovní ruch,“ po-
psal možnosti.

Dosáhneme na fondy z EU
V návaznosti na starší zpracovatele

projektu o obnovení, oživení koňské
dráhy vznikl materiál, který se podle
mínění náměstka Thomy už dnes dá při-
ložit k „vltavskému“ projektu. „Propojí
jižní Čechy s Rakouskem a Podunajím.
Podle mého názoru je podstatné, že revi-
talizace koněspřežky je v takové fázi, že
jsme připraveni podat žádosti o různé do-
tace a granty, včetně těch evropských, jak-
mile dojde v rámci rozvojového programu
pro jižní a západní Čechy řada na schva-
lování,“ zdůraznil. Dodal, že přípravou
prochází záměr plavební cesty v úseku
České Budějovice - Hluboká nad Vltavou.

Jmenovaný tok má tu výhodu, že je
stále oficiální plavební cestou, čili jako-
by státní komunikací, do níž může inve-
stovat Státní fond dopravní infrastruktu-
ry, ale také fondy Evropské unie. „Je re-
álná šance, že bychom pro realizaci obou
projektů mohli dosáhnout na evropské
fondy. Samozřejmě, bude trvat nějaký
čas, než se projekty pohnou,“ řekl s vě-
domím, že je jde o běh na dlouhou trať.

Výhledově by turisty mohly na jih
Čech lákat obě zmíněné atrakce. K ještě
větší ekonomické prosperitě a rozvoji
regionu brání, podle jeho mínění určitý
limit, jímž je možnost rychlé dopravy.

Letiště, strategický bod
„Cestování do jižních Čech a krajské-

ho města chybí rychlostní napojení,“ uve-
dl. Železniční koridor a dálniční obchvat

je také zatím hudbou budoucnosti. „Ví-
me ale, že 31. 12. 2005 má armáda defi-
nitivně opustit letiště v Plané. Zůstane
zde plocha o velikosti 104 hektarů s do-
pravním napojením na danou infrastruk-
turu a příští D 3. Taková plocha s určitou
mírou zainvestování nikde jinde v kraji
není. Z hlediska rozvoje a významu této
lokality jde o naprostou jednička pro celý
region. Zastávám názor, že je velmi ro-
zumné provoz letiště zachovat i po tomto
datu. Jakmile by byla vydána licence na
smíšený provoz letiště, už nehrozí, že by
se cokoliv změnilo,“ řekl Thoma.

Společný záměr i postup
Poznamenal, že město našlo na toto

téma společnou řeč s Jihočeským kra-
jem. „Naše zájmy nejdou proti sobě, to
považuji za velice podstatné. Je třeba si u-
vědomit, že nahlédnuto z pohledu histo-
rie, letiště financovalo město České Budě-
jovice, které ve 30. letech minulého stole-
tí pozemky vykoupilo za tehdy těžké pení-
ze a spolupodílelo se na financování in-
frastruktury. Rada města ve středu 7. 4.
schválila společnou deklaraci, v níž za pr-
vé: město a kraj budou jednat ve shodě
a jsou připraveny vytvořit společný institut
na obhajobu myšlenky zachování letiště
pro smíšený provoz. Za druhé: příštím na-
byvatelem území by měl být ten, kdo za-
ručí, že území zůstane celistvé tak, jak je
dnes a bude převedeno na nově vzniklý
subjekt s podmínkou zachování leteckého
provozu. To je alfa a omega,“ zdůraznil
Juraj Thoma. "Neházíme flintu do žita,
i když je zatím stanovisko velitelství
vzdušných sil hodně rezervované," uzavřel.

■ Resort ná-
městkyně primáto-
ra Vlasty Bohdalové
vypracovává komu-
nitní plán sociál-
ních služeb. Jedná
se o důslednou ana-
lýzu práce s jednot-
livými poskytova-

teli sociálních služeb v komunitách (od-
tud název), které se bez pomoci a služ-
by neobejdou. Podle jejích slov jsou po-
dobné plány běžnou záležitosti ve měs-
tech členských států unie. Jejich účelem
je stanovit priority v péči o sociální sku-
piny obyvatelstva s určitým zdravotním
postižením mimo jiné i proto, aby bylo
zřejmé, jakou z těchto skupin chce prá-
vě město podporovat.

