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České Budějovi-
ce s dalšími os-
mi obcemi dotče-
nými výstavbou
dálnice D3 udě-
laly v polovině
října významný
krok. Společně
s Úsilným, Hůra-
mi, Rudolfovem,
Vrátem, Dubič-
ným, Dobrou Vo-

dou, Starými Hodějovicemi a Srub-
cem jsme podepsali společné memo-
randum, v němž  jsme sjednotili na-
še postoje k dálnici a dali jasně na-
jevo, že dálnici chceme, a definovali
jsme naše názory na její základní
parametry. Vznikl tak text s jedno-
značným stanoviskem, které bude
neměnné a platné i v budoucnu,
a České Budějovice díky memorandu
nestojí ve snaze o modernější dálnici
osamoceně. V prohlášení jsme se
zároveň zavázali vytvořit dobrovolný
svazek obcí, který nás bude v dalších
jednáních kolem dálnice společně
zastupovat. Pro státní instituce a or-
ganizace tak vznikne jeden silný
partner s jasně vyprofilovanými ná-
zory na dálnici a připravený na
konstruktivní jednání, který jedno-
značně napomůže k hladkému  a ús-
pěšnému projednání projektové do-
kumentace potřebné pro vydání
územního a stavebního povolení.
A navíc může výstavbu dálnice ještě
urychlit, protože pokud jsme sjedno-
tili své názory v předstihu, další fáze
přípravy už jimi nebudeme zdržovat. 

Juraj Thoma, primátor města

MĚSTO SI POŽÁDÁ O STOVKY
MILIONŮ NA PROJEKTY

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu
naproti ulici E. Pittera získala prestižní
ocenění Stavba roku 2007.

„Ocenění nás samozřejmě potěšilo, je to
pocta. Zvláště když se jedná o lávku v těs-
ném sousedství nově vznikající městské
čtvrti Luční jez, kterou spojuje se starší zá-
stavbou Krumlovského předměstí. Spojení
starého a nového krásnou stavbou nese
symbolický i faktický význam – daří se no-
vé stavby citlivě komponovat do existující
zástavby,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Připomněl, že v Českých Budějovicích

bylo v posledních letech oceněno více
mostních staveb. Porota složená z renomo-
vaných odborníků udělila například Cenu
Presta pro prestižní stavbu jižních Čech
v roce 2003 komunikačnímu propojení
centra města se Stromovkou. Tato nově
vzniklá tzv. Dlouhá lávka dostala i Cenu
Ministerstva průmyslu a obchodu za své
originální technické řešení. Cenu Presta
2001 získal rovněž Dlouhý most. 

Soutěž o Stavbu roku vyhlašuje Nadace
pro rozvoj architektury a stavitelství ve
spolupráci se Svazem podnikatelů ve sta-

vebnictví a Českou komorou architektů
a inženýrů činných ve výstavbě. Dodala,
že kromě lávky v ulici E. Pittera získaly
ocenění Stavba roku 2007 následující
stavby: Mandarín Hotel Oriental v Praze 1,
Arcidiecézní muzeum v Olomouci, odba-
vovací terminál letiště Brno a nové ústředí
ČSOB v Praze 5.

Lávka byla otevřena 22. června 2006.
Projektoval ji Atelier 8000. Cena se vy-
šplhala na více než 26 milionů korun,
z toho Státní fond dopravní infrastruktu-
ry poskytl téměř 11 milionů korun.

� Záchranáři cvičili na letišti

� Lidé chtějí řešit dopravu

� Zájem investorů o domovy seniorů

� Město dostane více peněz z daní

Šetrnější dálnici 
chceme společně

Školní jídelna v Mladém
stála téměř sedm milionů

První etapa přestavby v českobudějo-
vické Základní škole Vl. Rady v Mladém
byla dokončena.

„Pro letošní rok měla škola schválenu
investiční dotaci ve výši téměř sedmi mi-
lionů korun na realizaci přestavby školy
a mateřské školy v Kališnické, která je její
součástí. Ve školce Kališnická tak mohla
být zrealizována celková rekonstrukce
školní kuchyně a jídelny a kompletně
byly také opraveny prostory pro novou
třídu mateřské školy, jež zatím využívá
školní družina,“ popsal úpravy náměstek
primátora Rudolf Vodička.

Nové zázemí pro více než sto strávníků
je teprve první etapou, následovat budou
práce na nástavbě Základní školy Vl. Ra-
dy, kde mají být vytvořeny moderní pro-
story pro školní družinu a pro pedago-
gický sbor.

Obnovou prochází i Základní škola Ma-

tice školské, na jejíž rekonstrukci město
letos uvolnilo přes 28 milionů korun. „Už
vloni tady byla kompletně vyměněna
střešní krytina a opraveny historické kro-
vy. Letos byla provedena výměna oken.
Ta musela být vyrobena na zakázku, aby
přesně splňovala požadavky památkářů,“
prohlásil Vodička.

Největší a také nejnákladnější akcí je
ale vybudování kuchyně a jídelny přímo
v objektu historické budovy, konkrétně
v prostorách bývalé školní družiny. Pro ní
se teď dokončuje půdní vestavba, kde
vzniknou i dvě velmi pěkné a moderní
třídy 1. stupně.

„Veškeré práce, které by měly výrazně
zkvalitnit zázemí pro téměř pět set žáků,
by měly být dokončeny do konce letošního
prosince. Plánované zahájení provozu
školní kuchyně připadá na 7. ledna
2008,“ dodal náměstek Vodička.

O stovky milionů z dotačních progra-
mů Evropské unie budou v nadcházejících
letech na investiční projekty žádat České
Budějovice.

S pomocí evropských peněz chce
město vybudovat například propojení ulic
Milady Horákové a Strakonické, tzv. za-
nádražní komunikaci, rekonstruovat vo-
dohospodářský majetek, výrazným způso-
bem zlepšit podmínky na sídlišti Máj,
opravit Jihočeské divadlo, Dům kultury
Slávie či vybudovat nový aquapark, pustit
se do splavnění Vltavy, vybudovat Freeti-
me park Stromovka nebo koněspřežku,
modernizovat hromadnou dopravu včet-
ně kvalitních informačních technologií
a mnoho dalšího.

„Chtěli bychom alespoň část peněz,

které naše republika do Evropské unie
vložila, získat zpět a investovat je do
rozvoje našeho města,“ vysvětlil primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma. Zdůraz-
nil, že město má na investice ročně něco
kolem 350 milionů korun, proto je důle-
žité být dobře připraven na vyhlášené do-
tační tituly Evropské unie a uspět v tvrdé
konkurenci.

Seznam všech projektů čítá několik
desítek položek v celkové hodnotě asi 4,5
miliardy korun. „Samozřejmě, že to je je-
nom vize, která není vzhledem k finanč-
ním i personálním možnostem města pří-
liš reálná. Osobně bych viděla, že město
může dosáhnout na jednu až dvě miliardy
korun,“ prohlásila náměstkyně primátora
Ivana Popelová. Uvedla, že v Regionálním

Lávka přes Vltavu u fotbalového stadionu je stavbou roku 2007.       Foto Petr Zikmund

operačním programu v oblasti podpory
2.1. Integrované projekty rozvojových cen-
ter je pro České Budějovice rezervováno
asi 450 milionů korun. „To je částka, na
niž musíme bezpodmínečně dosáhnout.
Stejnou sumu musíme být schopni získat
z dalších operačních programů Evropské
unie a ostatních oblastí Regionálního
operačního programu, kde nás ale čeká
velmi těžký konkurenční boj s ostatními
městy a obcemi. Další zhruba jednu mili-
ardu dodáme z vlastního rozpočtu, pro-
tože dotace ve valné většině nepokrývají
projekt ze sta procent. To je minimum,
kterého chceme dosáhnout,“ nastínila
Popelová.

