
p r o s i n e c  2 0 1 1   n   č í s l o  1 2  n   r o č n í k  8   n   d o  p o š t o v n í c h  s c h r á n e k  z d a r m a

ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

uvnitř najdete...nOVINY
Očekávejme 

město plné života

  Hazard ve městě končí
 Příprava Severní spojky
 Linka č. 3 bude rychlejší
 Nový městský web

město připravilo rozpočet 
na nový rok. očekávat lze nižší 
výnos z daní z příjmů, současné 
vedení města navíc nepočítá ani 
s příjmy z hazardu, který chce 
ve městě utlumit.

„vše ale zvládneme,“ uklidňuje 
občany první náměstek primáto-
ra miroslav Joch (čssd). i kdyby 
se naplnil nejhorší scénář a výpa-
dek daní byl tak velký, že předčí 
i očekávaný pokles příjmů oproti 
skutečnosti roku 2011 o 3,81% 
(pro srovnání: 1% představuje 10 
miliónů korun), mají podle mirosla-
va Jocha Budějovice dobré jméno 
u bank.

město v příjmech poklesne 
na rozpočet mezi lety 2007 a 2008. 
„šli jsme na krev,“ tvrdí miroslav 
Joch. dokládá to délka a množství 
jednání, která předcházela sesta-
vení rozpočtu. „po tři týdny jsme 
zasedali s vedoucími odborů a ře-
diteli našich příspěvkových organi-
zací a prošli s nimi každou polož-
ku. museli prokázat účelnost takto 

vynaložených prostředků,“ vysvět-
luje předsedkyně finančního výbo-
ru petra šebestíková (top 09). 

„pokud nakonec budou příjmy 
nižší, můžeme škrtat už jen v ka-
pitálových výdajích, naopak při 
pozitivním vývoji české ekonomiky 
nasměřujeme dodatečné příjmy 
do splácení našich dluhů, ty to-
tiž podstatně zatěžují budějovic-
ký rozpočet,“ upozornil miroslav 
Joch. předpokládá se, že zadluže-
ní v roce 2012 překročí magickou 
1 miliardu korun, což představuje 
takřka 11 000 kč na obyvatele. 

„současné vedení města však 
neodhlasovalo ani korunu dluhů, 
neseme si zátěže z minulých let, 
splácíme úvěry použité na rekon-
strukci úpravny vody, zimního sta-
dionu či stavbu modrého mostu, 
úvěr ve výši 180 miliónů korun, 
použitý na refinancování inves-
tičních akcí, ale především nás 
zatížil úvěr 600 miliónů, určený 

Příští rok bude kritický, 
ale rozpočet ho ustojí

na předfinancování a spolufinan-
cování integrovaného programu 
rozvoje města, tzv. iprm, po je-
hož doběhnutí v roce 2013 zbude 
alarmující dluh,“ zdůraznil miroslav 
Joch s tím, že za tímto dluhem sto-
jí chybné vyhodnocení financování 
evropských projektů, kdy se jed-
notlivé etapy musí předfinancovat 
z vlastních zdrojů, a prostředky, 
které přitékají často se zpožděním 
a v menších objemech, než se pů-
vodně předpokládalo, se musí pře-
lít do dalších započatých etap, aby 
byl splněn schválený plán prací. 
„snažili jsme se proto alespoň sni-
žovat výměry opravovaných ulic,“ 
přibližuje jeden ze záchranných 
kroků náměstek.

Příjmy ovlivní krize
příjmy městského rozpočtu 

jsou tvořeny řadou položek. nejvý-
raznější jsou příjmy daňové. ty by 
měly činit 1 092 milióny kč. 

další položku tvoří nedaňové 

příjmy, které by měly činit 325 mi-
liónů kč. patří sem jednak příjmy 
z pronájmu a jednak dividendy, 
především z teplárny, které v tom-
to roce činily 38 miliónů kč. tep-
lárnu však čeká nákladné odsíření, 
aby splnila přísné emisní limity, 
proto město jako majoritní akci-
onář teplárny nepočítá v příštím 

roce s příjmem z dividend. 
kapitálové příjmy města se oče-

kávají ve výši 49 miliónů kč. nej-
výraznější položku bude tvořit od-
prodej majetku, především objektů 
radniční 3 a kd vltava, o jejichž 
prodeji rozhodlo už zastupitelstvo 
v minulém funkčním období. to by 
mělo do městské kasy přivést 45 

Prosinec je 
měsícem oče-
kávání. Přichází 
advent a po něm 
následují Váno-
ce. Letos jsme 
se však rozhodli 
oslavit tyto vý-
znamné dny 
v trochu jiné podobě, než jsme byli 
zvyklí. 

Už od 26. listopadu náměstí „oku-
puje“ dřevěné městečko, které nabízí 
dárkové zboží, občerstvení, punče ze 
všech koutů světa a bohatý program... 
A nejen to. Když do tohoto městeč-
ka čas od času zavítám, vidím, že se 
stalo místem setkávání lidí, tedy tím, 
čím by náměstí mělo být i jindy než jen 
o adventu. Toto je přímým důkazem 
toho, že lidé se chtějí setkávat a chtějí 
k tomu mít příležitost. 

Tento poznatek, který má svoji logi-
ku, je proto pro nás důkazem, že pod-
porovat akce a aktivity, které oživují 
městský prostor, je důležité pro samot-
ný život města a jeho obyvatel a činí 
z našeho města město pro lidi. Určitě 
se nechci s tímto postojem hlásit o pa-
tent, vždyť jde o trend,  který v České 
republice začíná nabývat na stále vět-
ší důležitosti poté, co většina radnic 
za uplynulých dvacet let v podstatě 
téměř vyřešila problém zastara-
lé infrastruktury, prošla si obdobím 
budování průmyslových zón, aby na-
táhla investory, a teď začíná zjišťovat,  
že k tomu, aby lidé ve městě zůstávali, 
žili zde a pracovali, je nejdůležitější, 
aby město poskytovalo příležitosti pro 
setkávání, pro návštěvu kulturních 
i sportovních akcí, aby se oživily ulice 
a náměstí, zkrátka aby se lidé mohli 
společensky a kreativně vyžít. 

Letošní advent, byť jistě s něja-
kou tou chybičkou, kterou bude třeba 
s provozovatelem ještě doladit, aby 
další ročníky byly lepší a lepší, snad 
otevře oči všem, kteří o tom doteď 
pochybovali. Doufejme tedy a přejme 
si, aby nejen prosinec, ale celý příští 
rok byl pro nás rokem neustálých pří-
jemných očekávání. Abychom se mohli 
těšit na společenské a setkávací akce, 
aby se celý rok ve městě něco pozitiv-
ního dělo a aby lidé pocítili nový závan 
města otevřeného a pulzujícího!

Ivana Popelová (HOPB),
náměstkyně primátora

miliónů kč. 
ze státního rozpočtu pak přite-

če na přenesený výkon státní sprá-
vy, zahrnující např. agendu matrik, 
dokladů, sociální podpory, a pří-

spěvek na provoz mš a zš cca 
85 miliónů. „tyto prostředky však 
v žádném případě nepokrývají ná-
klady na výkon státní správy, ta 
nás přijde na více než 140 miliónů 
korun. vedle svých občanů se totiž 
město stará i o obyvatele 78 okol-
ních obcí, což je nejvíce z ostat-
ních statutárních měst,“ stěžuje si 
náměstek. 54 milióny kč si pak ve-
dení města nechává jako rezervu, 
kdyby se od 1. ledna nepovedlo 
hladce převést agendu dávek so-
ciální potřebnosti na úřady práce 
a město muselo vyplácet dávky 
po dobu dalších dvou měsíců. 

„Jedná se o největší organizač-
ní změnu. s převodem agendy vy-
plácení sociálních dávek na úřady 
práce s účinností od 1. ledna po-
klesne počet zaměstnanců o 21,“ 
přiblížil změnu primátor Juraj tho-
ma (hopB). náměstek primátora 
petr podhola (čssd) však doplnil, 
že se odbor více zaměří na systém 
včasné intervence, romskou otáz-
ku, protidrogovou politiku a kurá-
torství pro děti a mládež.

Seškrtané výdaje
město by stěží mohlo bez dalších 

půjček dostát svým závazkům nebýt 
důsledného vracení neproinvesto-
vaných prostředků zpět do rozpoč-
tu a soutěžením služeb v otevřených 
výběrových řízeních. „celkem jsme 
tak mohli zapojit do rozpočtu na pří-
ští rok 110 miliónů korun,“ oceňuje 
miroslav Joch. přispěli také pracov-
níci magistrátu zapojením zůstatku 
na účtu zaměstnaneckého fondu 
ve výši 882 000 kč.

Sociální dávky budou vyplácet úřady práce
vyplácení sociálních dávek bude s účinností od 1. ledna přecházet 

z města na úřady práce. „Je to největší organizační změna,“ upozornil 
primátor Juraj thoma (hopB).

Dotace budou i přes krizi vyšší než v roce 2011
i přes ekonomickou krizi vedení města počítá s podporou rozvoje 

města v rámci svého dotačního systému. „rozpočet počítá s přeroz-
dělením částky 22,5 miliónu korun, kterou chce město podpořit rozvoj 
v oblasti sportu, kultury a památek, volnočasových aktivit, cestovního 
ruchu a životního prostředí,“ přiblížil náměstek miroslav Joch (čssd). 
v roce 2011 šlo na dotace o 1,5 miliónu korun méně. 

Žádosti lze podávat např. na kulturu již od 16. prosince, na oblast 
cestovního ruchu od 6. ledna, na oblast sociální politiky v polovině 
ledna, na volnočasové aktivity i na podporu a rozvoj služeb péče 
o děti do 6 let od 1. února. více informací najdete na webovém portálu 
města v sekci magistrát/dotace.
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(dokončení na straně 2)

O tolik oblíbené veřejné adventní bruslení na náměstí, kte-
ré by bylo pro napjatý rozpočet města příliš nákladné, Bu-
dějovičtí nepřijdou. „Jako náhradu za ledovou plochu přímo 
na náměstí nabízíme bruslení zdarma na zimním stadionu, 
a to v sobotu 24. prosince od 10 do 16 hodin, v sobotu 31. 
prosince od 10 do 18 hodin a v neděli na Nový rok od 12 do 19 
hodin,” přiblížil vánoční dárek občanům náměstek Kamil Cal-
ta (TOP 09). „Ze zkušeností z minulého roku lze předpokládat 
návštěvnost ve dnech, kdy je bezplatné bruslení, až 500 lidí,” 
předpokládá vedoucí odboru sportovních zařízení Tomáš No-
vák.                                                             Foto Petr Zikmund

Smutek za Havla. Týden před Vánocemi České Budějovice 
vzpomínaly na prezidenta Václava Havla. Lidé podepisova-
li kondolence a před radnicí spontánně zapalovali svíčky. 
Město ve spolupráci s Jihočeským divadlem připravilo čte-
né představení jeho poslední hry Odcházení, jejíž premiéry 
v Českých Budějovicích v roce 2008 se prezident zúčastnil 
osobně.                                                Foto Jihočeské Divadlo
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n  Ve Čtyřech Dvorech 
   vyroste moderní park
n  Ulicemi města: Jeremiášova
n  Připravuje se další etapa  
   „zanádražky“

 Zákon nás 
nezaskočil

Bez veřejných zakázek se město 
neobejde. To vědí všichni a jsou sro-
zuměni s tím, že 
bez pravidel se  
v této oblasti po-
hybovat nedá  
a nesmí. Mini-
málně mrzuté 
pak ovšem bývá, 
pokud se tato 
pravidla mění 
hodně často. 
Stává-li se pak ještě k tomu, že pří-
slušná novela činí pravidla složitější, 
může to u leckoho vyvolat touhu svěřit 
problematiku externím firmám, kte-
ré se v tom takříkajíc vyznají. Na po-
hled vcelku rozumné řešení, v důsled-
ku ovšem cesta do pekel. Ona totiž  
v tom případě je nezbytná veřejná 
kontrola, chcete-li průhlednost jak-
si upozaděna. Takže píšu na rovi-
nu – českobudějovická radnice tako-
vou cestu nejen odmítá, ale jít ji ani 
nemusí!

Nevím, kolik čtenářů zare-
gistrovalo, že od prvního dubna  
začala platit novela zákona o veřej-
ných zakázkách. Schválené změ-
ny zpřísňují celý proces zadávací-
ho řízení a přispívají tak význam-
nou měrou k transparentnosti vy-
nakládání veřejných prostředků. 
Klíčovým krokem v tomto směru 
je zejména snížení limitů pro ve-
řejné zakázky, které jsou určující 
pro stanovení povinnosti zadavate-
le postupovat podle tohoto zákona. 
Druhým důležitým krokem pak je 
skutečnost, že ekonomická kvalifi-
kace bude nahrazena prohlášením 
dodavatele o ekonomické a finanč-
ní způsobilosti plnit veřejnou za-
kázku. Novela ještě přichází s tím, 
že k prokázání technické kvalifika-
ce nebude moci zadavatel požado-
vat certifikáty ISO, dále zdvojnáso-
buje sankce ukládané  Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a je 
v ní výslovně zmíněna skutečnost, 
že zadavatel je povinen poskytovat 
informace podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím.

V podstatně nic převratného, ale-
spoň ne pro naši radnici. Čtenář si 
totiž možná vzpomene, že ani ne 
před rokem jsme přijali vlastní směr-
nici k postupu při zadávání veřejných 
zakázek. Jejím hlavním účelem, ved-
le dosažení skutečně hospodárné-
ho nakládání s městskými investice-
mi, byla naše snaha po co nejvyšší 
transparentnosti. V mnoha ohledech 
tato směrnice předjímala obsah nej-
novější zákonné novely, v jiných byla 
snad i přísnější. 