Nejen v této souvislosti Vlasta
Bohdalová říká: „Pokud jde o sociální pé-
či, a zejména o seniory, jsme v unii mini-
málně už čtyři roky. V našich zařízeních
musíme pracovat tak, abychom naplňo-
valy standardy Evropské unie. Jsou na ně
totiž vázány dotace z ministerstva práce
a sociálních věcí,“ vyjádřila se.

Jako konkrétní příklad z nedávné
doby uvedla nově otevřený Domov dů-
chodců na sídlišti Máj v Českých Budě-
jovicích. „Už před třemi roky, když se při-
pravoval, zohledňoval projekt evropské
standardy pro tato účelová zařízení. Na-
příklad tím, že musí mít 75 % jednolůž-
kových pokojů a 25 % dvoulůžkových. Po-
koje o více lůžkách tam prostě být nemo-
hou,“ zdůraznila náměstkyně.

Zároveň připomenula také Domov
důchodců U Hvízdala, kam bylo po dva-

nácti letech provozu instalováno nové
vybavení. „Staré jsme tam jednoduše
a prostě vrátit nemohli, už by neodpoví-
dalo standardům EU. Jde totiž také o to,
abychom při takových akcích vždycky
měli zajištěnou státní dotaci, která musí
vycházet z evropských parametrů a záko-
nů,“ poznamenala Vlasta Bohdalová.

Dále se rozhovořila o projektech pro
aktivní využití stáří, jež mají ve státech
unie zelenou a v návaznosti na to o pro-
jektu vlastním. „Také my jsme letos udě-
lali pilotní projekt, je to takový bonbónek
- ve dvou turnusech povezme nejstarší
seniory z českobudějovických penzionů
a klubů důchodců do Chorvatska, do bez-
bariérových zařízení. Zajistíme jim lékař-
skou péči a pokud budou potřebovat re-
habilitaci, bude jim poskytnuta na místě.
K dispozici bude i sociální pracovnice.
Každý z účastníků si platí 4,5 tisíce korun
na osm dní s polopenzí v hotelu. Dopravu
mají zdarma, sponzorsky,“ řekla náměst-
kyně a podotkla, že obavy z toho, že dva
turnusy neobsadí, se nenaplnily. Zájem
seniorů byl takový, že by mohly vyjet tři
turnusy a poptávka by ještě nebyla u-
spokojena.

Senioři vyrazí do Chorvatska v květ-
nu. „Chceme, aby si užili, co doma nemo-
hou a na co by normálně s jakoukoliv ce-
stovní kanceláří neměli šanci dosáhnout.
Pojedou i lidé s kompenzačními pomůc-
kami,“ upřesnila Vlasta Bohdalová. Na
seniory čekají například termální lázně,
společenské večery a další příjemné re-
habilitační programy. 

Prodej kasáren
zachrání letní plovárnu

Zastupitelstvo města na jednání
15. 4. 2004 schválilo prodej objektu
bývalých kasáren na Mariánském
náměstí investorovi, který hodlá
dosud nedostatečně využívanou
budovu přestavět na víceúčelové,
obchodně-administrativní centrum.

Prostředky získané prodejem za-
stupitelé doprovodným usnesením
určili jako kapitálovou rezervu pro
rekonstrukci letní plovárny. „Letošní
sezóna letní plovárny v tak žalostném
stavu, v jakém teď areál je, musí být
opravdu ta poslední. Jsem rád, že se
zastupitelé většinově k návrhu připo-
jili a že se nám tímto způsobem po-
daří významně zhodnotit městský
majetek,“ řekl předkladatel materiálu
náměstek Tomáš Kubín. 

Ke společnému jednání usedli při Dnech francouzské kultury v Českých Budějovicích primátor města Miroslav Tettrer a Dadie Montagné,
ředitel Francouzského institutu v Praze.                                                                                                                   Foto Petr Zikmund
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Naše čtvrté zastavení patří Přední-
mu mlýnu, který představuje vrcholnou
industriální architekturu a vytváří vý-
raznou dominantu v prostoru slepého
ramene Malše na západním okraji měst-
ské památkové rezervace. Jak sami vi-
díte, výstavní objekt vlivem neúprosného
času značně zchátral. Současný majitel
dělá celkovou rekonstrukci, při níž
nastává obnovení původního novore-

nesančního pojetí fasády se všemi ar-
chitektonickými prvky, např. jižní atika
s cimbuřím a věžicemi a nárožní věžice.
Podle odrazu ve vodě na historické po-
hlednici je vidět, že voda zde byla nejen
patřičně klidná, ale i dostatečně čistá.
Budova vlevo od Předního mlýna je plo-
várna českobudějovického Sokola, kte-
rá byla po jejím postavení v roce 1899
hojně navštěvována zejména Čechy.