Zmínila zanádražní komunikaci za
zhruba 1,5 miliardy korun. Tento projekt

je podle ní nesmírně finančně náročný
a vymyká se všem dotačním titulům ope-
račních programů. „Pokusíme se hledat
finanční prostředky jinde, než jsou pro-
gramy, ze kterých může žádat město jako
takové,“ uvedla náměstkyně.

Kromě již zmíněných projektů chce
město postavit dům s pečovatelskou
službou za asi 250 milionů korun či vybu-
dovat nový most přes Vltavu v jižní části
města. „Ukázalo se při uzavírce Máneso-
vy ulice, že ještě jeden most je v této loka-
litě Českých Budějovic naprosto nezbyt-
ný,“ sdělila Popelová.

České Budějovice byly doposud po-
měrně úspěšné při podávání žádostí o pe-
níze z evropských fondů. Ve srovnávacím
žebříčku jsou uprostřed statutárních měst.

Budějovice se pyšní stavbou roku

Za starý řidičák hrozí pokuty
Rozhovor s tajemníkem českobudějovického magistrátu Zdeňkem Řeřábkem

KKoonneecc  rrookkuu  ssee
bbllíížžíí  aa  ss nníímm  sskkoonnččíí
ppllaattnnoosstt  řřiiddiiččsskkééhhoo
oopprráávvnněěnníí  ii  ttiissííccůůmm
řřiiddiiččůů,,  kktteeřříí  mmaajjíí  ddoo--
kkllaadd  vvyyddaannýý  ddoo  3311..
1122..  11999933..  JJaakk  pprroobbíí--
hháá  vvýýmměěnnaa  pprrůůkkaazzůů??

Mrzí mne, že od-
dělení pro výměnu
řidičského oprávně-
ní na Jeronýmově ulici zeje prakticky
prázdnotou. Ačkoliv si doklad musí vyřídit
ještě asi 12.000 lidí, nechodí prakticky
nikdo. Nerozumím tomu, protože ze záko-
na máme na výměnu jeden měsíc a pokud
řidiči nechtějí riskovat sankce, měli by si
nový řidičský průkaz obstarat včas.

JJaakk  vvyyssookkéé  ppookkuuttyy  řřiiddiiččůůmm  hhrroozzíí,,  kkddyyžž
ssii  oo  nnoovvýý  pprrůůkkaazz  nneeppoožžááddaajjíí  ddoo  kkoonnccee  rrookkuu??

Záležet bude na tom, jakého přestupku
se dopustí. Pokud přijdou po 31. 12. 2007
na přepážku, dopouští se přestupku proti
pořádku ve státní správě za který mohou
dostat pokutu až do výše 30.000. Pokud bu-

de takový řidič zastaven při kontrole poli-
cejní hlídkou, hrozí mu za přestupek proti
bezpečnosti a plynulosti v silničním pro-
vozu pokuta do 2.000,- Kč a následné ozná-
mení na evidenci řidičských průkazů
a opět sankce za přestupek proti pořádku
ve státní správě – tedy do 30.000,- Kč.  Pak
může vyjít lhostejnost k výměně průkazů
pěkně draho.

VV  nněěkktteerrýýcchh  mmééddiiíícchh  ssee  vvššaakk  oobbjjeevviillyy
iinnffoorrmmaaccee,,  žžee  ssaannkkccee  nneebbuuddoouu  ttaakk  vvyyssookkéé
nneebboo  nneebbuuddoouu  vvůůbbeecc??

Také já jsem tyto „zaručené zprávy“ na
vlastní oči viděl a četl. Musím ale jasně říci,
že my postupujeme podle zákona, v němž
žádné přechodné období není. Neřídíme se
tím, co napíše redaktor. Noviny nám ne-
diktují, co máme dělat. Nezbývá než opako-
vat, že platnost řidičských průkazů vyda-
ných do roku 1993 končí k 31. 12. 2007.
Sankce, které vyplynou z následných přes-
tupků, které jsem zmínil, opět vycházejí ze
zákona. My si je nijak nevymýšlíme.

MMůůžžeemmee  tteeddyy  ooččeekkáávvaatt  ffrroonnttyy  uu  ppřřeeppáážžeekk
vvýýmměěnn  řřiiddiiččsskkýýcchh  pprrůůkkaazzůů  kkee  kkoonnccii  rrookkuu??

Bohužel je to vzhledem k tisícům řidi-
čů, kteří si ještě o výměnu nepožádali, vel-
mi pravděpodobné. Již několikrát jsme zdů-
razňovali, aby lidé výměnu nepodceňova-
li. Už v říjnu loňského roku jsme rozšířili
úřední dobu. Řidiči si tak mohou vyměnit
průkaz pět dní v týdnu, v pondělí a ve stře-
du od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od
8.00 do 11.30 hodin. Bohužel přišel jen zlo-
mek lidí.

ZZaavveeddeettee  ddaallššíí  ooppaattřřeenníí,,  aabbyy  kk  ffrroonnttáámm
nneeddoocchháázzeelloo??

Již jsme všechna vyčerpali. Nemohu
přijmout najednou 60 lidí kvůli ne-
zodpovědnosti většiny řidičů, jichž se
výměna dotýká. Nebudeme otevírat
o víkendech, když lidé nechodí ani v týd-
nu. Nemůžeme ani upřednostnit řidiče
s neplatným průkazem před těmi, kteří si
nechávají dělat tzv. eurořidičák. Nedovo-
luje nám to zákon. Pokud lidé čekají až na
poslední chvíli, musejí počítat s náporem
u přepážek a frontami.

Vedení by si přálo ale lepší výsledek. „Je
třeba, abychom byli připraveni a ne za-
skočeni, až bude nějaký dotační program
vyhlášený. V tom tkví úspěch,“ pozname-
nal náměstek primátora František Jelen.

Radní proto stanovili pravidla pro
zpracovávání projektů do evropských fon-
dů. Vytvořen bude vždy projektový tým,
kde hlavní zodpovědnost bude mít buď
primátor nebo příslušný náměstek, radní
popřípadě tajemník magistrátu. Ten ses-
taví pracovní skupinu, kterou povede
vždy příslušný vedoucí odboru. Město
úspěšné skupiny pak ohodnotí mimořád-
nými odměnami. „Tento systém úspěšně
funguje i v jiných městech, které velmi
dobře dosahují na evropské peníze,“ do-
dala Popelová.

Chci zlepšit služby občanům
Strážníka MMii--

rroossllaavvaa  MMaacchhaa mo-
hou obyvatelé Čes-
kých Budějovic pot-
kat hned při vstu-
pu do budovy měst-
ské policie – na pře-
stupkovém odděle-
ní. Miroslav Macho
pracuje u Městské
policie České Bu-
dějovice od roku
1996, kdy nastou-
pil jako řadový
strážník do hlídkové služby. Postupně
přešel na operační středisko, které řídí
výkon služby, a v roce 2003 na přestup-
kové oddělení, které od letošního září vede. 

„Rád bych ještě více zkvalitnil práci
a výstupy vycházející nejenom z přes-
tupkového oddělení, ale obecně z Městské
policie České Budějovice, aby mohli na na-
ší práci stavět jiní a byli jsme skutečným
přínosem. Také bych rád zlepšil služby
poskytované občanům, aby se na nás mohli

v budoucnu s dů-
věrou a dobrou zku-
šeností opět obrá-
tit,“ naznačuje své
plány vedoucí pře-
stupkového oddě-
lení. Kromě toho
má na starosti agen-
du zabývající se
nedovoleně zalo-
ženými skládka-
mi, dlouhodobě od-
stavenými vozidly
nebo komunikač-

ními závadami.
„Práce u městské policie, stejně jako

jakákoli jiná, s sebou přináší své klady
i zápory, ale ať sloužíte na ulici nebo
v kanceláři, má tato činnost svoji nezastu-
pitelnou hodnotu a význam. Vzhledem
k tomu, že se nejedná o typické zaměstná-
ní a setkáváme se zde stále s novými
a často neobvyklými situacemi, mohu říci,
že tato práce může člověka hodně zkuše-
nostně obohatit,“ shrnul Macho.
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Sociální sloupekZáchranáři cvičili 
zásah na letišti

Jak ošetřit a bezpečně hospitalizovat
pacienta s vysoce nakažlivou nemocí jako
je například ebola, který přistane na čes-
kobudějovickém letišti, cvičili počátkem
října jihočeští zdravotničtí záchranáři,
hasiči, policisté, hygienici, lékaři a pra-
covníci letiště.