Proto na rozdíl od jiných radnic, ta 
českobudějovická žádný problém s re-
alizací novely zákona o veřejných za-
kázkách nemá. Úprava stávající směr-
nice v duchu novelizovaného zákona je 
v podstatě jen technický problém a ne-
činí sebemenší obtíže.  

Ing. Kamil Calta,
náměstek primátora

VZPOMÍNKA NA HRŮZNOST VÁLKY. V historických prosto-
rách českobudějovické radnice se uskutečnilo vzpomínkové se-
tkání k 70. výročí transportu Akb, který v sobotu 18. dubna 1942 
odvezl 910 židovských obyvatel z Českých Budějovic a okolí do 
Terezína a následně do dalších koncentračních a vyhlazovacích 
táborů. Konce druhé světové války se dočkalo jen třicet jedna 
účastníků transportu. Jedním z nich byla i letos čtyřiaosmdesá-
tiletá Hana Tvrská (na snímku s kyticí). Foto: Petr Zikmund

Děti potřebují vlastní pasy, 
vyhněte se frontám na úřadech

26. června končí možnost ces-
tování do zahraničí pro děti, které 
jsou zapsané pouze v pasech ro-
dičů.  Od tohoto dne budou muset 
mít i děti svůj vlastní cestovní do-
klad. Matriční úřad v Českých Bu-
dějovicích proto radí rodičům, aby 
jim ho pořídili co nejdříve a vyhnuli 
se tak dlouhým frontám těsně před 
prázdninami.

„Dětské cestovní pasy s bio-
metrickými prvky a platností na 
dobu 5 let se začaly vydávat od 
září 2006, takže mnohým žada-
telům právě letos jejich platnost 
končí,“ upozorňuje na další mož-
nou příčinu delšího čekání na úřa-
dech tajemník Zdeněk Řeřábek  
a v této souvislosti připomíná, že 
od 1. ledna tohoto roku se navíc 
začaly vydávat nové typy elektro-
nických občanských průkazů.

„Ministerstvo vnitra České re-
publiky neposkytlo žádné technic-
ké vybavení ke zpracování těchto 

žádostí, proto jsme museli vyčle-
nit dvě kombinovaná a jedno vý-
dejové pracoviště,  původně urče-
ná pro zajištění agendy cestovních 
dokladů, pro vyřizování žádostí  
o občanské průkazy. I z tohoto dů-
vodu je v zájmu žadatelů o pasy, 
aby se dostavili co nejdříve a vy-
hnuli se tak dlouhému a nepříjem-
nému čekání,“ vysvětluje dál Zde-
něk Řeřábek.

Tajemník upozorňuje také na to, 
že k pořízení pasu pro děti je nut-
né mít ratolest s sebou, neboť fot-
ka se pořizuje přímo na pasovém 
oddělení.

Úřední hodiny pro vyřízení no-
vých dokladů jsou v pondělí a ve 
středu od 8.00 do 18.00 hodin,  
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 
a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin.

Vyřízení běžného pasu trvá 30 
dní. Za „rychlopas“, který je ho-
tový do 15 dnů, si zájemci připlatí  
a je vydáván pouze na šest měsíců.

V Budějovicích začal jarní úklid, 
auta se odtahovat nebudou

V Českých Budějovicích za-
čal generální úklid ulic. Akce, kte-
rá potrvá přibližně dva měsíce, vy-
jde radnici zhruba na 700 tisíc ko-
run. Dobrá zpráva pro řidiče je, že 
auta se kvůli uklízení rozhodně od-
tahovat nebudou!

Jarní úklid začal 16. dubna  
a potrvá do půlky června. 

„Město je celkem rozdělené na 
40 úseků, silnice a parkoviště se 
budou uklízet v pracovních dnech 
od 7 do 16 hodin,“ říká mluvčí ma-
gistrátu Jitka Welzlová. 

V současné době je již uklize-
né Pražské sídliště, Staré město  
a Čtyři Dvory. V tuto chvíli se pracu-
je na Krumlovském předměstí. Uli-
ce, kde čištění právě probíhá, jsou 
označené přenosnými značkami. 
Největší strach měli každoročně při 
jarním úklidu řidiči a to kvůli možné-
mu odtažení aut. Toho se ale letos 

rozhodně bát nemusejí.
„Kolem aut se bude čistit ruč-

ně. Podle zákona bychom muse-
li odtažené auto po vyčištění silni-
ce opět postavit přesně na původ-
ní místo a to je velký problém ne-
jen po finanční stránce,“ vysvětluje 
náměstek primátora Kamil Calta. 

Součástí jarního úklidu města 
je i sekání trávy a s tím souvisejí-
cí sběr psích exkrementů, na které 
si mnozí lidé po zimě velmi stěžují.

„V nové veřejné zakázce na 
úklid města jsme měli požadavek, 
aby si firma, která zvítězila, poří-
dila speciální stroj právě na sbírá-
ní psích exkrementů,“ dodává ná-
městek Calta.

Při úklidu a zvelebování ulic 
města pomáhají po celý rok i dlou-
hodobě nezaměstnaní. Ti uklíze-
jí jak v centru Českých Budějovic, 
tak například i na cyklostezkách. 

Plán jarního úklidu města:
Do 2. 5. pokračuje úklid na Krumlovském předměstí
2. 5. – 9. 5. Rožnov
9. 5. – 11. 5. Havlíčkova kolonie
11. 5. – 15. 5. Mladé
15. 5. – 17. 5. Nové Hodějovice
17. 5. – 21. 5. centrum Českých Budějovic
21. 5. – 28. 5. Suché Vrbné
28. 5. – 31. 5. sídliště Vltava
31. 5. – 1. 6. Zavadilka
1. 6. – 5. 6. Nemanice
5. 6. – 6. 6. Husova kolonie
6. 6. – 7. 6. Nové Vráto
7. 6. – 8. 6. Rudolfovská ulice
8. 6. – 11.6. České Vrbné
11. 6. – 12. 6. Stromovka

Radnice chystá rekonstrukce 
silnic i nová parkoviště a hřiště

Obyvatelé Českých Budějovic se 
mohou těšit na krásnější a uprave-
nější město. Radnice totiž na příš-
tí měsíce chystá celou řadu investic 
do oprav a vylepšení mnohých míst 
v jihočeské metropoli. Jedná se na-
příklad o rekonstrukci některých sil-
nic v centru města, ale i o výstavbu 
nových hřišť pro děti.

Město hodlá pokračovat v re-
konstrukci Čechovy ulice a to včet-
ně mostu přes Mlýnskou stoku. V 
průběhu léta se pak začne pracovat  
i v Žižkově ulici. První etapa proběh-
ne od Senovážného náměstí po bu-
dovu bývalých Pozemních staveb.

„Bude se dělat nová kanalizace, 
osvětlení a samozřejmě se poté 
bude upravovat i povrch chodníků 
a vozovky, tedy kompletní renova-
ce ulice,“ říká náměstek primátora 
Kamil Calta.

Dodal, že střed silnice v Žižko-
vě ulici se bude částečně posou-
vat, chodník se na jedné straně roz-
šíří. Stávající zastávka MHD se pře-
sune k Domu služeb a na jejím sta-
rém místě vyroste nové parkoviště, 
což jistě ocení všichni řidiči. Ti se ale 
na druhou stranu budou muset smí-
řit s tím, že silnice budou po dobu 
rekonstrukce uzavřené.

„Ve chvíli, kdy je uzavřený via-
dukt, jsou tyto ulice méně frekven-
tované,“ vysvětluje uzavírku na více 
místech současně náměstek.

Další změny k lepšímu se chysta-
jí i na sídlišti Máj, kde bude pokračo-
vat další etapa regenerace.

„Dojde k podpisu smlouvy na 
Máj 05 (ulice N. Frýda, Dr. Bureše  
a K. Štěcha) a probíhá výběrové ří-
zení na Máj 06 (ulice Prachatická, 
Netolická a Lhenická),“ upřesňuje 
Calta.

Stejně jako v předcházejících 
etapách dojde k opravě chodníků, 
silnic i hřišť. Nejvíc ale prý místní 
obyvatele oceňují výstavbu nových 
parkovacích míst.

Hlavně rodiče malých dětí určitě 
potěší záměr radnice vybudovat ve 
městě dalších pět dětských hřišť. Ta 
by měla vzniknout ve Vrátě, ve Stro-
movce a také v Plzeňské a v Krčí-
nově ulici. Poslední místo je zatím  
v jednání.

Město také letos počítá s vy-
budováním lávky u Budvar arény, 
která nahradí tu, jež je už několik 
let v havarijním stavu.

„V této akci probíhá v současné 
době výběrové řízení,“ dodal ná-
městek Calta.

Žižkova (Senovážné nám. – Jeronýmova)  
Čechova (Žižkova – Mlýnská stoka)  
lávka u Budvar arény   
regenerace sídliště Máj (část 05)   
regenerace sídliště Máj (část 06)   

*   již vysoutěžená cena (vč. DPH)
** rozpočtovaná cena (vč. DPH)

Ceny plánovaných investičních akcí

Foto: Petr Zikmund

  21,348 
 34,533 
 35,520 
 44,146 
  31,062 

mil. Kč  *
mil. Kč  *
mil. Kč  **
mil. Kč  *
mil. Kč  **
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Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

Zpochybnit nelze ani to, že 
všechny výsledky měření koncen-
trace těchto vláken měli zcela jistě 
od 5. října, patrně však již od po-
loviny září k dispozici také pracov-
níci Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje. Těm je předa-
la společnost MAPOZ Zliv, která 
demontáž takzvaných boletických 
panelů v areálu škol od 26. do 29. 
července prováděla.

Ve středu 5. října se v prosto-
rách základních škol na Máji z po-
pudu Krajské hygienické stanice 
konalo jednání mimo jiné k vý-
skytu nadlimitních hodnot azbes-
tových vláken, kterého se dále 
zúčastnili také ředitelé obou měst-
ských základních škol, pracovníci 
investičního odboru a odboru 
školství a tělovýchovy magistrátu 
města. Výsledkem tohoto jednání 
byl požadavek Krajské hygienické 

stanice Jihočeského kraje na pro-
vedení dvou kontrolních měření 
v deseti třídách. Hned tentýž den 
proto vedoucí odboru školství 
a tělovýchovy oslovila Zdravotní 
ústav se sídlem v Plzni, který mě-
ření provádí, a požádala o zaslání 
cenové nabídky.

V pondělí 10. října bylo o prů-
běhu kontroly KHS a dohodnu-
tých závěrech informováno vedení 
města, které mi a náměstku Petru 
Podholovi uložilo, abychom v této 
věci neprodleně konali a v soula-
du s požadavkem Krajské hygie-
nické stanice objednali kontrolní 
měření požadované Krajskou hy-
gienickou stanicí.

Zdravotní ústav se sídlem 
v Plzni objednané měření v are-
álu obou májských škol prove-
dl ve dnech 1. až 4. listopadu. 
Analýza odebraných vzorků byla 
pracovníky Zdravotního ústavu 
zahájena 14. listopadu. Předběž-
nou informaci o výsledku mě-
ření se vedení města dozvědělo 
v pátek 25. listopadu a rozhod-
lo o preventivním uzavření obou 
základních škol. Současně byla 
zahájena organizace výuky žáků 
v náhradních prostorách.

Jsem přesvědčen, že kdyby 
koncentrace minerálních a azbes-
tových vláken, které byly namě-
řeny v obou májských školách, 
dosáhly hodnot bezprostředně 

ohrožujících zdraví dětí a zaměst-
nanců škol, nepochybně by Kraj-
ská hygienická stanice nejpozději 
5. října přijala taková opatření, 
která by zamezila pohybu osob 
v těchto prostorách. Jelikož se 
tak nestalo, dovozuji, že děti ani 
zaměstnanci školy ani na jednu 
minutu bezprostředně ohroženy 
na svém zdraví nebyly.

Za naprosto zarážející však 
považuji laxní přístup některých 
zaměstnanců magistrátu města, 
kteří mi nepředali tak zásadní in-
formace o naměření nadlimitních 
hodnot azbestu. Proto budu po-
žadovat prošetření celé situace 
a vyvození důsledků včetně per-
sonálního.

Na jednání rady města 7. pro-
since byl přijat postup řešení 
spočívající v tom, že bude prove-
dena 2. etapa zateplení májských 
škol a poté celková sanace areá-
lu. Na základě požadavků rodičů 
na rychlejší řešení celé situace 
a i s ohledem na to, že zhotovi-
tel nedodal ve slíbeném termínu 
upravený harmonogram stanove-
ných prací, navrhnu toto usnesení 
rady zrušit a provést rovnou sana-
ci. Podle informací od pracovníků 
investičního odboru slíbila odbor-
ná firma dodat okamžitě přesný 
postup prací.