Dnešní otázka zní:
Kdy byla zbourána plovárna Českobudějovického
Sokola u Předního mlýna?
Odpověď na otázku z březnového čísla a jméno výherce bude uvedeno v následujícím
5. vydání z důvodu mimořádného termínu vydání tohoto 4. čísla.
Odpovědi zasílejte na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie

info
Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111 Mánesova 3 tel.: 387 724 111 www.c-budejovice.cz
Kněžská 19 tel.: 386 804 111 Karolíny Světlé 2 tel.: 387 789 120 e-mail: posta@c-budejovice.cz
Jeronýmova 1 tel.: 386 793 111 Plavská 2 tel.: 386 104 011
!  n o v i n y  n a j d e t e  r o v n ě ž  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  m ě s t a  !
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Slavnostmi uvítá město
vkročení do Evropy
Pro tuto příležitost vydalo pamětní medaili

28. 4. 2004 - Exkluzivní módní pře-
hlídka evropské módní tvorby-ko-
lekce jaro/léto 2004 a autorská ko-
lekce Natali Ruden
Agentura Artmodels  a Art4Promotion ve
spolupráci se statutárním městem České
Budějovice pořádá v rámci slavností města
ČB a oslav vstupu do EU 28. 4. módní pře-
hlídku evropské tvorby a autorskou kolek-
ci přední módní návrhářky Natali Ruden
Čas: 20:00 hod. až 22:00 hod.
Místo konání: náměstí Přemysla Otaka-
ra II. v Českých Budějovicích - speciální
velkokapacitní stan.
Předprodej: DK Metropol
Program:
• trendová módní přehlídka předních o-
děvních značek - kolekce jaro/léto 04
• přehlídka evropské módní tvorby před-
ních návrhářů: nejnovější  kolekce přední
módní návrhářky - Natali Ruden 
• přehlídka nových účesových trendů 
• modelky agentury Artmodels

30. 4. - 1. 5. 2004 
Slavnosti města České Budějovice
a oslavy vstupu České republiky do
Evropské unie
Otevření letní turistické sezóny
2004 a oslavy koněspřežky
Statutární město České Budějovice a agen-
tura Art4Promotion ve spolupráci s agen-
turou Artmodels a Bazilikou, o.p.s. pořáda-
jí „Slavnosti města České Budějovice aneb
Evropa vstupuje do  Českých Budějovic“
a „Oslavy koněspřežky a otevření letní tu-
ristické sezóny“
Termín konání: 30. 4. - 1. 5. 2004
Čas konání: 30. 4.  16:00 - 24:00hod.

1. 5.  11:00 - 22:30 hod.
SCÉNY:
1. Náměstí Přemysla Otakara II.
2. Česká ulice / CK Solnice
3. Sokolský ostrov (ponton) nábřeží
- připomenutí historie této unikátní pa-
mátky, oživení části koněspřežky a někte-
rých objektů koněspřežné dráhy a přiblí-
žení doby největšího rozkvětu vzájemných
vztahů s Rakouskem z období Rakouska -
Uherska na konci 19. století
- vstup na všechny produkce je volný
4. Piaristické náměstí
5. Černá věž
PROGRAM: 30. 4. 
multikulturní produkce na satelitních
scénách vybudovaných v centru  historic-
ké části města, připomínající společné kul-
turní kořeny  evropských národů - (hudba,
divadlo, tanec, výtvarné happeningy, lite-
ratura, exteriérové expozice…).
Vstup na všechny produkce je volný.
1. Náměstí Přemysla Otakara II.:
16:00
- Slavnostní zahájení slavností
- Slavnostní zahájení let. tur. sezóny, projevy
22:30  - 24:00
Velká multimediální show „Evropa“,
(velkoplošné videoprojekce, světelná, oh-
ňová a ohňostrojová show, umělecká vy-
stoupení, slavnostní ohňostroj)
2. Česká ulice / CK Solnice:
Koněspřežka - Česká ulice, 30. 4. a 1. 5.
- vybudování části kolejové dráhy ko-
něspřežky v České ulici  s replikou histo-
rického vozu s koňským zápřahem, která
bude vozit návštěvníky po vybudované ko-
lejové trase
- otevření 2 objektů souvisejících s ko-
něspřežkou - strážní domek a solní sklad 
- otevření solního skladu, jehož části budou
využity jako nástupní a výstupní stanice
pro koněspřežnou dráhu, galerie s výsta-
vou fotografií a restaurace ve stylu 19. sto-
letí s obsluhou v dobových kostýmech 
- dobový řemeslný trh
- CK Solnice přeměněna v hospodu ve sty-
lu 19. století, flašinet, loutkové divadlo,
kapela…