„Pravděpodobnost, že k obdobnému
případu dojde, je sice malá, ale vyloučit ji
nelze. Například v Německu se již s ob-
dobnou situací setkali a je proto nutné, aby-
chom byli připraveni. Jedině při cvičeních
si můžeme vyzkoušet situace, které nemů-
žeme jinak předvídat,“ uvedl na letišti Ro-
man Primula, který je členem Evropského
centra pro kontrolu infekčních chorob.

Cvičení začalo před 10. hodinou, kdy
dispečer letiště obdržel informaci o tom, že
na letadle letícím z německého Frakfurtu
se nachází cestující z Konga, u nějž se pro-
jevila vysoká horečka a vyrážka.

Letadlo nejprve zdravotničtí záchraná-

ři izolovali hned na přistávací ploše, pa-
cienta vyšetřil lékař ve speciálním och-
ranném obleku a oddělil jej od ostatních
cestujících. Hasiči nato postavili dekon-
taminační stan a na místě zasahoval
i speciální biohazardní tým, který má
k dispozici Jihočeský kraj.

Akce na letišti skončila před poled-
nem, kdy se pacient ve speciálním vaku
dostal do českobudějovické nemocnice na
infekční oddělení. Cvičení zorganizovala
Krajská hygienická stanice v Českých
Budějovicích.

„Vycházeli jsme ze skutečných událos-
tí, kdy se před několika lety objevilo na
jihu Čech podezření na SARS, které se ale
nepotvrdilo. V souvislosti s rozvojem letec-
ké dopravy v jižních Čechách vyvstala na-
jednou otázka, jakým způsobem řešit
ochranu před náhlou nákazou,“ sdělil
mluvčí českobudějovické Krajské hygie-
nické stanice František Kotrba.

Sociální odbor vyplatil
už 217 milionů korun 

Od začátku letošního roku do 30. zá-
ří vyplatil odbor sociálních věcí na dáv-
kách sociální péče celkem 217 milionů
korun. Největší položkou je dávka, která
je vyplácena s účinností zákona č. 108/
2006 Sb. od 1.1.2007, a to příspěvek na
péči, dříve zvýšení důchodu pro bez-
mocnost. Tuto dávku vyplácíme z pozi-
ce obce s rozšířenou působností čtyřem
tisícům příjemců a k poslednímu září
jim byly vyplaceny 162 miliony. Do 30.
dubna, to znamená do doby určené
k přehodnocení dávek podle původní-
ho zákona o sociální potřebnosti, bylo
na dávkách sociální péče vyplaceno 3,8
milionu, a to pro sociálně potřebné ro-
diny s dětmi a jednotlivce.

S účinností zákona č. 111/2007 o po-
moci v hmotné nouzi byl vyplacen pří-
spěvek na živobytí ve výši 8 milionu,
doplatek na bydlení 1,25 milionu a mimo-
řádná okamžitá pomoc 800 tisíc korun.

Další dávky sociální péče jsou vy-
pláceny zdravotně postiženým obča-
nům. Tato suma přesahuje 41 milion,
přičemž nejvyšší odčerpanou položkou
je 29 milionů jako příspěvek na provoz
motorového vozidla. Téměř sedm milio-
nů připadlo na příspěvek na zvláštní po-
můcky a přes čtyři miliony na příspě-
vek na nákup, opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla.

PPaavvllaa  MMiikkššááttkkoovváá,,  vveeddoouuccíí  ooddbboorruu
ssoocciiáállnníícchh  vvěěccíí

Nové brožury jsou k dispozici na informačním středisku. Foto Petr Zikmund

Opravená kaplička.  Foto magistrát města

Jednotná pravidla schválená zastu-
pitelstvem sjednocují způsob poskyto-
vání dotací městem a týkají se sedmi
oblastí: kultury, ochrany životního
prostředí, sociální oblasti, volnočaso-
vých aktivit, sportu, památkové péče
a cestovního ruchu, přičemž každá ob-
last má schválena svá vlastní pravidla.

Ta definují například přesnou část-
ku, termíny jednotlivých výzev, kdo
a na jaký projekt je oprávněn žádat,
jaké přílohy musí žádost obsahovat,
stanovují výši požadované spoluúčasti
a podobně. Každoročně půjdou na do-
tace  minimálně 2,5% z vlastních příj-
mů schváleného rozpočtu města, kte-
rý na rok 2007 činí 1 miliardu 428 mi-
lionů korun. První výzvy budou vyhlá-
šeny už na podzim.

Figuranta odvádí záchranáři ve speciálních oblecích do izolace. Foto Petr Zikmund

Brožury pomohou turistům
České Budějovice obdržely

letos na jaře od Jihočeského
kraje dva granty, které použily
na novou sérii propagačních mate-
riálů cestovního ruchu. Ty jsou nyní k dispo-
zici na městském informačním středisku.

„Podařilo se nám získat celkem 180
tisíc korun, což umožnilo vznik čtyř no-
vých brožur v jednotném grafickém stylu
a v jazykových mutacích čeština, angličti-
na a němčina,“ sdělila náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová.

Materiály poskytnou ná-
vštěvníkům jihočeské metro-
pole komplexní informace o měs-
tě, a to od praktických kontaktů

na služby a možnosti ubytování až po
pamětihodnosti a zajímavosti, dále mož-
nosti kulturního a sportovního vyžití a ta-
ké tipy na výlety do blízkého okolí.

„S jejich distribucí samozřejmě počítá-
me i na propagačních akcích cestovního
ruchu,“ dodala Popelová.

Kapličky se oblékly do nového kabátu
České Budějovice opravily dvě zchá-

tralé kapličky. Nový kabát získala cír-
kevní stavba, která stojí v sousedství
křižovatky ulic Kněžskodvorská a Ka-
rolíny Světlé, a také objekt v Českém
Vrbném.

Oprava zchátralých kapliček přišla
město na necelých šedesát tisíc korun.
„Z pohledu městské pokladny se samoz-
řejmě jedná o malé částky, ale z pohledu
lidí převažuje finanční položky veliká
radost tamních obyvatel. Kapličky se
totiž staly opět vyhledávaným místem
a lidé k nim nosí čerstvé květiny,“ řekla
spokojeně vedoucí odboru správy veřej-
ných statků Vladimíra Hrušková.

Dodala, že kapličky neopravovalo jen
město, ale do rekonstrukcí se pustili i sa-
motní obyvatelé. Starý kříž s kamenným
podstavcem obnovili na své náklady páno-
vé Beníšek a Čerkl z Boršova nad Vltavou.

„Kříž původně stál v parčíku na rohu
ulic Lidická a J. B. Foestera. Mnoho let ale
ležel v zemi jen dochovaný kamenný
podstavec. Pan Beníšek jej vyzvedl,
kompletně očistil od nánosů betonu
a vyrobil k němu repliku železného
křížku,“ popisovala Hrušková. Společně
s městem pak našli nové vhodné místo,
které je jen několik metrů od toho
původního. „Na náklady města byla kom-
pletně upravena okolní zeleň,“ dodala
vedoucí odboru.

Budějovice dostanou 
asi miliony navíc

Pokud poslanci schválí novelu zákona
o rozpočtovém určení daní, kterou již
projednala vláda, přilepší si České Budě-
jovice ročně o desítky milionů korun. Roz-
počet by se měl navýšit o asi 35 milionů
korun. Tyto peníze by šly na investice.

Potvrdil to finanční náměstek českobu-
dějovického primátora Rudolf Vodička,
který současná pravidla pro rozpočtové
určení daní několikrát kritizoval a dokon-
ce letos oslovil i ministra Financí Miro-
slava Kalouska.