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

Vedení města v čele s primátorem Jurajem Thomou (HOPB) si váží mladých sportovců, kteří 
úspěšně reprezentovali město na významných sportovních akcích (MČR, ME a MS) v tomto roce, 
a v čase adventu pro ně zorganizovalo setkání. To se uskutečnilo 13. prosince v restauraci VIP 
na zimním stadionu. „Město poskytlo dotaci za reprezentaci města v mládežnických sportech 
ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola (ČSSD).                          Foto Petr Zikmund

Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez aut, získal Radek 
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení cyklistických nadšenců 
požádal: „Reagoval jsem na článek v radničních novinách. 
Lékárnička nám v cyklistické výbavě chybí.“ S předáním 
lékárniček spojil náměstek Miroslav Joch (ČSSD) i slib: „Když 
stojím v čele odboru, které na stavby, jako je plánovaná 
cyklostezka Nemanice-Borek, uvolňuje peníze, slibuji, že se 
po ní s vámi projedu.“                                           Foto Martin Volný

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

V tomto díle 
série, kde vám 
představuje-
me jednotlivé 
komise rady 
města, přišla 
řada na komi-
si bytovou. Té 
předsedá Sla-
voj Dolejš (TOP 09): „na rozdíl 
od jiných komisí nemáme inici-
ativní funkci, sloužíme výhradně 
jako poradní orgán. naším hlav-
ním úkolem je ve spolupráci se 
správou domů připravit pro radu 
materiály, které se týkají přidě-

lování městských bytů. těch je 
dnes přibližně 1700, vedle klasic-
kých bytů se jedná i o ubytovny. 
volných městských bytů je však 
málo, v řádu jednotek. o to je dů-
ležitější, abychom posuzovali kaž- 
dou jednotlivou žádost. mnohdy 
v zájmu objektivního posouzení 
si necháváme např. od sociální-
ho odboru doplnit potřebné in-
formace. uvědomujeme si totiž, 
že na našem rozhodnutí mnohdy 
závisí osud člověka či celé rodiny.

Byty tvoří dvě skupiny, komise 
rozhoduje, jaké byty si ponechá-
me pro klasické žádosti a jaké bu-

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

nejdříve k první skupině bytů. 
dnes již o jejich přidělení neroz-
hoduje místo v pořadníku, i když 
délka od podání žádosti je stále 
jedním z kritérií. důležitou roli hra-
je i sociální situace žadatele, zda 
má v péči děti, zda je zaměstna-
ný… prostřednictvím těchto bytů 
chce město pomoci řešit situaci 
rodin, které se ocitnou v tíživé so-
ciální situaci, jsou však spořáda-
né a aktivně se snaží svou situaci 
změnit. naopak by na městské 
byty neměli mít nárok dlouhodobí 

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
neplatiči, kteří nepracují a spo-
lečnosti nic nepřináší. v těchto 
případech komise doporučuje vý-
pověď z městského bytu na uby-
tovnu. pokud dotyčný neplatí ani 
nadále, může teprve až poté do-
stat výpověď, na rozdíl od sou-
kromých vlastníků, kteří to mají 
mnohem jednodušší.

co se týče soutěžených bytů, 
dají uchazeči do určitého termínu 
nabídky v zalepených obálkách. 
kritériem pro rozhodnutí však 
není vždy nejvyšší cena, jsou i ža-
datelé, kteří sice přijdou s nejvyš-
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí 

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

město by mělo za prostředky utr-
žené v oblasti městského bydlení 
stavět byty, které by mohly být 
nástrojem cílené bytové politi-
ky. ta by mohla ovlivnit i profes-
ní skladbu obyvatel města, např. 
formou pobídek pro investory, 
ale i pro občany. v současnosti je 
na trhu sice kolem 400 bytů, ale 
pronájmy jsou drahé a nenabízí 
potřebnou jistotu, a tak se lidé 
zadluží na celý život koupí bytu, 
místo aby měli možnost zažádat 
si o městské bydlení.

Komise rady města se představují

o tyto prostředky však nepři-
jdou a budou využity opět na za-
městnance.

největší podíl na výdajích mají 
tzv. běžné výdaje. „zajišťují chod 
radnice a městských organiza-
cí. Jde především o energie,“ vy-
světluje náměstek miroslav Joch. 
zároveň sem patří i grantový 
systém města, ve kterém bude  
22,5 miliónu kč. celkem se na tuto 
kapitolu vydá 1 324 552 000 kč. „Je 
to částka o 265 790 000 korun nižší 
než v roce 2011,“ upozornil Joch. 

podle petry šebestíkové je 
úspora dána i soutěžením cen 
energií. „díky sdruženému nákupu 
města a jím zřizovaných organizací 
a vlastněných společností se nám 

podařilo vysoutěžit cenu elek-
trické energie o 4,8% nižší, a tak 
oproti letošním 34 miliónům jsme 
na částce 32 milióny korun.“ podle 
náměstka kamila calty (top 09) je 
to úspěch především v situaci, kdy 
ceny energií rostou. 

v rámci kapitálových výdajů je 
město vázáno pokračovat v inves-
tičních akcích za 300 miliónů kč 
v projektech spolufinancovaných 
eu, ty představují největší část ka-
pitálových výdajů plánovaných pro 
rok 2012 ve výši 543 milióny.

poslední položkou v rozpočtu 
jsou peněžní účty. „k 31. 10. 2011 
jsme měli na běžných účtech zů-
statek 283 364 000 kč, na běž-
ných účtech peněžních fondů 
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

až do 6. ledna bude na úřední 
desce budějovického magistrá-
tu vystaven návrh zadání změny 
územního plánu města ve vazbě 
na takzvanou severní spojku. tou 
se rozumí budoucí dvoupruho-
vá silnice s návrhovou rychlostí  
50 km/h, která by přes řeku vltavu 
spojila okružní křižovatku u Globu-
su, pražskou třídu a okružní ulici. 

podle integrovaného plánu or-
ganizace dopravy je to nejpřínos-
nější dopravní stavba ve městě, ne-
boť na severním okraji města spojí 
dvě nejvytíženější silnice i/20 a i/3. 
odlehčí tak především strakonické 
ulici. díky stavbě severní spojky 
by se měl snížit počet vozidel vy-

užívajících strakonickou mezi no-
vým mostem a pražskou třídou až 
o sedm tisíc v každém směru.

 „všechny dostupné informace 
o připravované komunikaci ob-
čané najdou na městském webu 
v sekci doprava v nově vytvořené 
rubrice severní spojka. zájemci 
mohou do navrhovaných změn 
nahlédnout pochopitelně také pří-
mo na odboru územního plánová-
ní. k projednání připomínek, které 
budou uplatněny do 6. ledna, svolá 
radnice následně jednání, o jehož 
termínu budeme veřejnost samo-
zřejmě v dostatečném předstihu 
informovat,“ doplnila náměstkyně 
ivana popelová (hopB).

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

příští rok z města zmizí hrací 
automaty a do roku 2014 i video-
loterijní terminály. zastupitelé totiž 
schválili novou vyhlášku, která ha-
zard na území města zakazuje.

hazard z města nezmizí ihned, 
a to ani přesto, že vyhláška neob-
sahuje přechodné období, které 
provozovatelé žádali. Již vydané 
licence na výherní hrací přístro-
je na příští rok lze totiž odebrat 
pouze na základě správního ří-
zení, takže automaty mohou být 
v provozu až do konce roku 2012. 

videoloterijní terminály, jež povo-
luje ministerstvo financí, mají zase 
přechodné období stanovené zá-
konem na tři roky.

město se zákazem hazardu při-
pravilo o zhruba 23 miliony korun 
z poplatků za výherní hrací přístro-
je. ale to byla poslední věc, na kte-
rou se při tvorbě vyhlášky myslelo. 
„negativní dopady hazardních her 
jsou tak vysoké, že je ani třiadva-
cet milionů korun v městském roz-
počtu nedokáže vyvážit,“ uvedl 
primátor Juraj thoma (hopB).

ZŠ Máj I: zápis se vzhledem k situaci uskuteční  
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy  
k. štěcha v 5. a 7. třídě (žlutý pavilon), a to ve dnech 
19. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a 20. ledna od 14.00 
do 17.00 hodin. další informace na webových strán-
kách www.zsmaj.cz.

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně 
v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se 
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň 
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20. 
ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
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Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

Zpochybnit nelze ani to, že 
všechny výsledky měření koncen-
trace těchto vláken měli zcela jistě 
od 5. října, patrně však již od po-
loviny září k dispozici také pracov-
níci Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje. Těm je předa-
la společnost MAPOZ Zliv, která 
demontáž takzvaných boletických 
panelů v areálu škol od 26. do 29. 
července prováděla.

Ve středu 5. října se v prosto-
rách základních škol na Máji z po-
pudu Krajské hygienické stanice 
konalo jednání mimo jiné k vý-
skytu nadlimitních hodnot azbes-
tových vláken, kterého se dále 
zúčastnili také ředitelé obou měst-
ských základních škol, pracovníci 
investičního odboru a odboru 
školství a tělovýchovy magistrátu 
města. Výsledkem tohoto jednání 
byl požadavek Krajské hygienické 

stanice Jihočeského kraje na pro-
vedení dvou kontrolních měření 
v deseti třídách. Hned tentýž den 
proto vedoucí odboru školství 
a tělovýchovy oslovila Zdravotní 
ústav se sídlem v Plzni, který mě-
ření provádí, a požádala o zaslání 
cenové nabídky.

V pondělí 10. října bylo o prů-
běhu kontroly KHS a dohodnu-
tých závěrech informováno vedení 
města, které mi a náměstku Petru 
Podholovi uložilo, abychom v této 
věci neprodleně konali a v soula-
du s požadavkem Krajské hygie-
nické stanice objednali kontrolní 
měření požadované Krajskou hy-
gienickou stanicí.

Zdravotní ústav se sídlem 
v Plzni objednané měření v are-
álu obou májských škol prove-
dl ve dnech 1. až 4. listopadu. 
Analýza odebraných vzorků byla 
pracovníky Zdravotního ústavu 
zahájena 14. listopadu. Předběž-
nou informaci o výsledku mě-
ření se vedení města dozvědělo 
v pátek 25. listopadu a rozhod-
lo o preventivním uzavření obou 
základních škol. Současně byla 
zahájena organizace výuky žáků 
v náhradních prostorách.

Jsem přesvědčen, že kdyby 
koncentrace minerálních a azbes-
tových vláken, které byly namě-
řeny v obou májských školách, 
dosáhly hodnot bezprostředně 

ohrožujících zdraví dětí a zaměst-
nanců škol, nepochybně by Kraj-
ská hygienická stanice nejpozději 
5. října přijala taková opatření, 
která by zamezila pohybu osob 
v těchto prostorách. Jelikož se 
tak nestalo, dovozuji, že děti ani 
zaměstnanci školy ani na jednu 
minutu bezprostředně ohroženy 
na svém zdraví nebyly.

Za naprosto zarážející však 
považuji laxní přístup některých 
zaměstnanců magistrátu města, 
kteří mi nepředali tak zásadní in-
formace o naměření nadlimitních 
hodnot azbestu. Proto budu po-
žadovat prošetření celé situace 
a vyvození důsledků včetně per-
sonálního.

Na jednání rady města 7. pro-
since byl přijat postup řešení 
spočívající v tom, že bude prove-
dena 2. etapa zateplení májských 
škol a poté celková sanace areá-
lu. Na základě požadavků rodičů 
na rychlejší řešení celé situace 
a i s ohledem na to, že zhotovi-
tel nedodal ve slíbeném termínu 
upravený harmonogram stanove-
ných prací, navrhnu toto usnesení 
rady zrušit a provést rovnou sana-
ci. Podle informací od pracovníků 
investičního odboru slíbila odbor-
ná firma dodat okamžitě přesný 
postup prací.

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

Vedení města v čele s primátorem Jurajem Thomou (HOPB) si váží mladých sportovců, kteří 
úspěšně reprezentovali město na významných sportovních akcích (MČR, ME a MS) v tomto roce, 
a v čase adventu pro ně zorganizovalo setkání. To se uskutečnilo 13. prosince v restauraci VIP 
na zimním stadionu. „Město poskytlo dotaci za reprezentaci města v mládežnických sportech 
ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola (ČSSD).                          Foto Petr Zikmund

Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez aut, získal Radek 
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení cyklistických nadšenců 
požádal: „Reagoval jsem na článek v radničních novinách. 
Lékárnička nám v cyklistické výbavě chybí.“ S předáním 
lékárniček spojil náměstek Miroslav Joch (ČSSD) i slib: „Když 
stojím v čele odboru, které na stavby, jako je plánovaná 
cyklostezka Nemanice-Borek, uvolňuje peníze, slibuji, že se 
po ní s vámi projedu.“                                           Foto Martin Volný

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

V tomto díle 
série, kde vám 
představuje-
me jednotlivé 
komise rady 
města, přišla 
řada na komi-
si bytovou. Té 
předsedá Sla-
voj Dolejš (TOP 09): „na rozdíl 
od jiných komisí nemáme inici-
ativní funkci, sloužíme výhradně 
jako poradní orgán. naším hlav-
ním úkolem je ve spolupráci se 
správou domů připravit pro radu 
materiály, které se týkají přidě-

lování městských bytů. těch je 
dnes přibližně 1700, vedle klasic-
kých bytů se jedná i o ubytovny. 
volných městských bytů je však 
málo, v řádu jednotek. o to je dů-
ležitější, abychom posuzovali kaž- 
dou jednotlivou žádost. mnohdy 
v zájmu objektivního posouzení 
si necháváme např. od sociální-
ho odboru doplnit potřebné in-
formace. uvědomujeme si totiž, 
že na našem rozhodnutí mnohdy 
závisí osud člověka či celé rodiny.