- expozice k tématu koněspřežné dráhy
- doprovodný program (divadlo, hudební
produkce…)
- koněspřežka bude jezdit ve dnech 30. 4.
- 1. 5. 2004
3. Sokolský ostrov (Ponton) Nábřeží:
- Překvapení na řece
17:00 - divadelní představení - Teátr Víti
Marčíka - Bajaja
18:00 - divadelní představení - Divadlo
Studna - O Všudybylovi
19:00 - premiéra pouličního divadla - Diva-
dlo Kvelb - Černá rodinka
20:00 - koncert k poslechu i tanci - Draga
Banda
21:30 - Beltain- noc ohňů - Kejklíř Vojtáno
- vystoupení a performance - Matěj
- na souši i na vodě - Antonie a Miroslav
Vodrážka
4. Piaristické náměstí: 
17:00 - koncert etno -  Draga Banda / Irsko,
Bretagne, Balkán, Finsko atd…/
18:00 - divadelní představení - Studio
dell'arte - Zlatovláska
19:00 - výrazový tanec - Na tenkém ledě -
Okamžiky
20:00 - divadelní představení - Teátr Víti
Marčíka - Robinson Crusoe

1. 5. Majáles
- volba krále a královny Majálesu, student-
ský festival, který bude pokračovat celý
den a bude plný divadla, hudby, pouličních
výtvarných happeningů a literatury, po-
kračují multikulturní produkce na sate-
litních scénách vybudovaných v centru
historické části města, připomínající spo-
lečné kulturní kořeny evropských národů 
1. Náměstí Přemysla Otakara II.: 
11:00 - Studentský majáles -  průvod  
12:00 - Ledeboidník
13:00 - Barevný nátěr
14:00 - Muchslet - bigbeat z Úsilného
15:00 - Smutný Karel - psychedelic rock -
hosté z university třetího věku
16:00 - Sun in side - funk rock
17:00 - In memory rock&blues
18:00 - Volba a korunovace krále Majálesu
19:30 - kapela minus 123 minut
21:00 - promítání studentských filmů - FA-
MU, Sidur, Trinity Pictures, Dave films
2. Česká ulice / CK Solnice:
10:00 - 18:00
- jízdy na koněspřežce - vůz pro 12 osob
- dobový kompars,
- dobový hostinec
- lidové loutkové divadlo
- pouliční komedianti
- dobový trh, řemesla
- výstava
3. Sokolský ostrov / Ponton / Nábřeží:
- Překvapení na řece
10:00 - 13:00 „Dobré ráno s pohádkou“ -
výtvarné a divadelní dopoledne pro děti na
nábřeží
14:00 - divadelní představení - Divadlo
LUK - O kůzlátkách
15:00 - vyhlášení vítěze dětské výtvarné
soutěže
15:30 - promenádní koncert - Orchestr
TUTTI
17:00 - divadelně taneční představení -
Rozmarýn - Tancem letem světem

18:00 - koncert Eldorádio
4. Piaristické náměstí:
10:00 - představení - Studio dell'arte - Po-
pelka
12:00 - Majáles - průvod
13:00 - kapela M.O.R.
14:00 - Rain - alternativní rocková radost
15:00 - Sichrhajz - avantgardní under-
ground - pop
16:00 - Infinity - rock
-Bahno v kuse - alternativní
17:00 - Hyde Park - hyde rock
18:00 - Divadelní spolek Na větvi - Zkrocenka
19:00 - taneční  představení - Antonie a Ja-
na Levitová - Nevěsta
5. Černá Věž:
11:00 - Majáles - průvod
12:00 - Veseloherní kusy divadla Na větvi
- Primo Teatro - Škola základ života
13:00 - Divadelní svaz Vyslintaný pes -
Nemocnice na kraji společnosti
- Doktor Cinický
14:00 - Divadelní divize EXPERi.MENTÁLNí
skupiny MA*SUCKER CREW - O zmrzliná-
řovi a ostatních
15:00 - Bude hůř - Gringovo velmi pozdní
odpoledne
- Sophiina předvolba
16:00 - Pajdar&Incanus - Pohádka o Zlato-
vlásce
17:00 - Dramatický soubor Piaristické ná-
městí
18:00 - Jirka Mádl - Vyhnání z ráje