„Návrh samozřejmě velmi vítám a je
jen škoda, že už nepřišel dříve. Původní
zákon byl problémový hned z několika
důvodů. Tím nejzásadnějším bylo, že dělil
města do čtrnácti kategorií podle počtu
obyvatel. České Budějovice byly zařazeny
do kategorie od 50 tisíc do 100 tisíc oby-
vatel, což samozřejmě neodpovídalo vyna-
loženým nákladům, které jsou pochopi-
telně jiné u města s 50 tisíci a u města se
100 tisíci obyvateli,“ vysvětlil Vodička.

Jako příklady uvedl srovnání Českých
Budějovic s Jihlavou a Olomoucí. Ačkoliv
krajské město Vysočiny má těsně nad 50
tisíci obyvateli dostávalo na jednoho oby-
vatele stejné peníze jako Budějovice, které
jsou ale dvakrát větší, a naopak Olomouc,
která měla těsně nad 100 tisíci obyvateli,
dostávala o 300 milionů korun více než

jihočeské krajské město, přestože je srov-
natelně lidnatá.

„To bylo velmi nespravedlivé. Na tyto
nesrovnalosti jasně ukazovala i odborná
srovnávací analýza, kterou vypracoval
finanční odbor našeho magistrátu. Tento
podklad jsme použili jako významný
argument pro všech třináct poslanců zvo-
lených za jižní Čechy včetně ministra
financí Kalouska,“ doplnil Vodička.

Významným nešvarem dosavadních
pravidel pro rozpočtové určení daní bylo
například kupování obyvatel, aby města
měla nad hranici kategorie a dostala
miliony navíc. Tuto diskriminaci teď nove-
la podle Vodičky odstraňuje.

„Musíme si uvědomit, že náklady
jihočeské metropole jsou v praxi úplně
jiné a samozřejmě vyšší než u menších
měst. Ta totiž většinou například nemají
divadla, tak rozsáhlou městskou hromad-
nou dopravu a celou řadu dalších služeb
pro občany,“ podotkl náměstek primátora.
Zdůraznil, že vláda přidala do rozdělování
peněz částku 4,6 miliardy korun, aby tím
částečně kompenzovala rozdíly, které
nyní nastanou. „Nicméně platí, že většina
měst v republice si skutečně polepší,“
uvedl Vodička. Pokud bude novela schvá-
lena, začne platit od 1. ledna 2008.

Komentáře, názory

Lidé chtějí řešit dopravu
Město, kde lidé žijí rádi a váží si jeho

památek a historického dědictví, jeho po-
lohy, blízkosti přírodě, zeleně a kultury.
Ale také město, jehož obyvatele trápí do-
prava a nemalou část i obavy o vlastní
bezpečnost a kteří nejsou spojení s čis-
totou města a možnostmi parkování. 

Tak vyšly České Budějovice z dotaz-
níkového průzkumu, který pro město
zpracovala firma KP Projekt v rámci pří-
pravy nového strategického plánu. Dotaz-
níkové šetření, jehož se zúčastnilo 665
lidí, poslouží jako podklad pro přípravu
plánu a pomůže stanovit rozvojové pri-
ority města pro příští roky.

Za největší problém města respon-
denti označili dopravu – shodlo se na tom
37% dotázaných. „V tomto ohledu nejsou
výsledky průzkumu nijak překvapivé.
S dopravními problémy se potýkají všech-
na větší města, jejichž historická uliční síť
není stavěná na prudký nárůst automobi-
lismu. Nalézt vhodné řešení je náročné,
po časové i finanční stránce. Vkládáme
naději do tří velkých projektů, které měs-

to připravuje a měly by dopravu zlepšit. Je
to především dálnice D3, která poslouží
jako obchvat a kterou podporuje 88% do-
tázaných, dále zanádražní komunika-
ci a nakonec propojení ulic Strakonická
a Milady Horákové,“ naznačil primátor
Juraj Thoma.

Další zajímavé výsledky průzkumu:
73% obyvatel by se z Budějovic neodstě-
hovalo za srovnatelnou prací a bydlením
jinam, 24% se dopravuje do školy či za-
městnání na kole (20% pěšky, stejné
množství autem a 33,5% pomocí MHD),
58% považuje letiště důležité pro budouc-
nost města, pouze 11% je nespokojeno
s dostupností mateřských a základních
škol, nebo že ze zařízení pro volný čas
nejvíce lidem chybí koupaliště či akva-
park (32%).

Podrobné výsledky průzkumu lze
nalézt na webové stránce  hhttttpp::////wwwwww..cc--
bbuuddee jjoovv iiccee .. cczz//CCZZ//0055//SStt rraa tteeggyy// .
Vylosovaní respondenti průzkumu obdrží
hodnotné ceny.

Zálohování PET lahví naruší systém třídění Problém sociáního vyloučení se netýká jenom Romů
Ministerstvo ži-

votního prostředí
uvádí nejrůznější
příklady dobré pra-
xe ze zahraničí a
zdůrazňuje klady
tohoto systému. Už
se však tolik neza-
mýšlí nad tím, jaký
bude mít jím pro-
pagovaný systém
dopad na odpadové hospodářství obcí,
zejména těch menších, a jejich rozpočty.
Na odpadové hospodářství obce většinou
doplácejí. Peníze putující do obecních
rozpočtů ze systému Eko-kom a za prodej
PET obalů umožňují, aby obce mohly sys-

tém provozovat. Jestliže budou PET lahve
podléhat zálohovému systému, nebude
již o to, co zůstane v kontejnerech na
tříděný odpad tak velký nebo vůbec žád-
ný zájem. Jaký pak bude zájem obcí dále
třídit? A budou na to ještě mít dostatek
peněz? V České republice se za poslední
léta investovaly nemalé prostředky do
odpadového hospodářství a byl nastaven
určitý systém. Ten po prodělání dětských
chorob funguje a je i efektivní. Co s tím
provede zálohování PET lahví? Nad tím
by bylo dobré se také zamyslet a náklady
vyčíslit. Určitě nás to bude něco stát.
A pozitivní dopad je velmi nejistý.

IIvvoo  MMoorraavveecc,,  ppřřeeddsseeddaa  kkoommiissee  rraaddyy
mměěssttaa  pprroo  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí

Město má nová 
dotační pravidla.
Co to znamená?
Na často kladenou otázku odpovídá

náměstkyně primátora Ivana Popelová:

Sociální vyloučení
může být chápáno ja-
ko mechanismus, je-
hož setrvačnost má
vnější příčiny. Bývá to
zejména nezaměstna-
nost, nedostatek vzdě-
lání ve smyslu uplati-
telnosti na pracov-
ním trhu, přispět může
i osamělost, fyzický
handicap či stigmatizovaná identita. V Čes-
ké republice bývá fenomén sociálního
vyloučení převážně spojován s Romy.
Nejsou to však jen oni, zapomíná se na ony
osamělé, fyzicky i duševně handicapo-
vané, zapomíná se zejména na seniory.

Právě oni se často setkávají s diskrimi-
nací kvůli věku, potýkají se s osamělostí,
mají zdravotní problémy, je jim vyčítáno,
že jsou neproduktivní a všude překáží.
Bohužel jsou i psychicky a fyzicky týráni.
Průzkum Zdravotně sociální fakulty Jiho-
české univerzity z roku 2004 prokázal, že
více než 13% seniorů se setkalo nebo bylo
přímou obětí fyzického týrání. Psychické
násilí nebo pokořující jednání zažilo 21%
seniorů.

V situaci sociálně vyloučeného nebo
sociálním vyloučením ohroženého se člo-
věk neocitne ze dne na den. Soubor příz-
naků sociálního vyloučení vzniká postup-
ně a často má nádech lidského selhání,
o které se jeho nositelé, někdy s přispě-

ním nejbližšího okolí, zasloužili sami
svým jednáním.