Byty tvoří dvě skupiny, komise 
rozhoduje, jaké byty si ponechá-
me pro klasické žádosti a jaké bu-

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

nejdříve k první skupině bytů. 
dnes již o jejich přidělení neroz-
hoduje místo v pořadníku, i když 
délka od podání žádosti je stále 
jedním z kritérií. důležitou roli hra-
je i sociální situace žadatele, zda 
má v péči děti, zda je zaměstna-
ný… prostřednictvím těchto bytů 
chce město pomoci řešit situaci 
rodin, které se ocitnou v tíživé so-
ciální situaci, jsou však spořáda-
né a aktivně se snaží svou situaci 
změnit. naopak by na městské 
byty neměli mít nárok dlouhodobí 

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
neplatiči, kteří nepracují a spo-
lečnosti nic nepřináší. v těchto 
případech komise doporučuje vý-
pověď z městského bytu na uby-
tovnu. pokud dotyčný neplatí ani 
nadále, může teprve až poté do-
stat výpověď, na rozdíl od sou-
kromých vlastníků, kteří to mají 
mnohem jednodušší.

co se týče soutěžených bytů, 
dají uchazeči do určitého termínu 
nabídky v zalepených obálkách. 
kritériem pro rozhodnutí však 
není vždy nejvyšší cena, jsou i ža-
datelé, kteří sice přijdou s nejvyš-
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí 

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

město by mělo za prostředky utr-
žené v oblasti městského bydlení 
stavět byty, které by mohly být 
nástrojem cílené bytové politi-
ky. ta by mohla ovlivnit i profes-
ní skladbu obyvatel města, např. 
formou pobídek pro investory, 
ale i pro občany. v současnosti je 
na trhu sice kolem 400 bytů, ale 
pronájmy jsou drahé a nenabízí 
potřebnou jistotu, a tak se lidé 
zadluží na celý život koupí bytu, 
místo aby měli možnost zažádat 
si o městské bydlení.

Komise rady města se představují

o tyto prostředky však nepři-
jdou a budou využity opět na za-
městnance.

největší podíl na výdajích mají 
tzv. běžné výdaje. „zajišťují chod 
radnice a městských organiza-
cí. Jde především o energie,“ vy-
světluje náměstek miroslav Joch. 
zároveň sem patří i grantový 
systém města, ve kterém bude  
22,5 miliónu kč. celkem se na tuto 
kapitolu vydá 1 324 552 000 kč. „Je 
to částka o 265 790 000 korun nižší 
než v roce 2011,“ upozornil Joch. 

podle petry šebestíkové je 
úspora dána i soutěžením cen 
energií. „díky sdruženému nákupu 
města a jím zřizovaných organizací 
a vlastněných společností se nám 

podařilo vysoutěžit cenu elek-
trické energie o 4,8% nižší, a tak 
oproti letošním 34 miliónům jsme 
na částce 32 milióny korun.“ podle 
náměstka kamila calty (top 09) je 
to úspěch především v situaci, kdy 
ceny energií rostou. 

v rámci kapitálových výdajů je 
město vázáno pokračovat v inves-
tičních akcích za 300 miliónů kč 
v projektech spolufinancovaných 
eu, ty představují největší část ka-
pitálových výdajů plánovaných pro 
rok 2012 ve výši 543 milióny.

poslední položkou v rozpočtu 
jsou peněžní účty. „k 31. 10. 2011 
jsme měli na běžných účtech zů-
statek 283 364 000 kč, na běž-
ných účtech peněžních fondů 
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

až do 6. ledna bude na úřední 
desce budějovického magistrá-
tu vystaven návrh zadání změny 
územního plánu města ve vazbě 
na takzvanou severní spojku. tou 
se rozumí budoucí dvoupruho-
vá silnice s návrhovou rychlostí  
50 km/h, která by přes řeku vltavu 
spojila okružní křižovatku u Globu-
su, pražskou třídu a okružní ulici. 

podle integrovaného plánu or-
ganizace dopravy je to nejpřínos-
nější dopravní stavba ve městě, ne-
boť na severním okraji města spojí 
dvě nejvytíženější silnice i/20 a i/3. 
odlehčí tak především strakonické 
ulici. díky stavbě severní spojky 
by se měl snížit počet vozidel vy-

užívajících strakonickou mezi no-
vým mostem a pražskou třídou až 
o sedm tisíc v každém směru.

 „všechny dostupné informace 
o připravované komunikaci ob-
čané najdou na městském webu 
v sekci doprava v nově vytvořené 
rubrice severní spojka. zájemci 
mohou do navrhovaných změn 
nahlédnout pochopitelně také pří-
mo na odboru územního plánová-
ní. k projednání připomínek, které 
budou uplatněny do 6. ledna, svolá 
radnice následně jednání, o jehož 
termínu budeme veřejnost samo-
zřejmě v dostatečném předstihu 
informovat,“ doplnila náměstkyně 
ivana popelová (hopB).

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

příští rok z města zmizí hrací 
automaty a do roku 2014 i video-
loterijní terminály. zastupitelé totiž 
schválili novou vyhlášku, která ha-
zard na území města zakazuje.

hazard z města nezmizí ihned, 
a to ani přesto, že vyhláška neob-
sahuje přechodné období, které 
provozovatelé žádali. Již vydané 
licence na výherní hrací přístro-
je na příští rok lze totiž odebrat 
pouze na základě správního ří-
zení, takže automaty mohou být 
v provozu až do konce roku 2012. 

videoloterijní terminály, jež povo-
luje ministerstvo financí, mají zase 
přechodné období stanovené zá-
konem na tři roky.

město se zákazem hazardu při-
pravilo o zhruba 23 miliony korun 
z poplatků za výherní hrací přístro-
je. ale to byla poslední věc, na kte-
rou se při tvorbě vyhlášky myslelo. 
„negativní dopady hazardních her 
jsou tak vysoké, že je ani třiadva-
cet milionů korun v městském roz-
počtu nedokáže vyvážit,“ uvedl 
primátor Juraj thoma (hopB).

ZŠ Máj I: zápis se vzhledem k situaci uskuteční  
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy  
k. štěcha v 5. a 7. třídě (žlutý pavilon), a to ve dnech 
19. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a 20. ledna od 14.00 
do 17.00 hodin. další informace na webových strán-
kách www.zsmaj.cz.

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně 
v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se 
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň 
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20. 
ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.

Radnice chce vrátit „Armáďáku“ ztracenou slávu
Kulturní dům Slavie, mezi lidmi 

známý jako „Armáďák“, nabírá druhý 
dech.  Budova, která léta chátrala, se 
znovu stává útočištěm pro lidi všech 
věkových kategorií. Radnice chce ze 
Slavie udělat znovu to legendární kul-
turní místo, jakým byla dřív.

Poté, co zanikly Městské kultur-
ní domy, dohodla se radnice s Ji-
hočeským divadlem, které si vza-
lo Slavii na starost. Divadlo naja-
lo tři externí pracovníky, kteří mají 
za úkol zajistit maximální využi-
tí všech prostor kulturního domu.

„Kromě běžných nájmů, které 

tady byly i dřív, začalo také aktivní 
oslovování různých subjektů. Pro-
nájmy jsou teď tedy daleko četněj-
ší, než bývaly v minulosti a výnosy 
z nich začínají narůstat,“ říká ná-
městkyně primátora Ivana Popelo-
vá s tím, že se už například poda-
řilo zprovoznit prostory v suterénu, 
které si teď mohou pronajímat na-
příklad kapely jako zkušebny. Oži-
vil se i prostor restaurace, kde se 
dříve neustále střídali různí nájem-
ci. Kavárna v tuto chvíli funguje  
i jako klubový prostor, kde se ko-
nají různé kulturní akce. Jak říká 

Komise pro životní prostředí se představuje
Současná 

komise pro 
životní pro-
středí má ve 
své činnos-
ti na co na-
vazovat, a 
musím říci, 
že předchozí 
komise, usta-
vená v minu-

lém volebním období, odvedla kus 
práce. To však v žádném případě 
neznamená, že bychom se moh-
li domnívat, že jsou všechny palči-
vé problémy v oblasti životního pro-
středí obyvatel města Českých Bu-
dějovic vyřešeny. Není zde zatím 
žádný důvod k usínání na vavřínech.

Budějčákům není třeba vyklá-
dat, že mezi palčivé problémy měs-
ta patří doprava. To samozřejmě 
platí i v oblasti životního prostředí. 
Doprava je nejen významným zne-
čišťovatelem exhalacemi výfuko-
vých plynů, ale vytváří i množství 
prachových částic, přispívá k tvor-
bě přízemního ozonu a je velmi vý-

znamným zdrojem zdraví škodli-
vé hlukové zátěže. Proto je řeše-
ní dopravní situace v Budějovicích 
významným tématem i pro komi-
si životního prostředí. Z těchto dů-
vodů komise podporuje celou řadu 
opatření vedoucích ke zlepšení si-
tuace. Mezi takováto opatření pat-
ří rozvoj cyklodopravy, rozšiřování, 
zkvalitňování a preference hromad-
né dopravy, a vzhledem k proble-
matické koncentraci dopravy v ně-
kterých lokalitách Budějovic, i roz-
ptýlení některých přepravních tras.

V oblasti rozvoje cyklodopravy 
toho město může a musí ještě hod-
ně udělat. Fanoušky kol jistě potě-
ší, že město se podpisem Uhersko-
hradišťské charty zavázalo k sys-
tematickému rozvoji cyklodopra-
vy. Město má vhodné geografické 
a geomorfologické podmínky pro 
cykloturistiku i jinou cyklodopravu, 
největší obtíže při budování cyklos-
tezek tedy jsou v historické podobě 
některých ulic, kde mohou vznikat 
potíže s dodržením bezpečnost-
ních předpisů nebo třecí plochy 

mezi zájmy různých skupin obyva-
tel. Dále to mohou být i majetko-
právní překážky. Nemalým překva-
pením pro mne bylo zjištění, že ně-
které plánované cyklostezky nelze 
realizovat, protože nedořešené vy-
rovnání církví a státu vede k bloka-
ci potřebných pozemků.

Velice vítám projekt zavedení 
preferenčních pruhů pro hromad-
nou dopravu. Pokud se toto podaří 
dotáhnout do plně funkčního stavu, 
zlepší se dodržování jízdních řádů  
u MHD v dopravních špičkách  
a spolehlivější služby dopravního 
podniku jistě přilákají více zákazní-
ků. Více cestujících v MHD by zna-
menalo méně individuálně se do-
pravujících a tím i zdravější ovzdu-
ší ve městě.

Komise pro životní prostře-
dí také, byť jen drobně, ovlivňu-
je tok městských peněz. Tak jako 
některé další komise, totiž hodnotí 
a doporučuje projekty radě města 
v rámci jednoho z městských do-
tačních programů. Dotační pro-
gram v oblasti životního prostředí 

Ve dnech 26. až 29. března pro-
běhly v Českých Budějovicích zá-
pisy do mateřských škol. Přesto-
že město přidává stále nová místa, 
nastupují do mateřinek velmi sil-
né ročníky a tak se na některé děti 
nedostane. Do zápisů navíc velmi 
negativně zasáhly odklady škol-
ní docházky, které se týkají přibliž-
ně dvou stovek budoucích školáč-
ků. S nepořízenou tak od letošního 
zápisu odejde zatím asi 400 dětí. 
Město se ale alespoň pro některé 
z nich snaží najít další řešení.

Jak řekl náměstek primátora Petr 
Podhola, školky v březnových zápi-
sech přijaly celkem 1831 žádostí. Ně-

K zápisům do školek přišly silné ročníky,
město se snaží rodičům pomoci

kteří rodiče se ale obrátili na více míst. 
„Po odečtení duplicitních žá-

dostí a žadatelů z cizích obcí zů-
stalo celkem 1330 žádostí. Do bu-
dějovických školek by mělo podle 
předběžných výsledků nastoupit 
asi 930 dětí,“ sdělil Petr Podhola.

Jak náměstek dodal, většinu ze 
zatím  neumístěných dětí by měly 
tvořit ty, které by do mateřských škol 
nastupovaly až po 1. lednu 2013.

Město se snaží rodičům vyjít 
všemožně vstříc. Kromě toho, že 
už před časem navýšilo kapacitu  
o 150  míst, dalších padesát začne 
fungovat od 1. září v MŠ K. Ště-
cha, kde vniknou modulovou pří-

stavbou dvě nové třídy.  A zkouší  
i úplnou novinku.

„V současné době spouštíme pi-
lotní projekt takzvaného dvousměn-
ného provozu v Mateřské škole  
J. Opletala. Zápis bude 9. a 10. květ-
na a je reálné takto umístit dalších 40 
dětí. První skupina dvaceti bude do 
školky docházet dopoledne a druhá 
odpoledne,“ vysvětluje Podhola.

Poprvé v historii města pak byl 
vypsán grant na podporu česko-
budějovických miniškolek s finanč-
ní alokací půl milionu korun, ve kte-
rém jsou dvě opatření. Jedno na 
podporu stávajících subjektů, dru-
hé na vznik zcela nových služeb.

má dvě opatření. Jedno pro ochra-
nu životního prostředí, ekologic-
kou výchovu a vzdělávání a dru-
hé pro podporu včelařství. Komise 
ve stávající podobě hodnotila pro-
jekty již podruhé. Letošní rozhodo-
vání s sebou přineslo nutnost za-
mítnout pro přílišný zájem žadatelů 
ještě více projektů než loni. Zvláště 
v prvním opatření byl velký převis 
poptávky nad finanční rozsah pro-
gramu a rozhodování bylo vážně 
obtížné. V druhém opatření, týkají-
cím se podpory včelařství, byla si-
tuace snazší loni i letos. Myslím si, 
že v tomto opatření by větší kon-
kurence projektů nemohla být na 
škodu. Na celý dotační program 
bylo letos vyčleněno 550 tisíc ko-
run. Za tuto v celku nízkou část-
ku se při dobrém hospodaření dá 
udělat spoustu užitečné práce.

Komise jakožto poradní a ini-
ciativní orgán řešila, řeší a dis-
kutuje celou řadu dalších otázek.  
V minulém roce jsme se kupří-
kladu zabývali efektivitou dosa-
žených úspor energií při zateplo-

vání školních budov ve vlastnictví 
města. V tomto budeme pokra-
čovat i v letošním roce.