Z nabídky doprovodných akcí:
29. 4. - 2. 5. - Dny evropské kuchyně
aneb „Ochutnejme Evropu“ 
30. 4. - Slavnostní koncert ke vstupu ČR
do EU - Sportovní hala
- ve všech památkách budou dostupné in-
formační materiály v českém a anglickém
jazyce 
- památkami budou provádět studenti
a symbolické vstupné činí 10 Kč
- Radnice
- Solnice
- Polygonální bašta na Piaristickém ná-
městí
- Malá Solnice - Piaristické náměstí
- Gotický srub - Panská ulice č. 14
- Komorní galerie - Panská ulice č. 7
- Rabeštejnská věž - Panská ulice č. 4
- Galerie - Hroznova ulice č. 8
- Wortnerův dům - U Černé věže č. 22
- Kaple smrtelných úzkostí páně
- Kostel obětování Panny Marie
Výtvarná soutěž pro děti
Bude vyhlášena výtvarná soutěž pro děti z
českobudějovických škol, následně budou je-
jich práce vystaveny a vítěz soutěže bude vy-
hlášen 1. 5. 2004 na Sokolském ostrově v
rámci dětského odpoledne.
1. 5. - Zvýhodněný vstup do vybraných
historických památek - otevřeno: 9:00 -
12:00 a 13:00
2. 5. - Zvláštní vlak z Českých Budějovic
do Linze za zvýhodněnou cenu 1 Euro
1. 5. - 12. 9. 2004 - Krásy a tajemství
České republiky - historie, symboly,
osobnosti v evropských souvislostech
Termín: 1. 5. - 12. 9. 2004
Místo konání: Jihočeské muzeum v Čes-
kých Budějovicích
Organizátoři výstavy: Společnost Praga
Mystica, nadace Hyeronimus a Jihočeské
muzeum v českých Budějovicích
- multimediální putovní výstava je celo-
státní projekt připravený u příležitosti
vstupu České republiky do Evropské unie.
Jejím cílem je ukázat netradiční a srozu-
mitelnou formou minulost naší země v ča-
sové posloupnosti od pravěku po vznik sa-
mostatné Československé republiky
- výstava představuje netradičním způso-
ben bohatou minulost naší země a osloví
návštěvníka prostřednictvím speciálně vy-

Přenesení se republiky přes pomy-
slný práh evropského společenství poja-
ly Statutární město České Budějovice
a Jihočeský kraj ve společnou koncepci,
v níž se kolem osy hlavní události točí
slavnosti města, koněspřežky a zahájení
turistické sezóny.

Po dva dny, 30. dubna a 1. května,
čekají na obyvatele i návštěvníky jiho-

české metropole celodenní pestré pro-
gramy. Páteční vyvrcholí vyvěšením
vlajky Evropské unie na historické bu-
dově radnice a o půlnoci ohňostrojem.
Pozváni jsou hosté ze sousedních člen-
ských zemí Rakouska a Německa, kteří
se zúčastní slavnostního shromáždění
v koncertní síni Otakara Jeremiáše. Poté
v provedení Státní filharmonie Brno

a Českého filharmonického sboru zazní
koncert sestavený z vybraných děl
skladatelů všech tří zemí. Pozornost
vzbudí jistě i exkluzivní módní přehlídka
evropské módní tvorby.

Slavnosti města jsou situovány
na Náměstí Přemysla Otakara II. a jeho
bezprostředního historického jádra - na
Piaristické náměstí, do České ulice

a na Sokolský ostrov. Vítanou atrakcí
a určitým překvapením pro obyvatele
města má být projíždějící koněspřežka
a solnice, jež se promění v zájezdní
krčmu z časů, kdy koněspřežka jezdila
na trase České Budějovice - Linec.