Sociální nerovnost existuje odjakživa,
mění se však způsob reakce na ni a pod-
mínky, za jakých vzniká a udržuje se. Ve
společnosti tržní ekonomiky a státního
právně-administrativního aparátu se před-
pokládá, že sociální vyloučení je extrém-
ní nefunkční forma sociální nerovnosti,
která škodí nejen celé společnosti, ale i je-
dinci. Politikou Evropské unie a všech je-
jích členských států je sociální vyloučení
zmírňovat až likvidovat a to především do-
sažením plné zaměstnanosti a eventuelním
odstraněním diskriminace ve vzdělání. 

IIvvaann  MMáánneekk,,  ppřřeeddsseeddaa  ssoocciiáállnníí  kkoommii--
ssee  rraaddyy  mměěssttaa
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NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Zapojení veřejného a soukromého sek-
toru, tzv. Public Private Partnership (PPP),
se nemusí týkat pouze výstavby dálnic a ji-
ných komunikací, ale například i domovů
pro seniory. Dokládá to zájem investorů,
kteří se už obrátili na vedení Č. Budějovic
s myšlenkou vystavět domov důchodců.

„Mohu potvrdit, že mne skutečně již
navštívili investoři, kteří počítají s tím, že
by takové zařízení na území města rádi
postavili. Jednalo se však jen o obecné úva-
hy, které vycházely z trendů Rakouska
a Německa, kde stejně jako u nás stárne mo-
vitější generace, která je ochotna připlatit
si například za luxus,“ sdělil náměstek česko-
budějovického primátora Rudolf Vodička.

Zdůraznil, že město, které potřebuje
navýšit počet lůžek, se PPP projektům
v oblasti sociální sféry nebrání, musí se
však předem vyjasnit, zda bude investor
i provozovatelem zařízení a jestli by město
hradilo dotaci na jedno lůžko, jako to dělá
ve svých domovech důchodců. „Tady se
částka pohybuje kolem 150 až 200 tisíci
na jedno lůžko,“ vysvětlil Vodička.

V současné době se zpracovává nový
rozvojový plán sociálních služeb, který
bude hotov pravděpodobně v červnu příš-
tího roku. Ukáže mimo jiné, jaká je po-
ptávka po domovech důchodců a kolik
bude potřeba lůžek.

„Už nyní ale víme, že domovy pro
seniory budou potřeba v souvislosti s de-
mografickým vývojem a stárnoucí popula-
cí. Je také jasné, že důchodového věku

dosahují lidé, kteří budou ochotni připlatit
si za luxus. Tím ale neříkám, že naše stá-
vající domovy důchodců jsou špatné. Na-
opak je zde péče na velmi kvalitní úrovni,“
nastínil Vodička.

V praxi by soukromý domov pro se-
niory znamenal, že se do něj budou stě-
hovat bohatší a do městských zařízené mé-
ně movití. „To koneckonců odpovídá i sou-
časným podmínkám pro přijetí, kdy upřed-
nostňujeme klienta podle jeho zdravotní-
ho stavu a také sociálního postavení,“ pro-
hlásil náměstek budějovického primátora.

Jak dále zdůraznil, bylo by na zvážení,
zda město samo bude investorem nového
domova důchodců u Hvízdala, na nějž má
již stavební povolení, neobdrželo ale dotaci
od státu. Tady by přestavbou objektu slou-
žícího jako parkoviště i skladu mohlo
vzniknout až 166 nových míst.

„Každopádně nechceme zmenšovat ka-
pacitu, ale chceme dát příležitost i soukro-
mým investorům,“ dodal Vodička. Zapoje-
ní soukromého kapitálu se nebrání ani pri-
mátora Juraj Thoma, který dokonce uvedl,
že se na něj již obrátily bankovní ústavy,  kte-
ré by měly zájem domov důchodců postavit.

Město spravuje Domov důchodců Máj,
Centrum sociálních služeb Staroměstská
a Domov pro seniory Hvízdal. Každoročně
ve všech třech domovech uvolňuje dohro-
mady necelých osmdesát lůžek.

Public Private Partnership (PPP) - spo-
lečenství o partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru

Investoři mají zájem 
o domovy seniorů

Dnešní otázka zní: V 19. století vysazovalo město oblíbené aleje stromů (Lannovka, Pražská). 
Kde byly Krumlovské aleje a kde aleje vzdechů?
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera Věže a věžičky Českých Budějovic aneb nejen Praha je stověžatá s jeho vlastno-
ručním podpisem. Správná odpověď na otázku ze zářijového vydání je: PPřřeess  ŽŽiižžkkoovvoo  nnáámměěssttíí  jjeezzddiillaa  MMHHDD  lliinnkkaa  čč..  66  ((KKnněěžžsskkéé
DDvvoorryy  ––  HHoommoollee))  aa  zzaassttáávvkkuu  mměěllaa  nnaa  ssttrraanněě  rraaddnniiccee..    Výhercem je: Heřman Maroušek, Jana Opletala 59, 370 05 České Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. 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.

18. U KOTVY

Na Lidické třídě vedle kina Kotva
stála do roku 1978 restaurace U kotvy či
Kotva. Na průčelí býval výrazný nápis
NÄRODNÍ DŮM SOKOLA II. Z ulice to
byl celkem malý patrový dům, ale měl
zadní trakt a na dlouhé parcele až do
Tylovy ulice sokolovnu a letní cvičiště
sokolů. V zimě se na cvičišti vybu-
dovalo kluziště s osvětlením. A ještě
v Tylovo ulici měli sokolové objekt
loutkového divadla. Sokolové také pos-
tavili na zakoupeném pozemku v roce
1928 biograf Kotva s kapacitou 528
sedadel. Biograf byl stálým zdrojem
příjmů pro činnost Sokola II. 

V roce 1952 byla Československá
obec sokolská zrušena, majetek přidě-

len vládou schváleným organizacím, ale
restaurace U kotvy jako taková neza-
nikla. Byla zbytečně zlikvidována až po
dostavění polikliniky JIH. Poliklinika za
Kotvou se stavěla od roku 1975 a
slavnostně byla otevřena dne 6. 5. 1978.
Restaurace pořád stála, tudíž bylo zřej-
mé, že poliklinice nepřekáží. Že nemo-
hla fyzicky překážet, o tom svědčí dneš-
ní vcelku nehodnotné objekty přesně
v místech Kotvy. 

Tělovýchovná jednota Sokol byla ve
městě založena v roce 1869. Až do roku
1894 to byla jedna jednota. Poté se ze
Sokola odštěpila samostatná jednota
Tyrš, která po roce 1900 přijala název
Sokol II. Původní Sokol měl označení
Sokol I.  Sokol II nejprve cvičil v těloc-
vičně Matiční školy v ulici Matice
školské. V roce 1907 zakoupil na teh-

dejší Linecké třídě dům s restaurací
Kotvou. Rozvoj pak přibrzdila 1. světová
válka. V roce 1948 byly jednoty Sokol I
a Sokol II zařazeny do Československé
obce sokolské, která sdružovala všech-
ny sportovní kluby a spravovala jejich
majetek. Ale v příštích letech byl spor-
tovní sektor v republice přestavěn pod-
le ruského vzoru a sokolové byli praktic-
ky rozprášeni.

Kino Kotva se udrželo. Jen se měnil
název na kino Svět, kino Pohraniční strá-
že a zpět na kino Kotva. V roce 1956
bylo v Kotvě instalováno první široko-
úhlé plátno ve městě. Mělo zkratku ŠUP.
Lidově: „Udělala se rekonstrukce na ŠUP“. 

Připravuje odbor územního plá-
nování a architektury, Milan Binder
a Jan Schinko.

Z m i z e l é  B u d ě j o v i c eZ m i z e l é  B u d ě j o v i c e

Českobudějovické zastupitelstvo
schválilo připojení města k Evropské
chartě bezpečnosti silničního provozu.