Mezi opakovaně se vracející té-
mata patří ekologická výchova dětí 
ve školách. Tato oblast je dnes 
plně v kompetenci ředitelů škol, 
kteří se musí řídit metodickým po-
kynem k zajištění Environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvě-
ty (EVVO). Členy komise tato ob-
last pochopitelně zajímá, protože 
je důležité vzbudit zájem o životní 
prostředí již v mládí, aby lidé při-
rozeně uvažovali nad tím, zda je-
jich počínání není zbytečně škod-
livé vůči jejich životnímu prostředí 
a sami se chovali zodpovědně vůči 
sobě, okolí a budoucím genera-
cím. Diskuse nad návrhy členů ko-
mise ještě nevyústila ke konkrét-
ním závěrům, ale předpokládám, 
že se to již brzy změní.

Podnětů pro činnost máme sa-
mozřejmě více, ale v žádném pří-
padě se nebudeme bránit podně-
tům novým, i od občanů města.

Michal Kolář, předseda komise

náměstkyně, hodně lidí tady na-
chází určitou náhradu za Solnici.

V současné chvíli je schvále-
ný pronájem pro jazzový klub, kte-
rý se otevírá v prostorách bývalé-
ho Marty´s clubu.  V „Armáďáku“ 
funguje také taneční studio, umě-
lecké dílny pro děti a mládež a do-
konce i akademie třetího věku. Ne-
chybí zde ani centrum jógy. Dál 
se tady budou konat i různé plesy  
a taneční kurzy. Sál kulturního domu 
je možné využít i pro různé firemní 
večírky, ale hlavně na koncerty čes-
kých i zahraničních umělců.

SPOLEČNOST SPRAVUJÍCÍ MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY SLA-
VÍ KULATINY. Společnost Lesy a rybníky města Českých 
Budějovic s. r. o. slaví dvacet let. Už dvě desetiletí se stará 
o historický lesní, rybniční a zemědělský majetek krajské-
ho města, který leží celkem na třech tisících hektarech. 
Samotné lesy zabírají 1820 hektarů, rybníky 700 a země-
dělská půda 480 hektarů. 
„Co se týká rybníků, staráme se od plůdku až po tržní ryby. 
Za rok vylovíme zhruba dva a půl tisíce metráků ryb, pře-
vážně kaprů,“ říká jednatel firmy Josef Schoř s tím, že 
mezi rybníky, které má společnost na starost, patří napří-
klad Černiš, který je součástí Vrbenských rybníků. Co se 
týče zemědělství, chová společnost zejména mléčný skot.
„Provozujeme i myslivost, především chov a lov drobné 
zvěře,“ dodává Josef Schoř (na snímku vlevo při převzetí 
stříbrné pamětní medaile města).
Ryby a zvěřinu z jejich produkce mohou nejen „Česko-
budějovičáci“ koupit v prodejně v ulici Jaroslava Haška  
v Českých Budějovicích. Foto: Petr Zikmund

 primátora Juraje Thomu
České Budějovice se koneč-

ně dočkají dálnice. Ředitelství sil-
nic a dálnic vypsalo zakázku na 
stavbu tříkilometrového úseku Bo-
rek – Úsilné s tím, že první práce 
by mohly začít už letos na podzim. 
Pane primátore, co na to říkáte?

Fakt, že se budování dálnice 
konečně přiblíží k hranicím našeho 
města, považuji za vítězství dlou-
hodobého tlaku budějovických 
politiků na vládu. Chci věřit tomu, 
že tentokrát už se nejedná jen  
o další z řady slibů vládních před-
stavitelů a že se do dvou let dál-
ničního úseku z Borku do Úsilného 
skutečně dočkáme.

Boje a tahanice kolem otáčivé-
ho hlediště v Českém Krumlově 
se vlečou už dlouhá léta. Je kolem 
této kauzy v současné době něco 
nového?

Město České Budějovice je na 
rekonstrukci stávajícího otáčivého 
hlediště v Českém Krumlově na-
dále připraveno realizovat architek-
tonickou soutěž. Zadání a financo-
vání soutěže ze strany města Čes-

ké Budějovice vycházelo ze zcela 
jasně a veřejně formulovaného zá-
vazku, který ve vztahu k otáčivému 
hledišti učinil bývalý ministr kultury 
Jiří Besser. Nástupem paní minis-
tryně Hanákové však bohužel zřej-
mě dochází k postupnému přehod-
nocení postoje k budoucnosti otá-
čivého hlediště. Na začátku března 
jsem proto paní ministryni v dopise 
informoval o skutečnosti, že nemo-
hu nést odpovědnost za vynaložení 
několika miliónů korun z městské-
ho rozpočtu na soutěž, pokud již 
nyní ze strany ministerstva zní hla-
sy o nepodpoře otáčivého hlediště 
v areálu zámecké zahrady. Požádal 
jsem paní ministryni o zřetelné for-
mulování jejího názoru na tuto věc, 
ale její odpověď zatím neznám.

Na jaké zajímavé akce, které se 
ve městě v nejbližší době uskuteč-
ní, byste obyvatele Českých Budě-
jovic rád pozval?

V sobotu 19. května se ve Vo-
dáckém areálu Lídy Polesné  
v Českém Vrbném uskuteční dal-
ší ročník populární akce Vltava 

Open. Technicky orientovaní zá-
jemci si zde budou moci prohléd-
nout sklopný most a plavební ko-
mory, příjemným zážitkem určitě 
bude i kulturní program pro děti  
i pro dospělé. Na ‚kanálu‘ vy-
stoupí třeba Mňága a Žďorp, 
Blue Effect či Sunshine. 

Na středu 23. května jsme při-
pravili Den Indie. Jeho součás-
tí budou ukázky indického tance  
v Britském centru v Krajinské ulici 
nebo promítání nejúspěšnějšího 
bollywoodského filmu Statečné 
srdce získá nevěstu v kině Kotva. 

A věřím, že všichni sportov-
ní nadšenci se už nemohou do-
čkat soboty 9. června, kdy se  
v našem městě poběží premiéro-
vý ročník Budějovického půlma-
ratonu. Vedle hlavního běhu se 
závodníci vydají také na trať de-
setikilometrové trasy, zájemci si 
budou moci vyzkoušet i štafe-
tový běh nebo rodinný běh na tři 
kilometry. Start na náměstí Pře-
mysla Otakara II. je plánovaný na 
19. hodinu.

Tři otázky pro …

V BUDĚJOVICÍCH ZAČAL FUNGOVAT SENIORSKÝ 
SENÁT. Jan Kolář (v horní řadě uprostřed) se stal  
historicky prvním předsedou Seniorského senátu České 
Budějovice. Na svém jednání 19. dubna jej jednomyslně 
zvolili členové senátu, který je stejně jako v únoru usta-
novený Studentský parlament poradním orgánem rady 
města. Třináct členů senátu zastupuje organizace sdru-
žující budějovické seniory nebo věnující se péči o ně. 
Foto: Michal Bosák
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Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

Zpochybnit nelze ani to, že 
všechny výsledky měření koncen-
trace těchto vláken měli zcela jistě 
od 5. října, patrně však již od po-
loviny září k dispozici také pracov-
níci Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje. Těm je předa-
la společnost MAPOZ Zliv, která 
demontáž takzvaných boletických 
panelů v areálu škol od 26. do 29. 
července prováděla.

Ve středu 5. října se v prosto-
rách základních škol na Máji z po-
pudu Krajské hygienické stanice 
konalo jednání mimo jiné k vý-
skytu nadlimitních hodnot azbes-
tových vláken, kterého se dále 
zúčastnili také ředitelé obou měst-
ských základních škol, pracovníci 
investičního odboru a odboru 
školství a tělovýchovy magistrátu 
města. Výsledkem tohoto jednání 
byl požadavek Krajské hygienické 

stanice Jihočeského kraje na pro-
vedení dvou kontrolních měření 
v deseti třídách. Hned tentýž den 
proto vedoucí odboru školství 
a tělovýchovy oslovila Zdravotní 
ústav se sídlem v Plzni, který mě-
ření provádí, a požádala o zaslání 
cenové nabídky.

V pondělí 10. října bylo o prů-
běhu kontroly KHS a dohodnu-
tých závěrech informováno vedení 
města, které mi a náměstku Petru 
Podholovi uložilo, abychom v této 
věci neprodleně konali a v soula-
du s požadavkem Krajské hygie-
nické stanice objednali kontrolní 
měření požadované Krajskou hy-
gienickou stanicí.

Zdravotní ústav se sídlem 
v Plzni objednané měření v are-
álu obou májských škol prove-
dl ve dnech 1. až 4. listopadu. 
Analýza odebraných vzorků byla 
pracovníky Zdravotního ústavu 
zahájena 14. listopadu. Předběž-
nou informaci o výsledku mě-
ření se vedení města dozvědělo 
v pátek 25. listopadu a rozhod-
lo o preventivním uzavření obou 
základních škol. Současně byla 
zahájena organizace výuky žáků 
v náhradních prostorách.

Jsem přesvědčen, že kdyby 
koncentrace minerálních a azbes-
tových vláken, které byly namě-
řeny v obou májských školách, 
dosáhly hodnot bezprostředně 

ohrožujících zdraví dětí a zaměst-
nanců škol, nepochybně by Kraj-
ská hygienická stanice nejpozději 
5. října přijala taková opatření, 
která by zamezila pohybu osob 
v těchto prostorách. Jelikož se 
tak nestalo, dovozuji, že děti ani 
zaměstnanci školy ani na jednu 
minutu bezprostředně ohroženy 
na svém zdraví nebyly.

Za naprosto zarážející však 
považuji laxní přístup některých 
zaměstnanců magistrátu města, 
kteří mi nepředali tak zásadní in-
formace o naměření nadlimitních 
hodnot azbestu. Proto budu po-
žadovat prošetření celé situace 
a vyvození důsledků včetně per-
sonálního.

Na jednání rady města 7. pro-
since byl přijat postup řešení 
spočívající v tom, že bude prove-
dena 2. etapa zateplení májských 
škol a poté celková sanace areá-
lu. Na základě požadavků rodičů 
na rychlejší řešení celé situace 
a i s ohledem na to, že zhotovi-
tel nedodal ve slíbeném termínu 
upravený harmonogram stanove-
ných prací, navrhnu toto usnesení 
rady zrušit a provést rovnou sana-
ci. Podle informací od pracovníků 
investičního odboru slíbila odbor-
ná firma dodat okamžitě přesný 
postup prací.

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

Vedení města v čele s primátorem Jurajem Thomou (HOPB) si váží mladých sportovců, kteří 
úspěšně reprezentovali město na významných sportovních akcích (MČR, ME a MS) v tomto roce, 
a v čase adventu pro ně zorganizovalo setkání. To se uskutečnilo 13. prosince v restauraci VIP 
na zimním stadionu. „Město poskytlo dotaci za reprezentaci města v mládežnických sportech 
ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola (ČSSD).                          Foto Petr Zikmund

Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez aut, získal Radek 
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení cyklistických nadšenců 
požádal: „Reagoval jsem na článek v radničních novinách. 
Lékárnička nám v cyklistické výbavě chybí.“ S předáním 
lékárniček spojil náměstek Miroslav Joch (ČSSD) i slib: „Když 
stojím v čele odboru, které na stavby, jako je plánovaná 
cyklostezka Nemanice-Borek, uvolňuje peníze, slibuji, že se 
po ní s vámi projedu.“                                           Foto Martin Volný

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

V tomto díle 
série, kde vám 
představuje-
me jednotlivé 
komise rady 
města, přišla 
řada na komi-
si bytovou. Té 
předsedá Sla-
voj Dolejš (TOP 09): „na rozdíl 
od jiných komisí nemáme inici-
ativní funkci, sloužíme výhradně 
jako poradní orgán. naším hlav-
ním úkolem je ve spolupráci se 
správou domů připravit pro radu 
materiály, které se týkají přidě-

lování městských bytů. těch je 
dnes přibližně 1700, vedle klasic-
kých bytů se jedná i o ubytovny. 
volných městských bytů je však 
málo, v řádu jednotek. o to je dů-
ležitější, abychom posuzovali kaž- 
dou jednotlivou žádost. mnohdy 
v zájmu objektivního posouzení 
si necháváme např. od sociální-
ho odboru doplnit potřebné in-
formace. uvědomujeme si totiž, 
že na našem rozhodnutí mnohdy 
závisí osud člověka či celé rodiny.

Byty tvoří dvě skupiny, komise 
rozhoduje, jaké byty si ponechá-
me pro klasické žádosti a jaké bu-

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

nejdříve k první skupině bytů. 
dnes již o jejich přidělení neroz-
hoduje místo v pořadníku, i když 
délka od podání žádosti je stále 
jedním z kritérií. důležitou roli hra-
je i sociální situace žadatele, zda 
má v péči děti, zda je zaměstna-
ný… prostřednictvím těchto bytů 
chce město pomoci řešit situaci 
rodin, které se ocitnou v tíživé so-
ciální situaci, jsou však spořáda-
né a aktivně se snaží svou situaci 
změnit. naopak by na městské 
byty neměli mít nárok dlouhodobí 

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
neplatiči, kteří nepracují a spo-
lečnosti nic nepřináší. v těchto 
případech komise doporučuje vý-
pověď z městského bytu na uby-
tovnu. pokud dotyčný neplatí ani 
nadále, může teprve až poté do-
stat výpověď, na rozdíl od sou-
kromých vlastníků, kteří to mají 
mnohem jednodušší.

co se týče soutěžených bytů, 
dají uchazeči do určitého termínu 
nabídky v zalepených obálkách. 
kritériem pro rozhodnutí však 
není vždy nejvyšší cena, jsou i ža-
datelé, kteří sice přijdou s nejvyš-
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí 

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

město by mělo za prostředky utr-
žené v oblasti městského bydlení 
stavět byty, které by mohly být 
nástrojem cílené bytové politi-
ky. ta by mohla ovlivnit i profes-
ní skladbu obyvatel města, např. 
formou pobídek pro investory, 
ale i pro občany. v současnosti je 
na trhu sice kolem 400 bytů, ale 
pronájmy jsou drahé a nenabízí 
potřebnou jistotu, a tak se lidé 
zadluží na celý život koupí bytu, 
místo aby měli možnost zažádat 
si o městské bydlení.