„Rád bych připomenul dvě věci -
statutární město vydalo u příležitosti
vstoupení republiky do Evropské unie

pamětní medaili, a že kromě symbolic-
kého vstupného na koněspřežku budou
všechny ostatní atrakce přístupny
návštěvníkům zdarma,“ uvedl primátor
města Miroslav Tetter.

Nabídku kulturních, společenských
a zabavních akcí připravila agentura
Art4promotion.

tvořených prostředí, dobových symbolů,
hudby a videoprojekcí
- obsah výstavy zdůrazňuje skutečnost, že
naše země hrála významnou roli při vy-
tváření evropské kultury a proto také vy-
zdvihuje období vlády císařů Karla IV. a
Rudolfa II., kdy se naše země stala cent-
rem evropské kultury
-výstava spojuje formu tradiční muzeální

expozice s novým pojetím
- záštitu nad výstavou převzali: velvy-
slanec delegace Evropské komise v ČR,
Ramiro Cibrian; Odbor komunikační stra-
tegie Ministerstva zahraničních věcí ČR;
velvyslanec Španělského království v ČR
Santiago Cabanas; hejtman Jihočeského kra-
je Jan Zahradník a primátor statutárního
města České Budějovice Miroslav Tetter.

Vozy koněspřežky mají své obdivovatele.
Ilustrační foto Petr Zikmund
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Městská policie
České Budějovice

Milí spoluobčané,
po měsíci se opět setkáváme na
stránkách Novin českobudějovické
radnice. V květnovém čísle bychom
vám rádi připomněli, že před rokem
byla v areálu Jihočeské plynáren-
ské, a.s. (JČP) v Českých Budějovi-

cích otevřena plnicí stanice na čerpání stlačeného zemního plynu
(CNG) pro pohon motorových vozidel.

V současné době již řada výrobců automobilů sériově dodává
na trh osobní automobily na pohon CNG (Opel, VW, Fiat, Honda, To-
yota, Mazda, Volvo). CNG je totiž šetrný k životnímu prostředí, při-
náší vyšší bezpečnost provozu a dlouhodobější perspektivu použí-
vání. I cenově je na tom CNG lépe ve srovnání s dostupnými palivy.
To jsou věci, ke kterým se v krátké budoucnosti bude ve světě při-
hlížet. Návratnost počátečních investic na přestavbu automobilu na
CNG pohon je po ujetí cca 40 tisíc kilometrů. Jak se tedy stát zá-
kazníkem? S JČP uzavřete smlouvu na odběr CNG a dostanete zá-

kaznickou kartu. Tato karta vám poslouží ke vjezdu do areálu plnicí
stanice a k samotnému natankování. Tankování probíhá jednoduše.
Plnicí konektor (pistole) se připojí pomocí rychloupínacího systému
na plnicí ventil vozidla. Pak přiložíte kartu, zadáte PIN a za 3-5 mi-
nut máte plnou nádrž. Kilogram plynu stojí v současné době 18 Kč
a nádrž má obsah zhruba 17 m3 (12 kg). Faktura za odebraný plyn
vám přijde následující měsíc. Na našem trhu působí několik servisů,
kde vám tuto přestavbu odborně a kvalitně provedou, a to včetně ho-
mologace. Cena přestavby nepřesahuje u žádného typu vozidla 60
tisíc korun. Na plnou nádrž, která má vodní objem 70 litrů (12 kg CNG)
a váží necelých 25 kg, ujedete až 260 kilometrů. Tyto kilometry navíc
ujedete bezpečně (silnostěnná nádrž) a levně (za 100 Kč cca 120 km). 

Jízda na stlačený zemní plyn je ohleduplná k životnímu prostře-
dí, bezpečná a hlavně také levná. V informačním centru JČP na te-
lefonním čísle 140 50 vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Jihočeská
plynárenská, a.s. má již svůj vozový park na tento způsob pohonu
přizpůsoben a doufáme, že i vy brzo rozšíříte řady ekologických
a šetrných řidičů.