„Charta je bezplatná a dobrovolná ini-
ciativa Evropské komise a jejím cílem je
snížit počet obětí dopravních nehod. Svým
podpisem pod tímto dokumentem se
zavazujeme, stejně jako ostatní evropská
města, instituce, asociace a firmy, že
uskutečníme akce na zlepšení bezpečnosti
provozu na silnicích,“ vysvětlila náměst-
kyně primátora Ivana Popelová, které
zastupitelstvo uložilo vypracování Formu-
láře pro závazek Evropské charty.

Jedná se v podstatě o plán akcí na tři
roky dopředu, který se posílá ke schválení
přímo do Bruselu. Město se v něm zava-
zuje k uskutečňování hned několika opa-
tření. „Konkrétně jde o bezpečnost dětí na
jízdním kole, což zahrnuje například kam-

paň Na kolo jen s přilbou a dopravní sou-
těže cyklistů, dále bezpečný provoz cyk-
listů ve městě, jež představuje budování
dalších cyklostezek,“ nastínila Popelová

Dalším opatřením je pak bezpečnost na
komunikacích z obecného pohledu a bez-
pečnost chodců, například v rámci pro-
gramu Bezpečná cesta dětí do škol, což
představuje budování dělících středových
ostrůvků a světelného signalizačního za-
řízení na přechodech, či vybudování chod-
níku u VOŠ v Okružní ulici, organizování
Evropského dne bez aut či Týdne mobility.

Oficiální prezentace Evropské charty
bezpečnosti silničního provozu se usku-
tečnila 27. září 2007 v Praze v zastoupe-
ní Evropské komise v České republice.
V závěru setkání došlo k samotnému pod-
pisu Charty novými signatáři. 

Provoz na silnicích má být bezpečnější
Náměstkyně Ivana Popelová podepisuje chartu. Foto magistrát města

Rozhovor s ředitelem 1.JVS Jiřím Heřmanem
Provozovatel vodovodních a kanalizač-

ních sítí společnost 11..  JJVVSS spravuje vodo-
hospodářský majetek v 79 městech a
obcích na jihu a západě Čech. Je členem
skupiny Veolia Voda. Největším klientem
je statutární město České Budějovice.
Tady mají vodohospodáři na starosti 310
kilometrů vodovodní, 240 kilometrů ka-
nalizační sítě, 9 kašen a 5 pítek. 1. JVS
patří mezi nejmladší, ale zároveň nejrych-
leji se rozvíjející společnost na jihu Čech.
Jejím ředitelem je Jiří Heřman, který pos-
kytl rozhovor:

SSppoolleeččnnoosstt  11..  JJVVSS  ppůůssoobbíí  vv ČČeesskkýýcchh
BBuudděějjoovviiccíícchh  oodd  rrookkuu  11999977..  CCoo  ssee  zzaa  1100  lleett
ppooddaařřiilloo??

Deset let je dlouhá doba a během ní se
podařilo mnoho dobrých věcí. Z toho
dlouhodobého pohledu je asi nejdůležitější
zmínit radikální snížení ztrát ve vodovod-
ní síti a dosažení finanční rovnováhy mezi
potřebami obnovy vodohospodářské infra-
struktury a výší nájemného.

NNeejjvvěěttššíí  ssttaavveebbnníí  aakkccíí  vvee  mměěssttěě  jjee  ssttaavv--
bbaa  úúpprraavvnnyy  vvooddyy..  PPrroočč  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
ppoottřřeebbuujjíí  vvllaassttnníí  úúpprraavvnnuu  aa  kkddyy  ssii  oobbččaannéé
bbuuddoouu  mmooccii  nnaattooččiitt  vvoodduu  zz nnoovvéé  úúpprraavvnnyy??

České Budějovice jsou v současné do-
bě z 90 procent závislé na dodávkách pit-
né vody z Vodárenské soustavy jižní Če-
chy, což může při výpadku tohoto zdroje
nebo omezení dodávek znamenat pro sto-
tisícové město velké problémy. Proto je vý-
stavba nové úpravny vody nezbytná. Le-
tošní léto v některých lokalitách, napřík-
lad na severu nebo západě Čech, znovu
ukázalo, že spoléhat se pouze na jeden
vodní zdroj představuje velké riziko. Celá
stavba by měla být dokončena v roce 2008.

Po dokončení bude
surová podzemní
voda do úpravny
čerpána ze dvou,
tři sta metrů hlubo-
kých vrtů. Provozo-
vána pak bude ve
dvou režimech. Za
běžného provozu
bude úpravna vy-
rábět přibližně 50
sekundových litrů
pitné vody, což je

zhruba jedna šestina spotřeby vody v
krajském městě, v případě potřeby však
bude moct zvýšit výkon až na 80 vteři-
nových litrů.

ÚÚpprraavvnnaa  jjee  ssvvýýmm  rroozzssaahheemm  oojjeeddiinněělláá
aakkccee,,  aallee  ccoo  ddaallššííhhoo  cchhyyssttááttee??

Město vlastní rozsáhlý majetek, jehož
velký objem pochází z dob, kdy nebyly
k dispozici kvalitní materiály a nebylo ani
zvykem odvádět kvalitní práci. Stojí tudíž
před ním nelehký a dlouhodobý úkol zlep-
šování technického stavu – zkrátka mno-
ho rekonstrukcí. Koncepční i technické
přípravě těchto prací nyní věnujeme nej-
více pozornosti.

VV ppoosslleeddnníí  ddoobběě  ssee  hhooddnněě  mmlluuvvíí  oo  zzaa--
nneeddbbaannoossttii  ssttaavvuu  vvooddoovvooddnníícchh  aa  kkaannaallii--
zzaaččnníícchh  ssííttíí..  JJaakk  jjssoouu  nnaa  ttoomm  ČČeesskkéé  BBuudděě--
jjoovviiccee??

Nejsou na tom o nic hůře, ale také ne
o mnoho lépe než většina velkých českých
měst. Dluh z minula je výrazný, ale snaha
snižovat ho je velká. Představitelé města
tomu vycházejí maximálně vstříc a do re-
konstrukcí komunikací zpravidla zařazují
i výměnu veškerých vodohospodářských

sítí. To sice znamená citelnější zásah do
života občanů v místě, ale pouze úplná
rekonstrukce dává rozumné záruky, že ne-
budeme muset obyvatele obtěžovat třeba
hned další rok nějakým zásahem na síti
spojeným s výkopem a další uzavírkou.

SSppoolleeččnnoosstt  jjee  zzáárroovveeňň  sspprráávvcceemm  ččiissttíírr--
nnyy  ooddppaaddnníícchh  vvoodd,,  kktteerráá  ppaattřříí  kk nneejjmmoo--
ddeerrnněějjššíímm  ččiissttíírrnnáámm  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee..  JJee
ttoo  pprraavvddaa??  

Čistírna odpadních vod byla před pěti
lety zničena povodněmi. Prošla kompletní
rekonstrukcí, na kterou byly uvolněny
finanční prostředky z fondu Evropské
unie ISPA. Cena celkové rekonstrukce byla
118 milionů korun. V současné době čis-
tírna splňuje přísné parametry předepsa-
né Evropskou unií. 

Některé zničené části zařízení čistírny
odpadních vod byly nahrazeny novými,
technicky pokročilejšími. To přineslo větší
ekonomickou efektivnost. Nezanedbatel-
ným přínosem rekonstrukce bylo také
zlepšení protipovodňové ochrany.

VVee  mměěssttěě  nneejjssttee  aallee  zznnáámmii  jjaakkoo  pprroo--
vvoozzoovvaatteelléé  vvooddoovvooddnníícchh  aa  kkaannaalliizzaaččnníícchh
ssííttíí,,  aallee  ttaakkéé  ppooddppoorroouu  rrůůzznnýýcchh  aakkttiivviitt......

Snažíme se v rámci možností podpo-
rovat život ve městě a zejména v oblasti
kultury, školství, amatérského sportu a cha-
rity. Tradičně již několik let spolupracu-
jeme s organizátory hudebního festivalu
Emy Destinnové. Vzhledem k tomu, že
jsme členem skupiny Veolia Voda, se nám
podařilo v letošním roce prostřednictvím
našeho Nadačního fondu přispět Dětské-
mu centru Arpida na provoz bazénu pro
handicapované klienty částkou 200 tisíc
korun. 