Komise rady města se představují

o tyto prostředky však nepři-
jdou a budou využity opět na za-
městnance.

největší podíl na výdajích mají 
tzv. běžné výdaje. „zajišťují chod 
radnice a městských organiza-
cí. Jde především o energie,“ vy-
světluje náměstek miroslav Joch. 
zároveň sem patří i grantový 
systém města, ve kterém bude  
22,5 miliónu kč. celkem se na tuto 
kapitolu vydá 1 324 552 000 kč. „Je 
to částka o 265 790 000 korun nižší 
než v roce 2011,“ upozornil Joch. 

podle petry šebestíkové je 
úspora dána i soutěžením cen 
energií. „díky sdruženému nákupu 
města a jím zřizovaných organizací 
a vlastněných společností se nám 

podařilo vysoutěžit cenu elek-
trické energie o 4,8% nižší, a tak 
oproti letošním 34 miliónům jsme 
na částce 32 milióny korun.“ podle 
náměstka kamila calty (top 09) je 
to úspěch především v situaci, kdy 
ceny energií rostou. 

v rámci kapitálových výdajů je 
město vázáno pokračovat v inves-
tičních akcích za 300 miliónů kč 
v projektech spolufinancovaných 
eu, ty představují největší část ka-
pitálových výdajů plánovaných pro 
rok 2012 ve výši 543 milióny.

poslední položkou v rozpočtu 
jsou peněžní účty. „k 31. 10. 2011 
jsme měli na běžných účtech zů-
statek 283 364 000 kč, na běž-
ných účtech peněžních fondů 
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

až do 6. ledna bude na úřední 
desce budějovického magistrá-
tu vystaven návrh zadání změny 
územního plánu města ve vazbě 
na takzvanou severní spojku. tou 
se rozumí budoucí dvoupruho-
vá silnice s návrhovou rychlostí  
50 km/h, která by přes řeku vltavu 
spojila okružní křižovatku u Globu-
su, pražskou třídu a okružní ulici. 

podle integrovaného plánu or-
ganizace dopravy je to nejpřínos-
nější dopravní stavba ve městě, ne-
boť na severním okraji města spojí 
dvě nejvytíženější silnice i/20 a i/3. 
odlehčí tak především strakonické 
ulici. díky stavbě severní spojky 
by se měl snížit počet vozidel vy-

užívajících strakonickou mezi no-
vým mostem a pražskou třídou až 
o sedm tisíc v každém směru.

 „všechny dostupné informace 
o připravované komunikaci ob-
čané najdou na městském webu 
v sekci doprava v nově vytvořené 
rubrice severní spojka. zájemci 
mohou do navrhovaných změn 
nahlédnout pochopitelně také pří-
mo na odboru územního plánová-
ní. k projednání připomínek, které 
budou uplatněny do 6. ledna, svolá 
radnice následně jednání, o jehož 
termínu budeme veřejnost samo-
zřejmě v dostatečném předstihu 
informovat,“ doplnila náměstkyně 
ivana popelová (hopB).

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

příští rok z města zmizí hrací 
automaty a do roku 2014 i video-
loterijní terminály. zastupitelé totiž 
schválili novou vyhlášku, která ha-
zard na území města zakazuje.

hazard z města nezmizí ihned, 
a to ani přesto, že vyhláška neob-
sahuje přechodné období, které 
provozovatelé žádali. Již vydané 
licence na výherní hrací přístro-
je na příští rok lze totiž odebrat 
pouze na základě správního ří-
zení, takže automaty mohou být 
v provozu až do konce roku 2012. 

videoloterijní terminály, jež povo-
luje ministerstvo financí, mají zase 
přechodné období stanovené zá-
konem na tři roky.

město se zákazem hazardu při-
pravilo o zhruba 23 miliony korun 
z poplatků za výherní hrací přístro-
je. ale to byla poslední věc, na kte-
rou se při tvorbě vyhlášky myslelo. 
„negativní dopady hazardních her 
jsou tak vysoké, že je ani třiadva-
cet milionů korun v městském roz-
počtu nedokáže vyvážit,“ uvedl 
primátor Juraj thoma (hopB).

ZŠ Máj I: zápis se vzhledem k situaci uskuteční  
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy  
k. štěcha v 5. a 7. třídě (žlutý pavilon), a to ve dnech 
19. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a 20. ledna od 14.00 
do 17.00 hodin. další informace na webových strán-
kách www.zsmaj.cz.

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně 
v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se 
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň 
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20. 
ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.

n o v i n y  č e s k o B u d ě J o v i c k é  r a d n i c e

Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

Zpochybnit nelze ani to, že 
všechny výsledky měření koncen-
trace těchto vláken měli zcela jistě 
od 5. října, patrně však již od po-
loviny září k dispozici také pracov-
níci Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje. Těm je předa-
la společnost MAPOZ Zliv, která 
demontáž takzvaných boletických 
panelů v areálu škol od 26. do 29. 
července prováděla.

Ve středu 5. října se v prosto-
rách základních škol na Máji z po-
pudu Krajské hygienické stanice 
konalo jednání mimo jiné k vý-
skytu nadlimitních hodnot azbes-
tových vláken, kterého se dále 
zúčastnili také ředitelé obou měst-
ských základních škol, pracovníci 
investičního odboru a odboru 
školství a tělovýchovy magistrátu 
města. Výsledkem tohoto jednání 
byl požadavek Krajské hygienické 

stanice Jihočeského kraje na pro-
vedení dvou kontrolních měření 
v deseti třídách. Hned tentýž den 
proto vedoucí odboru školství 
a tělovýchovy oslovila Zdravotní 
ústav se sídlem v Plzni, který mě-
ření provádí, a požádala o zaslání 
cenové nabídky.

V pondělí 10. října bylo o prů-
běhu kontroly KHS a dohodnu-
tých závěrech informováno vedení 
města, které mi a náměstku Petru 
Podholovi uložilo, abychom v této 
věci neprodleně konali a v soula-
du s požadavkem Krajské hygie-
nické stanice objednali kontrolní 
měření požadované Krajskou hy-
gienickou stanicí.

Zdravotní ústav se sídlem 
v Plzni objednané měření v are-
álu obou májských škol prove-
dl ve dnech 1. až 4. listopadu. 
Analýza odebraných vzorků byla 
pracovníky Zdravotního ústavu 
zahájena 14. listopadu. Předběž-
nou informaci o výsledku mě-
ření se vedení města dozvědělo 
v pátek 25. listopadu a rozhod-
lo o preventivním uzavření obou 
základních škol. Současně byla 
zahájena organizace výuky žáků 
v náhradních prostorách.

Jsem přesvědčen, že kdyby 
koncentrace minerálních a azbes-
tových vláken, které byly namě-
řeny v obou májských školách, 
dosáhly hodnot bezprostředně 

ohrožujících zdraví dětí a zaměst-
nanců škol, nepochybně by Kraj-
ská hygienická stanice nejpozději 
5. října přijala taková opatření, 
která by zamezila pohybu osob 
v těchto prostorách. Jelikož se 
tak nestalo, dovozuji, že děti ani 
zaměstnanci školy ani na jednu 
minutu bezprostředně ohroženy 
na svém zdraví nebyly.

Za naprosto zarážející však 
považuji laxní přístup některých 
zaměstnanců magistrátu města, 
kteří mi nepředali tak zásadní in-
formace o naměření nadlimitních 
hodnot azbestu. Proto budu po-
žadovat prošetření celé situace 
a vyvození důsledků včetně per-
sonálního.

Na jednání rady města 7. pro-
since byl přijat postup řešení 
spočívající v tom, že bude prove-
dena 2. etapa zateplení májských 
škol a poté celková sanace areá-
lu. Na základě požadavků rodičů 
na rychlejší řešení celé situace 
a i s ohledem na to, že zhotovi-
tel nedodal ve slíbeném termínu 
upravený harmonogram stanove-
ných prací, navrhnu toto usnesení 
rady zrušit a provést rovnou sana-
ci. Podle informací od pracovníků 
investičního odboru slíbila odbor-
ná firma dodat okamžitě přesný 
postup prací.

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

Vedení města v čele s primátorem Jurajem Thomou (HOPB) si váží mladých sportovců, kteří 
úspěšně reprezentovali město na významných sportovních akcích (MČR, ME a MS) v tomto roce, 
a v čase adventu pro ně zorganizovalo setkání. To se uskutečnilo 13. prosince v restauraci VIP 
na zimním stadionu. „Město poskytlo dotaci za reprezentaci města v mládežnických sportech 
ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola (ČSSD).                          Foto Petr Zikmund

Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez aut, získal Radek 
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení cyklistických nadšenců 
požádal: „Reagoval jsem na článek v radničních novinách. 
Lékárnička nám v cyklistické výbavě chybí.“ S předáním 
lékárniček spojil náměstek Miroslav Joch (ČSSD) i slib: „Když 
stojím v čele odboru, které na stavby, jako je plánovaná 
cyklostezka Nemanice-Borek, uvolňuje peníze, slibuji, že se 
po ní s vámi projedu.“                                           Foto Martin Volný

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

V tomto díle 
série, kde vám 
představuje-
me jednotlivé 
komise rady 
města, přišla 
řada na komi-
si bytovou. Té 
předsedá Sla-
voj Dolejš (TOP 09): „na rozdíl 
od jiných komisí nemáme inici-
ativní funkci, sloužíme výhradně 
jako poradní orgán. naším hlav-
ním úkolem je ve spolupráci se 
správou domů připravit pro radu 
materiály, které se týkají přidě-

lování městských bytů. těch je 
dnes přibližně 1700, vedle klasic-
kých bytů se jedná i o ubytovny. 
volných městských bytů je však 
málo, v řádu jednotek. o to je dů-
ležitější, abychom posuzovali kaž- 
dou jednotlivou žádost. mnohdy 
v zájmu objektivního posouzení 
si necháváme např. od sociální-
ho odboru doplnit potřebné in-
formace. uvědomujeme si totiž, 
že na našem rozhodnutí mnohdy 
závisí osud člověka či celé rodiny.

Byty tvoří dvě skupiny, komise 
rozhoduje, jaké byty si ponechá-
me pro klasické žádosti a jaké bu-

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

nejdříve k první skupině bytů. 
dnes již o jejich přidělení neroz-
hoduje místo v pořadníku, i když 
délka od podání žádosti je stále 
jedním z kritérií. důležitou roli hra-
je i sociální situace žadatele, zda 
má v péči děti, zda je zaměstna-
ný… prostřednictvím těchto bytů 
chce město pomoci řešit situaci 
rodin, které se ocitnou v tíživé so-
ciální situaci, jsou však spořáda-
né a aktivně se snaží svou situaci 
změnit. naopak by na městské 
byty neměli mít nárok dlouhodobí 

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
neplatiči, kteří nepracují a spo-
lečnosti nic nepřináší. v těchto 
případech komise doporučuje vý-
pověď z městského bytu na uby-
tovnu. pokud dotyčný neplatí ani 
nadále, může teprve až poté do-
stat výpověď, na rozdíl od sou-
kromých vlastníků, kteří to mají 
mnohem jednodušší.

co se týče soutěžených bytů, 
dají uchazeči do určitého termínu 
nabídky v zalepených obálkách. 
kritériem pro rozhodnutí však 
není vždy nejvyšší cena, jsou i ža-
datelé, kteří sice přijdou s nejvyš-
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí 

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

město by mělo za prostředky utr-
žené v oblasti městského bydlení 
stavět byty, které by mohly být 
nástrojem cílené bytové politi-
ky. ta by mohla ovlivnit i profes-
ní skladbu obyvatel města, např. 
formou pobídek pro investory, 
ale i pro občany. v současnosti je 
na trhu sice kolem 400 bytů, ale 
pronájmy jsou drahé a nenabízí 
potřebnou jistotu, a tak se lidé 
zadluží na celý život koupí bytu, 
místo aby měli možnost zažádat 
si o městské bydlení.

Komise rady města se představují

o tyto prostředky však nepři-
jdou a budou využity opět na za-
městnance.

největší podíl na výdajích mají 
tzv. běžné výdaje. „zajišťují chod 
radnice a městských organiza-
cí. Jde především o energie,“ vy-
světluje náměstek miroslav Joch. 
zároveň sem patří i grantový 
systém města, ve kterém bude  
22,5 miliónu kč. celkem se na tuto 
kapitolu vydá 1 324 552 000 kč. „Je 
to částka o 265 790 000 korun nižší 
než v roce 2011,“ upozornil Joch. 

podle petry šebestíkové je 
úspora dána i soutěžením cen 
energií. „díky sdruženému nákupu 
města a jím zřizovaných organizací 
a vlastněných společností se nám 

podařilo vysoutěžit cenu elek-
trické energie o 4,8% nižší, a tak 
oproti letošním 34 miliónům jsme 
na částce 32 milióny korun.“ podle 
náměstka kamila calty (top 09) je 
to úspěch především v situaci, kdy 
ceny energií rostou. 

v rámci kapitálových výdajů je 
město vázáno pokračovat v inves-
tičních akcích za 300 miliónů kč 
v projektech spolufinancovaných 
eu, ty představují největší část ka-
pitálových výdajů plánovaných pro 
rok 2012 ve výši 543 milióny.

poslední položkou v rozpočtu 
jsou peněžní účty. „k 31. 10. 2011 
jsme měli na běžných účtech zů-
statek 283 364 000 kč, na běž-
ných účtech peněžních fondů 
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

až do 6. ledna bude na úřední 
desce budějovického magistrá-
tu vystaven návrh zadání změny 
územního plánu města ve vazbě 
na takzvanou severní spojku. tou 
se rozumí budoucí dvoupruho-
vá silnice s návrhovou rychlostí  
50 km/h, která by přes řeku vltavu 
spojila okružní křižovatku u Globu-
su, pražskou třídu a okružní ulici. 

podle integrovaného plánu or-
ganizace dopravy je to nejpřínos-
nější dopravní stavba ve městě, ne-
boť na severním okraji města spojí 
dvě nejvytíženější silnice i/20 a i/3. 
odlehčí tak především strakonické 
ulici. díky stavbě severní spojky 
by se měl snížit počet vozidel vy-

užívajících strakonickou mezi no-
vým mostem a pražskou třídou až 
o sedm tisíc v každém směru.