Na konci loňského roku byla dokon-
čena rekonstrukce čistírny odpadních vod
v Českých Budějovicích, která byla povod-
ní v roce 2002 zcela zdevastována. Stavba
byla zahájena na jaře roku 2003 a ukonče-
na v prosinci téhož roku. Jednalo se o nej-
větší akci tohoto druhu v České republice
a nejvyšší příspěvek, který byl z fondu
Evropské unie ISPA na nápravu povodňo-
vých škod poskytnut. Z celkových nákladů
rekonstrukce čistírny odpadních vod ve vý-
ši 118,6 mil. korun činil příspěvek Fondu
Evropské unie ISPA 100,8 mil. korun

Rekonstrukcí čistírny odpadních vod
se podařilo nejen odstranit povodní na-
páchané škody, ale i zajistit:
• Komplexní obnovu moderního, efektní-
ho a vysoce automatizovaného provozu
v plné kapacitě 376.000 EO.
• Plnění účinnosti čištění na úrovni evrop-
ských standardů, zejména v parametru cel-

kový dusík (limit 10 mg/l v celoročním prů-
měru podle Nařízení vlády 61/2003 Sb)
a tím úsporu nákladů za vypouštěné zne-
čištění.
• Hygienizaci anaerobně stabilizovaného
kalu pro jeho následnou likvidaci odpoví-
dající Vyhlášce č. 382/2001 Sb. o využití
uprav. kalů z ČOV na zemědělské půdě.
• Zlepšení ochrany zařízení ČOV proti
povodním na úroveň stoleté vody v řece
Vltavě.
• Nezbytně nutné čištění odpadních vod
v nouzovém stavu při havarijním výpadku
přívodu elektrické energie

Právě nově zrekonstruovanou čistírnu
odpadních vod v Českých Budějovicích si
mohli na Světový den vody (22. března)
prohlédnout obyvatelé města. Tuto mož-
nost využilo téměř 400 zájemců, kteří
absolvovali zhruba 60 ti minutovou trasu
po jednotlivých zařízeních čistírny a po-
drobně se seznámili s technologickým pro-
cesem čištění odpadních vod.

Se vstupem České republiky do spo-
lečenství Evropské unie je určitě na mís-
tě připomenout oprávnění strážníků obec-
ních a městských policií, neboť dodržo-
vání práv a svobod občanů tak, jak je
vnímáno ve vyspělých demokratických
společnostech úzce souvisí s dodržováním
veřejného pořádku v našich městech a ob-
cích. Tedy s nejzákladnějším z úkolů měst-
ských a obecních policiích.

Základní práva a povinnosti strážníků
nejsou zavazující jen pro ně samé, ale z je-
jich oprávnění vyplývají i povinnosti všech
obyvatel, kterých se ten který úkon týká.

Myslím, že není zapotřebí zdůrazňo-
vat, že strážník městské či obecní policie
požívá výsad veřejného činitele a v pří-
padě útoku na něho či jeho napadení je
tento akt považován za trestný čin.

Dalším obecným ustanovením je pak
i povinnost strážníků při provádění zá-

kroků a úkonů dbát cti, vážnosti a dů-
stojnosti osob, ale také SVÉ VLASTNÍ.

Pokud se dostatečné cti a vážnosti ze stra-
ny pachatele přestupku či jiných osob
nedostává, řeší se pak taková událost
jako přestupek.

K plnění svých úkolů jsou stráž-
níci vybaveni především těmito zá-
konnými oprávněními:
• mohou požadovat potřebné vysvětlení
od osoby, která může přispět k objasnění
důležitých skutečností
• mohou vyžadovat od příslušných orgá-
nů údaje z jejich informačních systémů
• mohou požadovat prokázání totožnosti
• mohou osobu předvést na Policii ČR
• jsou oprávněni odebrat zbraň
• mohou zakázat vstup na určená místa
• jsou oprávněni otevřít byt či jiný uza-
vřený prostor
• jsou oprávněni odejmout věc

• jsou oprávněni ke vstupu do živnosten-
ských provozoven
• jsou oprávněni používat donucovacích
prostředků, psa a služební zbraň.

Podmínky pro použití výše uvede-
ných oprávnění stanovuje samozřejmě
příslušný zákon.

Tato oprávnění jsou ale zákonem
směrována také k občanům, kterých se
tato činnost dotýká a to ustanovením, že:
KAŽDÝ JE POVINEN UPOSLECHNOUT
VÝZVY ZAKROČUJÍCÍHO STRÁŽNÍKA.
(viz §7, odst. 5, zákona O obecní policii
č. 553/1991 Sb. v platném znění).