Jiří Heřman

Oprava Pražské třídy
skončila o 14 dní dříve

Rekonstrukce Pražské třídy, jedné
z hlavních českobudějovických do-
pravních  tepen, skončila o dva týdny
dříve, než bylo původně plánováno. 

Na konci října dokončili pracovníci
dodavatelské společnosti Skansky DS
vodorovné dopravní značení.

„Navrácení provozu do normálu se
podařilo o čtrnáct dní dříve, než bylo
plánováno - to je podstatná a pozitivní
zpráva pro všechny motoristy. K ury-
chlení  harmonogramu určitě přispěla
skutečnost, že práce probíhaly syste-
maticky s logickou koordinací. Přístup
zhotovitele byl velmi zodpovědný
a příkladný, což mohli na vlastní oči
sledovat občané přímo na stavbě,“
zhodnotil kvalitně odvedenou práci
náměstek primátora František Jelen. 

Otázka pro náměstka primátora 
Františka Jelena

MMeezzii  ddlloouuhhooddoobběě  ppřřiipprraavvoovvaannéé  aa  ssttrraa--
tteeggiicckkyy  vvýýzznnaammnnéé  iinnvveessttiiččnníí  aakkccee  mměěss--
ttaa  ppaattřříí  pprrooppoojjeenníí  ookkrruuhhůů  oodd  OOkkrruužžnníí
ss pprroossttoorreemm  bbuuddoouuccíí  zzaannááddrraažžnníí  kkoommuunnii--
kkaaccee,,  ccoožž  bbyy  zznnaammeennaalloo  jjeeddnnoozznnaaččnnéé
zzlleeppššeenníí  ddoopprraavvnníí  oobbsslluužžnnoossttii..  NNoovváá  kkoo--
mmuunniikkaaccee  bbuuddee  jjeeddnníímm  zz  ppřřiivvaadděěččůů  zz  ddááll--
nniiccee  DD33  ddoo  vvnniittřřnnííhhoo  mměěssttaa..  JJaakk  ttoo  tteeddyy
vvyyppaaddáá  ss  jjeejjíí  vvýýssttaavvbboouu??

Jde o společnou akci města a Ředi-
telství silnic a dálnic ČR. Naším cílem je
co nejdříve připravit projekt spočívající
ve vybudování kanalizace pod novou ko-
munikací až do fáze stavebního povolení
a hned poté zajistit vlastní výstavbu.
Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu,
jejíž realizaci musí předcházet diskuze
a především dohoda s vlastníky tamních

pozemků o jejich
možných výkupech
či náhradách. Naší
snahou je urychlit
právě tato majet-
koprávní vypořá-
dání a zaměřit se
na vlastní stavbu.
Nový úsek silnice
povede z kruhové
křižovatky na Ok-
ružní směrem přes

Husovu kolonii až do sousedství Jírov-
covy ulice, respektive před ní, do křížení
ulice Nádražní a budoucí zanádražní
komunikace. Věřím, že na tuto akci
plynule naváže právě výstavba zaná-
dražní komunikace.

Japonské umění na radnici
Unikátní výstavu aranžmá bonsají, ka-

ligrafií, což je starobylé umění krasopisu,
a suiseki, nebo-li neopracovaných kame-
nů různých velikostí, mohli lidé zhlédnout
ve výstavní síni českobudějovické radnice
na náměstí Přemysla Otakara II.

Expozice opředená tajemnem zaujala
nejednoho návštěvníka. Vždyť výstava by-
la výjimečná právě kameny suiseki. „Vy-
stavovali jsme na padesát suiseki, kaligra-
fie mistra Masaharu Ogawa a klasické
aranžmá bonsají,“ uvedl prezident České
asociace suiseki Karel Šerák.

Suiseki jsou neopracované kameny
a jediným zásahem člověka může být je-
jich očištění. „U určitých kamenů se při-
pouští jejich eventuální leštění a ve spe-
ciálních případech může být částečně
upravena jejich spodní strana, aby je bylo
možné postavit,“ vysvětlil Šerák, který byl
mnoho let jediným Čechem, který byl čle-
nem Evropské asociace suiseki. V součas-
né době má asociace asi tři desítky členů.
A další přibývají.

Lidé obdivovali na výstavě rovněž kali-
grafie, což je starobylé umění krasopisu.
Zahrnuje jak funkční nápisy a ručně psané
dopisy, tak i výtvarné umění, kde vytvo-
ření psaného znaku může mít přednost
před čitelností textu. Moderní kaligrafie
pokračuje v zobrazování sama sebe jako
spojení pozvánek, map a dalších prací vyu-
žívajících psaní.

Karel Šerák ukazuje jeden ze suiseki.
Foto Petr Zikmund
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Projektové financování regenerace bytových domů 
Nabízíme úplnou a profesionální správu Vašich nemovitostí. Zabezpečíme
Vám rovněž i zpracování komplexního programu „Regenerace panelových
a bytových domů na klíč s možností využití státních dotací“. 

Pomůžeme Vám efektivně projít celým procesem REGENERACE
VAŠEHO DOMU od:

- posouzení technického stavu objektu
(energetický audit, projekt) 

- zajištění optimálního způsobu financování úvěru
- pomoci při získání státních dotací na financování 

oprav (dotační program PANEL)
- zajištění stavebního řízení 

a vydání stavebního povolení
- zajištění výběrových řízení na dodavatele 

stavebních prací s následnou průběžnou kontrolou 
jejich provedení - stavebně technický dozor či dohled

- další poradenská činnost
Po celou dobu splácení úvěru Vám budeme napomáhat odborným poradenstvím při
řešení Vašich požadavků a problémů. 

Motto: „Renovace budovy Vám zajistí nejenom lepší kvalitu života, ale také zvýšenou
hodnotu nemovitosti na trhu a hlavně nižší účty za energii.“

Nejtěžší je se rozhodnout... ostatní můžete klidně nechat na nás!

ČČiissttíírrnnoouu  ooddppaaddnníícchh  vvoodd  vv  ČČeesskkýýcchh
BBuudděějjoovviiccíícchh  vveeddee  nnaauuččnnáá  sstteezzkkaa

1. JVS a.s.

Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911

info linka: 800 120 112, e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Firmám, podnikatelům 
a veřejnosti nabízíme širokou    
nabídku doplňkových služeb.

Nepřerušovaný zvuk 
sirén je zkušební
Na celém území České republiky již pět

let probíhá pravidelná zkouška provo-
zuschopnosti jednotného systému varování
a vyrozumění, a to ve 12:00 každou první
středu v měsíci.  Sirény vysílají zkušební,
tzn. nneeppřřeerruuššoovvaannýý, tón po dobu 140 se-
kund, po kterém následuje hlasová infor-
mace, že se jedná o zkoušku. 

Zvuku sirény proto není třeba se obávat.
Varovný signál v případě hrozby nebo
mimořádné události má na rozdíl od
zkušebního kkoollííssaavvýý tón. Tento signál se
nazývá Všeobecná výstraha. Trvá také 140
vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve
zhruba tříminutových intervalech. 

Po tomto signálu bezprostředně násle-
duje mluvená tísňová informace, která sdě-
luje obyvatelstvu údaje o bezprostředním
nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimo-
řádné události a opatření k ochraně oby-
vatelstva. Celá tato problematika, včetně po-
řadí: signál – zpráva, je upravena Vyhláš-
kou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.