 „všechny dostupné informace 
o připravované komunikaci ob-
čané najdou na městském webu 
v sekci doprava v nově vytvořené 
rubrice severní spojka. zájemci 
mohou do navrhovaných změn 
nahlédnout pochopitelně také pří-
mo na odboru územního plánová-
ní. k projednání připomínek, které 
budou uplatněny do 6. ledna, svolá 
radnice následně jednání, o jehož 
termínu budeme veřejnost samo-
zřejmě v dostatečném předstihu 
informovat,“ doplnila náměstkyně 
ivana popelová (hopB).

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

příští rok z města zmizí hrací 
automaty a do roku 2014 i video-
loterijní terminály. zastupitelé totiž 
schválili novou vyhlášku, která ha-
zard na území města zakazuje.

hazard z města nezmizí ihned, 
a to ani přesto, že vyhláška neob-
sahuje přechodné období, které 
provozovatelé žádali. Již vydané 
licence na výherní hrací přístro-
je na příští rok lze totiž odebrat 
pouze na základě správního ří-
zení, takže automaty mohou být 
v provozu až do konce roku 2012. 

videoloterijní terminály, jež povo-
luje ministerstvo financí, mají zase 
přechodné období stanovené zá-
konem na tři roky.

město se zákazem hazardu při-
pravilo o zhruba 23 miliony korun 
z poplatků za výherní hrací přístro-
je. ale to byla poslední věc, na kte-
rou se při tvorbě vyhlášky myslelo. 
„negativní dopady hazardních her 
jsou tak vysoké, že je ani třiadva-
cet milionů korun v městském roz-
počtu nedokáže vyvážit,“ uvedl 
primátor Juraj thoma (hopB).

ZŠ Máj I: zápis se vzhledem k situaci uskuteční  
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy  
k. štěcha v 5. a 7. třídě (žlutý pavilon), a to ve dnech 
19. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a 20. ledna od 14.00 
do 17.00 hodin. další informace na webových strán-
kách www.zsmaj.cz.

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně 
v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se 
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň 
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20. 
ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.

Ul icemi  města
Přízemní domy na snímku ze 

70. let 20. století na východní 
straně Jeremiášovy ulice v řadě 
od Rudolfovské k Nové předsta-
vují starou část ulice vzniklou 
kolem roku 1842. Bylo to tenkrát 
na okraji města. Po roce 1842 
začal platit stavební předpis rad-
nice, který nařizoval v souvislos-
ti s tím, že se město příliš roz-
lézalo do šířky, stavět na před-
městích domy minimálně jed-

nopatrové. Tím se ve 2. polovi-
ně 19. století  v Jeremiášově uli-
ci (také v Nové, Lipenské apod.) 
postavila řada skoro jednopat-
rových domů, které mají okap-
ní římsu v jedné linii. V Jeremi-
ášově ulici je to mladší část od  
křižovatky s Novou dále k ulicím 
Riegrově a Baarově. Domy mají 
členité fasády zdobené histori-
zujícími prvky. 

V roce 1875 dostala ulice 
jméno Stifterova (Stiftergasse). 
Podle Daniela Kováře měl název 
pravděpodobně uctít památku 
šumavského básníka a spiso-
vatele Adalberta Stiftera (1805 - 
1868), ale vzhledem k tehdejším 
budějovickým zvyklostem není 
zcela vyloučeno, že ulice byla 
nazvána podle jistého Stiftera, 
který byl významným budějo-
vickým měšťanem, radním, po-
litikem atd.  Roku 1946 byla uli-
ce přejmenována na Ulici Bohu-

slava Jeremiáše. Postupně se tvar 
hovorově i posléze úředně zkrátil 
na Jeremiášovu. Podobně jako 
u Adalberta Stiftera není dolože-
no, že by Bohuslav Jeremiáš měl 
s ulicí něco společného. Působil 
v Českých Budějovicích v letech 
1906 až 1918, ale v jiné ulici.

Třetí část ulice ústící na ulici 
Skuherského vyplňuje park troj-
úhelníkového půdorysu a blok 
domů postavený v 50. letech 20. 

století ve stylu socialistického re-
alismu. Podnik Potraviny měl v 
přízemí prostředního domu ob-
chody potravin, mlékárnu a maso- 
uzeniny. Domy v bloku jsou cihlo-
vé a byty v nich se v té době po-
važovaly za tzv. lepší. Jen v části 
Jeremiášovy (mimo Skuherského) 
mělo 17 bytů v roce 1969 telefon, 
což nebylo běžné, protože na te-
lefon se čekalo několik let.

Park nechal založit okrašlovací 
spolek v roce 1924. Stromky sáze-
la školní mládež. Na rohu Jeremiá-
šovy a Baarovy proti parku bývala 
hospoda U Šachlů. Patrový Šach-
lů dům obývaný předtím nepořád-
nými občany byl zbořen po roce 
1990. V domě na starém snímku 
na rohu Rudolfovské, kde bývala 
léta prodejna Tabák, měl v období 
1. republiky holičství František Ha-
lík (bydlel ale na druhé straně Je-
remiášovy č. 5). Na místě Tabáku 
stojí dnes zcela nový vysoký dům. 

Na protějším rohu prodával 
Jan Konopa motocykly. V nové 
době měl zde podnik Drobné 
zboží prodejnu drogerie, potom 
se objevil obchod ložisky. Dům 
byl zvýšen a na nároží opatřen 
kulovitou věží. V ulici za Tabákem 
v č.2, kde vyčnívá vysoký komín, 
prozovala rodina Tomáše Bláhy 
pekárnu. Původně od roku 1885 
nebyla v domě pekárna, ale Mühl-
bauerů uhelna. Potom do 1. svě-

tové války převzal obchod uhlím 
Rudolf Houdek. V dalším domě 
č. 4 bydleli Bromů. Eduard Brom 
měl mlékárnu, Vilém Brom kovo-
výrobu a Josef Brom a František 
Brom byli šoféry. Na č. 6 se může 
připomenout sochař a štukatér 
Max Šaloun. 

Jeremiášova ulice a oko-
lí se nelíbilo politickým a územ-
ním orgánům města, zejména 
po roce 1970. Útvar hlavního ar-
chitekta města sice uváděl, že 
domy v Jeremiášově ulici jsou 
určeny k přestavbě, ale součas-
ně v písemnostech dodával, že 
územní plán počítá v této loka-
litě s novou výstavbou. To mohl 
říci rovnou, že půjde o demoli-
ce. Plány se nestačily za socia-
lismu realizovat a od roku 1990 
se naopak začaly domy zvláštní-
ho charakteristického stylu z let 
kolem 1880 až 1900 opravovat a 
kultivovat. 

JEREMIÁŠOVA

Připravují Odbor územního plánování, Milan Binder a Jan Schinko. Historické foto: Antonín Šesták.

Dnešní otázka zní:  Kde ve městě působil Bohuslav Jeremiáš?

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho 
vlastnoručním podpisem.

Správná odpověď na otázku z březnového vydání je: Synagoga v Gerstnerově ulici byla zbořena v r. 1942. 

Výhercem je :  p. Jan Urban, Šroubárenská 7, 370 08 České Budějovice

Odpovědi zasílejte do 15. května na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1,2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejo-
vice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.  

Ve Čtyřech Dvorech  
vyroste moderní park

České Budějovice získají nový 
park. Vyroste ve Čtyřech Dvorech, 
na místě, kde stála stará kasárna. 
Na své si přijdou nejen děti a mlá-
dež, ale i senioři.

„Původním záměrem bylo vybu-
dovat tady základní technickou vy-
bavenost pro zahájení stavební čin-
nosti v areálu bývalých kasáren. 
Tento projekt byl ale zpochybněn  
z hlediska veřejné podpory a dostal 
by velmi malý finanční příspěvek z 
dotací. Původní investor proto tuto 
myšlenku nakonec opustil,“  říká 
náměstkyně primátora Ivana Po-
pelová s tím, že město muselo najít 
náhradní projekt. Rozhodlo se na-
konec pro park, který by měl svou 
rozlohou navazovat až na území Vr-

benských rybníků. Město už vyhlá-
silo architektonickou soutěž o ná-
vrh parku.  Podmínkou je, že tady 
budou zejména rekreační aktivity. 
Chybět nebude moderní skatepark, 
dětské hřiště ani speciální fit hřiš-
tě se zaměřením pro seniory. Lidé 
tady najdou i dráhy pro pěší a brus-
laře a také hřiště na pétanque.

„Ostatní nápady už budou v re-
žii projektanta, který soutěž vyhra-
je,“ dodává Popelová. 

Návrhy bylo nutno předložit do 
11.4. Celkem se sešlo 25 návrhů. 
Výběr vítězného projektu potvr-
dí rada města na svém květnovém 
zasedání. Park by měl veřejnos-
ti začít sloužit nejpozději do konce 
příštího roku. 

Město bude měnit pojistnou 
smlouvu na majetek

Již 17 let je stará pojistná 
smlouva na majetek města. „Svo-
ji roli tato pojistka zcela jistě spl-
nila a kus práce odvedla hlavně v 
roce 2002, kdy Budějovice zasáhly 
povodně. Není ale pochyb, že po-
jistka stará 17 let již poněkud pře-
sluhuje. Proto jsme se v loňském 
roce rozhodli pojistku přesoutěžit,“ 
vysvětluje důvody změny pojistky 
majetku první náměstek primátora 
Miroslav Joch. 

Soutěži na výběr pojistitele 
předcházel výběr makléře. „Rada 
města rozhodla vydat se cestou 
výběru makléře. Město jej vysou-
těžilo na podzim. Ten nyní připra-
ví zadání na výběrové řízení na no-
vého pojistitele,“ přibližuje před-
sedkyně finančního výboru zastu-
pitelstva města Petra Šebestíková 
a dodává: „Formu výběru makléře 
jsme upřednostnili, protože jsme 
přesvědčeni, že tento postup je 
mnohem efektivnější a makléř do-
káže lépe posoudit nabídku jed-
notlivých produktů.“

Přípravě pro vyhlášení výbě-
rového řízení na pojistitele majetku 
města předcházelo ověření správ-
nosti ocenění pojišťovaného ma-
jetku. „Práce to nebyla zrovna jed-

noduchá, makléř ve spolupráci se 
Správou domů a ostatními odbo-
ry zrevidoval náš majetek a prove-
dl jeho přecenění. Město si nechá-
vá pojistit více než 400 položek ne-
movitého majetku, od Černé věže až 
třeba po fotbalový stadion,“ dodává 
Miroslav Joch. „Majetek byl znovu 
oceněn formou indexace na zákla-
dě přecenění, ke kterému došlo po 
povodních v roce 2003, v případě 
pochybností došlo i k fyzické kon-
trole nemovitosti a jejího přecenění 
pomocí kubické metody,“ seznamu-
je s metodikou radní Eva Hajerová.

Ve výsledku se cena majetku měs-
ta navýšila. „Oproti původní hodnotě 
majetku oceněného na částku 7 mi-
liard Kč budeme nyní soutěžit pojiš-
tění na částku pohybující se okolo 10 
miliard,“ upozorňuje Miroslav Joch  
a pokračuje: „Dále budeme pojiš-
ťovat automobily i například škody 
způsobené třetím osobám.“ 

A jaký je základní smysl celého 
záměru? „Město si od tohoto kroku 
slibuje, že dosáhne pojištění majet-
ku na vyšší hodnotu oproti smlou-
vě, která byla uzavřena před 17 lety, 
a že za pojištění bude platit roč-
ní pojistnou částku nižší, než plati-
lo doposud,“ uzavírá Miroslav Joch.

Radnice podpoří cestovní ruch
Rada města České Budějovice 

schválila na svém nedávném za-
sedání granty na podporu cestov-
ního ruchu do částky 50 tisíc ko-
run. Peníze získá celkem sedm ža-
datelů. Město podpořilo jak kultu-
ru pro dospělé, tak i akce pro děti. 
Mezi vybrané žadatele s částkou 
50 tisíc korun patří Miroslav Mareš, 
který získá peníze na projekt s ná-
zvem „Vycházky za historií“, kon-
krétně na sbírkové a propagační 
materiály. 

Občanské sdružení Pohád-
kové království dostane na akci 
„Měsíce věží a rozhleden Čes-
ké republiky“ 40 tisíc.  Stejnou 
částku na kvalifikaci na Mis-
trovství ČR v kombinovaných 
soutěžích chladnokrevných 
koní získala Jihočeská univer-
zita. Na propagaci a reklamu 
ZOO parku Dvorec určilo měs-
to grant 47 904 koruny. Firma 
Verbson s. r. o. dostane 34 tisíc 
na propagační materiály pro-

jektu Labyrint a Hřiště bez bot. 
Metropol CB o. p. s. získá 32 ti-
síc korun na projekt s názvem 
„Jihočeský kompas“ České Bu-
dějovice. 