Pevně věříme, že nová doba naší spo-
lečnosti, daná vstupem do evropského
společenství, přispěje k odpovědnému pří-
stupu všech občanů našeho města k pl-
nému uplatnění práv a svobod a že všich-
ni budeme vstřícní a odpovědní především
k právům a svobodám toho druhého.

Harmonogram
provozu a instalace mobilních sběrných dvorů v roce 2004

Kulturní přehled - květen

Statutární město České Budějovice
– Magistrát města, odbor správa veřej-
ných statků, dle zákona 185/2001 Sb. §
17, odst. 3 o odpadech a změně někte-
rých dalších zákonů, ve spolupráci s fir-
mou A.S.A. České Budějovice, s.r.o. pro ob-
čany Českých Budějovic připravil pro
rok 2004 instalaci mobilních sběrných
dvorů. 
DATUM STANOVIŠTĚ
24. 4. Městská památková rezervace

a centrum – parkoviště na Ma-
riánském náměstí 

15. 5. sídliště Máj sever – prostor před
garážemi v ulici E. Rošického 

22. 5. Pražské sídliště – parkoviště
u Juvelu (křižovatka ul. Prů-
běžná a Plzeňská) 

29. 5. Čtyři Dvory – u Akademie věd
(křižovatka ul. Na Sádkách
a Na Zlaté stoce) 

19. 6. Suché Vrbné – plocha naproti
konečné MHD č. 3 (ul. Dobro-
vodská) 

26. 6. Mladé – u kostela (Novohradská
ul. a nám. M. Švabinského)

10. 7. Husova kolonie – konečná
MHD č. 16

24. 7. České Vrbné – plocha u hasič-
ské zbrojnice

11. 9. Nové Hodějovice – plocha
u hřiště TJ Nové Hodějovice
(ul. Doubravická)

25. 9. Nové Vráto – konečná MHD č. 5
v ul. U Pily 9.00 – 10.30
Haklovy Dvory – plocha na-
proti hospodě U Hasiče
11.00 – 13.00
Zavadilka - 13.10 – 15.00 

16. 10. Třebotovice – plocha před hlavní
branou VÚ Třebotovice
9.00 – 11.00
Kaliště – na návsi
11.10 – 13.00

Provozní doba mobilních sběrných
dvorů 9.00 - 16.00.

Do sběrných dvorů může občan města
Českých Budějovic bezplatně odložit po

předložení občanského průkazu v přimě-
řeném 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 převo-

dovky 
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

Radniční výstavní síň:
do 9. 5. PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ RE-
ZERVACE - výstava k Mezinárodnímu dni památek. 
12. 5. - 6. 6. S KONĚSPŘEŽKOU DO EVROPY ANEB JAK JSME
VÍTALI LÉTO - výstava 
výtvarných prací dětí z českobudějovických základních škol na té-
ma 19. století a koněspřežka a fotografie Petra Zikmunda doku-
mentující otevření letní sezóny 2004 ve městě
Galerie Pod  kamennou žábou:
28.5. od 17:00 KONCERT AMERICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
STERLING COLLEGE CHOIR - tradiční spirituály
Pořádá: Statutární město České Budějovice a občanské sdružení
Kyvadlo
Zahrada pod Bílou věží:
KONCERTY ŽÁKOVSKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ PIA-
RISTICKÉ NÁMĚSTÍ
dirigent: Jaroslav Klíma a Vít Zuzák

20. 5. od 17.00 hodin, 27. 5. od 17.00 hodin
Pořádá: Statutární město České Budějovice a ZUŠ Piaristické náměstí
OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
Pořádají: statutární město České Budějovice a Český svaz bojov-
níků za svobodu
PIETNÍ AKTY
STŘEDA  5. KVĚTNA
9.30 - památník padlých v I. a II. světové válce v Kněžských Dvorech

10.00 - památník padlých v I. a II. světové válce ve Čtyrech Dvorech
10.00 - památník padlých v I. a II. světové válce v Rožnově
10.30 - památník padlých ve II. světové válce v Mladém
11.00 - památník padlých v  II. světové válce v Suchém Vrbném
11.00 - tryzna na Židovském hřbitově  
SOBOTA 8. KVĚTNA
10.00 - památník obětem heydrichiády na ústředním hřbitově
10.30 - památník padlých vojínů na ústředním hřbitově
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