NNeepprraavviiddeellnnáá  ddoopprraavvaa  nnaa  oobbjjeeddnnáávvkkuu::
Zájezdy
·kolní v˘lety
Reklamní jízdy historick˘m trolejbusem

RReekkllaammnníí  sslluuÏÏbbyy::
Pronájem venkovních reklamních ploch 
na vozidlech MHD
Reklama v interiéru vozidel

MMyyttíí  vvoozziiddeell::
Autobusy, nákladní vozidla a návûsy
Dodávková a osobní vozidla
âi‰tûní interiérÛ vozidel
Mytí motorÛ

Naučná stezka s pomocí pracovníků 1. JVS a.s. provede zájemce celým proce-
sem čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že Naučná stezka je v uzavřeném
areálu čistírny odpadních vod skupiny zájemců (školy apod.) ji mohou navštívit po
telefonické dohodě, jednotlivci v rámci Dne otevřených dveří. 

Na sídlišti Šumava
proběhla deratizace

Na sídlišti Šumava proběhla v týd-
nu od 15. do 19. října deratizace, kterou
město zajišťuje pravidelně vždy na
podzim a na jaře. Hubení přijde České
Budějovice na téměř čtvrt milionu
korun.

„Návnady pro hubení potkanů jsou
kladeny zejména do otvorů, kde
hlodavci hnízdí a standardně nejsou
domácím zvířatům volně přístupné.
Přesto doporučujeme občanům, aby
v uvedené části města zamezili volné-
mu a nekontrolovanému pobíhání do-
mácích zvířat,“ uvedla vedoucí odboru
správy veřejných statků Vladimíra
Hrušková.

Radnice hostí
dvě výstavy

Dvě výstavy mohou zájemci navštívit
v listopadu v přízemní výstavní síni
českobudějovické radnice na náměstí
Přemysla Otakara II.

Do 8. listopadu se mohou nechat unést
pastely autora Františka Řeřába. Expozice
nazvaná Jihočeská krajina je věnována
100. výročí narození umělce.

Pohled na obrazy a keramiku přinese
výstava, která bude na Jeřába navazovat.
Karolína Mitášová (obrazy) a Helena Giras
Kozáková (keramické objekty) jsou ús-
pěšné autorky, jejichž umění oslovuje
všechny generace. 

Výstava jejich výtvorů bude zahájena
13. listopadu a skončí 24. listopadu. 

Zábavné odpoledne nazvané Překročme
bariéry, který pravidelně pořádá odbor kul-
tury magistrátu pro zdravé a handicapo-
vané děti z krajské metropole, přilákal le-
tos téměř 800 účastníků. Ve Všesportovní
hale na ně čekaly nejen soutěže, ale i živá
hudba. Foto magistrát města

Částkou přesahující 10 tisíc korun pod-
pořili lidé pražský Jedličkův ústav. Peníze
vhazovali od února do října do dvou kasi-
ček, umístěných v nákupních střediscích.

„Kasička se vybírá většinou dvakrát do
roka. Vloni lidé věnovali postiženým spo-
luobčanům umístěným v pražském Jed-
ličkově ústavu přes třicet tisíc. Letošní
částka tedy rozhodně není nijak závratně
vysoká,“ sdělil vedoucí správního odboru
Václav Suchopár.

Zdůraznil, že letošní sbírku pozname-
nala nejen lhostejnost, ale i vandalismus.
Původně byly totiž kasičky tři. „Kasičku
umístěnou na Lannově třídě poberta nejen
vykradl, ale i zdemoloval,“ vysvětlil Su-
chopár.

Jedličkův ústav 
získal ve sbírce 

deset tisíc korunSSeerrvviiss  vvoozziiddeell::
Servis autobusÛ, nákladních 
a dodávkov˘ch vozidel
Opravy klimatizací
Antikorozní ochrana vozidel

PPrrooddeejj  nnaaffttyy::
Prodej v hotovosti i na ãipové karty DP
Pro firmy i soukromé osoby
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Novohradská 738/40
370 33 âeské Budûjovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
E-mail: info@dpmcb.cz 

Detailní nabídka sluÏeb s kontakty k dispozici na www.dpmcb.cz

Úplná uzavírka
M. Millauera

Až do 15. prosince zůstane zcela
uzavřena ulice M. Millauera v Kněž-
ských Dvorech. Důvodem jsou stavební
úpravy zahrnující například instalaci
nového kanalizačního potrubí včetně
přípojek, uliční vpusti a veřejného
osvětlení. Rekonstrukce se dotkne i ko-
munikace a přilehlých chodníků, kde
bude zámková dlažba. Celková investi-
ce představuje částku asi 4 miliony ko-
run. Průchod pro pěší v době uzavírky
je zajištěn, stejně jako přístup k sou-
sedním objektům. Umožněn bude i prů-
jezd vozidel záchranné služby a hasič-
ského záchranného sboru.

Začátkem listopadu bude magistrát
rozesílat složenky k úhradě poplatku za
odpad za druhé pololetí 2007.

„Žádný zákon nám takovou povinnost
sice neukládá, ale přesto občany na tuto
skutečnost upozorňujeme. Jen na tisk a poš-
tovní přepravu více než 43 tisíc slože-
nek vydáváme téměř 430 tisíc korun. Ně-
kolik stovek složenek se k nám ale vždy
vrátí jako nedoručitelné. Někteří lidé se to-
tiž zdržují jinde než v místě svého trvalého
pobytu a nesdělí nám kontaktní adresu,“
uvedl náměstek primátora Rudolf Vodička.

Upozornil, že mnohdy dochází k narůs-
tání dlužných částek. „Od zavedení tohoto
poplatku v roce 2002 dluží městu celkem
9 881 občanů více než devět milionů ko-
run. Když dojde situace tak daleko, že je

vydán exekuční příkaz na přikázání pohle-
dávky na účtu, občané se začnou bránit
tím, že se v místě trvalého pobytu nezdr-
žují a složenku ani platební výměr nedos-
tali,“ popsal neradostnou situaci náměstek. 

Poplatek za odpad ve výši 500 korun
ročně platí v Českých Budějovicích každá
fyzická osoba s trvalým pobytem na území
města. Od poplatku mohou být v odpoví-
dající výši osvobozeni ti, kteří prokazatelně
nepobývají na území města nepřetržitě po
dobu delší než šest měsíců v roce s vý-
jimkou pobytů ve stavbách určených nebo
sloužících k individuální rekreaci a osoby,
jež prokazatelně žijí v zahraničí po dobu
delší než šest měsíců.

„Osvobození od poplatku se týká i osob
hospitalizovaných nepřetržitě po dobu del-

ší než tři měsíce, umístěných v ústavech
sociální péče či v domech s pečovatel-
skou službou, dále ve výkonu trestu a vaz-
by a obyvatelů azylových domů s nepřetr-
žitým pobytem delším než jeden měsíc.
Vznik nároku na osvobození je třeba
oznámit a prokázat pracovníkům oddělení
poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost zakládající nárok na osvobo-
zení,“ oznámil vedoucí finančního odboru
Bohuslav Bečvář.

Složenky, které magistrát rozesílá
k úhradě poplatku, mohou občané zaplatit
prostřednictvím pošty. Čtyři a půl tisíce
obyvatel využilo možnost hradit poplatek
za odpad prostřednictvím soustředěného
inkasa plateb obyvatelstva SIPO od listo-
padu 2007.

Splatnost poplatku za odpad se blíží 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e0074007300200050004400460020006100760065006300200075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002c002000730061006e007300200069006e0063006f00720070006f0072006500720020006c0065007300200070006f006c0069006300650073002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d006900740020006d0069006e0069006d0061006c00650072002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200075006e00640020006f0068006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e0067002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d006900740020002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020006d00ed006e0069006d006100200065002000730065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d00650064002000640065006e0020006d0069006e0064007300740065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200065006e0020006700650065006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e00200066006f006e00740073002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e0020006d00ed006e0069006d006100200079002000730069006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f00690073007300610020006f006e0020007000690065006e00690020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002c002000650069006b00e400200061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e00200066006f006e007400740065006a00610020006f006c0065002000750070006f00740065007400740075002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0069006e0069006d006100200065002000730065006e007a00610020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006d0069006e0069006d0075006d002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006c00e400670073007400610020006d00f6006a006c006900670061002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020007500740061006e00200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