Celkem město přispěje na 
schválené projekty částkou 283 
104 koruny. Komise pro cestov-
ní ruch navrhla dalších devět 
žadatelů na schválení příspěv-
ku nad 50 tisíc korun. Rozdělení 
těchto grantů musí ještě schvá-
lit zastupitelstvo.

Dominanta Lineckého 
předměstí láká na mše  

i kulturní pořady
Kostel sv. Jana Nepomuckého 

se v uplynulých dvou letech dočkal 
rozsáhlé rekonstrukce. Během se-
dmnácti měsíců byla opravena fa-
sáda, vyměněna střešní krytina  
a stavební úpravy proběhly také 
v interiéru kostela. Díky finanční 
podpoře Evropské unie, poskyt-
nuté prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Jihozápad, 
se tak kostel krátce před svými 
stými narozeninami může pyšnit 
mimo jiné novými rozvody elektro-
instalace, osvětlením, ozvučením, 
zabezpečovacím zařízením a vý-
malbou. Rekonstrukce si vyžádala 
náklady ve výši 9,8 mil. Kč, z toho 
dotace ROP činila 8,2 mil. Kč, zbý-
vající částka 1,6 mil. Kč představo-
vala vlastní finanční podíl farnosti.
Město České Budějovice přispě-
lo částkou 1,1 milionu na výměnu 
oken a restaurátorské práce na ka-
menných prvcích fasády a vitrážo-
vém zasklení na jižní fasádě. 

Kostel se tak právem znovu stal 
hlavní dominantou jižní části naše-
ho města a díky zvelebení vnitřní-
ho prostoru a jeho okolí může opět 

sloužit bohoslužbám a stát se i mís-
tem konání přednášek, koncertů  
a dalších společensky atraktivních 
akcí. První z kulturních pořadů se  
v opravených prostorách uskutečnil 
v prosinci, kdy se zde konal Advent-
ní koncert. Foto: Stanislav Korbel
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Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

Provozní doba sběrných dvorů
dolní ulice, švábův hrádek a plynárenská ulice

Jsme tu pro vás: tel. 724 976 885, 387 004 602

 24. 12. 2011   -  zavřeno

 25. 12. 2011  -  zavřeno

 26. 12. 2011  -  zavřeno

 31. 12. 2011  -  8,00 - 12,00 hod

 1. 1. 2012  -  zavřeno

Vánoční svátky 2011

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc 
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 
i hrneček na punč. „Bylo vyro-
beno 10 000 hrnečků s motivem, 
který před lety vzešel ze zadané 
soutěže odboru kultury na no-
voročenky pro město. zadáním 
bylo kopírovat dětskou rukou 
domy na náměstí přemysla ota-
kara ii. následně se logo dostalo 
na upomínkové předměty a trič-
ka,” objasňuje vedoucí odboru 
kultury iva sedláková.

nový formát adventu se však 
neprojevil jen novou svěžejší 
tváří, ale i nepoměrně bohatším 
programem. „celkem bylo při-
praveno na 212 pořadů, z toho 
95 koncertů, 54 divadelní před-
stavení a 16 výstav, v průměru 

Program na konec 
i začátek roku

pět akcí denně,” pochvaluje si ná-
městkyně ivana popelová (hopB).

advent zakončí tříkrálový koncert 
6. ledna. náměstí však neosiří na-

31. 12. 10.00  
malé divadlo, loutkohra Jiho-
českého divadla - Kašpárek 
v rohlíku 2 - Kašpárek na-
vždy, dětský kabaret 
31. 12. 12.00  
náměstí přemysla otakara ii. 
- 10. Silvestrovské poledne 
aneb po čtyřech věžích ko-
lem Samsonovy kašny - hra 
pro děti s odměnami, losová-
ní „malovaných kapříků z Je-
žíškovy poštovny“ - Pohádko-
vé království, o.s., OZP, ČSRS 
SK Pedagog
31. 12. 18.00  
k. k. horká vana, česká 7 - 
Klidné silvestrovské pose-
zení - tradičně klidný závěr 
roku, šance potkat se, pose-
dět, zhodnotit, žádná pyro-
technika a konfety
31. 12. 17.00  
dk metropol, divadelní sál 
- Silvestrovské hudební 
gala  II  /  valčíková pocta 
hudební Vídni - virtuózní or-
chestrální i vokální skladby ra-
kouských skladatelů – součas-
níků i následovníků J. strausse 
ml. spojené s procházkou ope-
retou c. millöckera Žebravý 
student, dirigent: k. linkel
31. 12. 20.00  
kd slavie - Silvestr v „Armá-
ďáku“ - agentura M-ARS
31.12. 20.00  
restaurant modrý dveře, Bis-
kupská 1 - DJ Filda (praha – 
rádio 1)
1. 1. 17.00 
 koncertní síň o. Jeremiáše - 
Novoroční koncert - Jakub 
šafr a swing trio avalon
3. 1. 14.30  
náměstí přemysla otakara ii. 
- Slavnostní požehnání ko-
ledníkům Tříkrálové sbírky 
- tradiční zahájení tříkrálové 
sbírky - Městská charita České 
Budějovice
6. 1. 19.00 
 dk metropol, divadelní sál - 
Tříkrálový koncert - účinku-
je Filharmonie Brno,  dirigent: 
l. svárovský - firma Swietel-
sky stavební, s. r. o. 

dlouho.  „29. až 31. března chystáme 
Jarní velikonoční trhy,” slibuje ivana 
popelová. „trhy budou především ře-
meslné,” dodala iva sedláková.

Foto Martin Volný

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund

n o v i n y  č e s k o B u d ě J o v i c k é  r a d n i c e

noviny českobudějovické radnice. ročník viii/2011. vycházejí jednou za měsíc. vydavatel statutární město české Budějovice, ič 00244732, www.c-budejovice.cz
adresa redakce: nám. přemysla otakara ii. č. 1,2; 370 92 české Budějovice. povoleno mk čr podle §7 zák. č. 46/2000 sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.

technické zpracování a tisk: typodesign s.r.o., české Budějovice, www.typodesign.cz
Noviny najdete rovněž na webové stránce: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu: 
Kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

Provozní doba sběrných dvorů
dolní ulice, švábův hrádek a plynárenská ulice

Jsme tu pro vás: tel. 724 976 885, 387 004 602

 24. 12. 2011   -  zavřeno

 25. 12. 2011  -  zavřeno

 26. 12. 2011  -  zavřeno

 31. 12. 2011  -  8,00 - 12,00 hod

 1. 1. 2012  -  zavřeno

Vánoční svátky 2011

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc 
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 
i hrneček na punč. „Bylo vyro-
beno 10 000 hrnečků s motivem, 
který před lety vzešel ze zadané 
soutěže odboru kultury na no-
voročenky pro město. zadáním 
bylo kopírovat dětskou rukou 
domy na náměstí přemysla ota-
kara ii. následně se logo dostalo 
na upomínkové předměty a trič-
ka,” objasňuje vedoucí odboru 
kultury iva sedláková.

nový formát adventu se však 
neprojevil jen novou svěžejší 
tváří, ale i nepoměrně bohatším 
programem. „celkem bylo při-
praveno na 212 pořadů, z toho 
95 koncertů, 54 divadelní před-
stavení a 16 výstav, v průměru 

Program na konec 
i začátek roku

pět akcí denně,” pochvaluje si ná-
městkyně ivana popelová (hopB).

advent zakončí tříkrálový koncert 
6. ledna. náměstí však neosiří na-

31. 12. 10.00  
malé divadlo, loutkohra Jiho-
českého divadla - Kašpárek 
v rohlíku 2 - Kašpárek na-
vždy, dětský kabaret 
31. 12. 12.00  
náměstí přemysla otakara ii. 
- 10. Silvestrovské poledne 
aneb po čtyřech věžích ko-
lem Samsonovy kašny - hra 
pro děti s odměnami, losová-
ní „malovaných kapříků z Je-
žíškovy poštovny“ - Pohádko-
vé království, o.s., OZP, ČSRS 
SK Pedagog
31. 12. 18.00  
k. k. horká vana, česká 7 - 
Klidné silvestrovské pose-
zení - tradičně klidný závěr 
roku, šance potkat se, pose-
dět, zhodnotit, žádná pyro-
technika a konfety
31. 12. 17.00  
dk metropol, divadelní sál 
- Silvestrovské hudební 
gala  II  /  valčíková pocta 
hudební Vídni - virtuózní or-
chestrální i vokální skladby ra-
kouských skladatelů – součas-
níků i následovníků J. strausse 
ml. spojené s procházkou ope-
retou c. millöckera Žebravý 
student, dirigent: k. linkel
31. 12. 20.00  
kd slavie - Silvestr v „Armá-
ďáku“ - agentura M-ARS
31.12. 20.00  
restaurant modrý dveře, Bis-
kupská 1 - DJ Filda (praha – 
rádio 1)
1. 1. 17.00 
 koncertní síň o. Jeremiáše - 
Novoroční koncert - Jakub 
šafr a swing trio avalon
3. 1. 14.30  
náměstí přemysla otakara ii. 
- Slavnostní požehnání ko-
ledníkům Tříkrálové sbírky 
- tradiční zahájení tříkrálové 
sbírky - Městská charita České 
Budějovice
6. 1. 19.00 
 dk metropol, divadelní sál - 
Tříkrálový koncert - účinku-
je Filharmonie Brno,  dirigent: 
l. svárovský - firma Swietel-
sky stavební, s. r. o. 

dlouho.  „29. až 31. března chystáme 
Jarní velikonoční trhy,” slibuje ivana 
popelová. „trhy budou především ře-
meslné,” dodala iva sedláková.

Foto Martin Volný

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund

Noviny českobudějovické radnice. Ročník IX/2012. Vycházejí jednou za měsíc. Vydává statutární město České Budějovice, IČ 00244732, www.c-budejovice.cz, www.facebook.com/radnice.
Adresa redakce: nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2; 370 92 České Budějovice. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.

Technické zpracování a tisk: Computer Media s.r.o., Kralice na Hané, www.computermedia.cz. Roznáška novin: Česká distribuční, a.s., www.distribucni.cz.
Noviny najdete rovněž na webové stránce www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu:
Kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice

tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz

Stálá služba:
tel.: 607 928 724

Zajišťuje:
Odvoz zesnulých 24 hodin denně
Komplexní zařízení služeb 
spojených s vyřízením pietního 
aktu (vč. poradenství, květinové 
výzdoby a pod.)
Návrhy a tisk smutečních 
oznámení a kondolencí
Převozy v tuzemsku i zahraničí
Veškeré kremační a hřbitovní 
služby

Pohřební 
ústav 
města Č. Budějovice p.o.

.A.S.A. České Budějovice, spol. s r.o.

Jsme tu pro vás!
Tel. 724 976 885 , 387 004 602

Provozní doba sběrných dvorů

 
 

Service for the Future 

                                                               www.asa-cz.cz 

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Dvě stovky dětí si prohlédly  
čistírnu odpadních vod

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda  Náš život.

Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

letní obd. (1.4. – 31.10.) zimní obd. (1.11. - 31.3.)
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Novou speciální brožuru s ná-
zvem Průvodce službami pro rodi-
nu připravila pracovní skupina slo-
žená ze zástupců mateřských a ro-
dinných center, poskytovatelů so-
ciálních služeb pro rodiny s dětmi 
a odboru sociálních věcí českobu-
dějovického magistrátu.

 „Vloni jsme společně udělali vý-
stavu v Galerii Dvořák,  která je tam 
doposud, a druhým společným díl-
kem je právě tato brožurka, která 
obsahuje například seznam mateř-
ských a rodinných center, pediatrů, 
dětských hřišť, hudebních škol, ale  
i nekuřáckých restaurací s dětský-
mi koutky. Jedná se o úplně první-
ho průvodce tohoto typu, jeho ná-
klad je 2 000 kusů a k dispozici je 
samozřejmě zdarma. Zájemci jej 
mohou získat přímo u pracovnic 
odboru sociálních věcí, v infocen-
tru radnice a u uvedených organi-
zací,“ říká náměstek primátora Petr 
Podhola s tím, že záměrem města 
je vydávat tento pilotní sešítek kaž-
doročně s aktualizací doplněnou  
o další užitečné kontakty.

Průvodce 
službami je 

určen rodině

Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny
ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice

tel: 387 315 517, fax: 387 315 531

Prodejní doba pondělí až pátek 9.00 - 12.00h, 
13.00 - 17.00h.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

NOVÁ SLUŽBA !

•	 nákup	kupónů	k	časovým	předplatním	jízdenkám		
MHD	v	Českých	Budějovicích

•	 možnost	platby	on-line	platební	kartou		
nebo	bankovním	převodem

•	 bez	nutnosti	návštěvy	předprodejního	místa		
pro	nákup	kupónu

PRODEJ ČASOVÝCH  
KUPÓNŮ NA INTERNETU

NOVÝ E-SHOP NA ADRESE WWW.DPMCB.CZ/ESHOP

Další etapa „zanádražky“
Projekt „Zanádražní komuni-

kace“, který propojí úsek od tzv. 
„Propojení okruhů“ přes ulice Pe-
kárenská - Rudolfovská - Dobro-
vodská – lokalitu „Pětidomí“ a vy-
ústí v Mladém, pokračuje přípra-
vou úseku 1.1 od ulice Pekáren-
ská k propojení okruhů. Město nyní 
jedná s vlastníky pozemků o jejich 
výkupu. 

„V tuto chvíli je uzavřeno cca 
80% dohod o majetkovém vypo-
řádání, což opravdu není málo, 
když vezmeme v úvahu, že se 
vede jednání se 140 vlastníky ga-
ráží a 17 vlastníky dalších nemo-
vitostí. Rychlému tempu napo-

Českobudějovická 
radnice podpořila 

babybox
České Budějovice mají babybox. 

V druhé půlce dubna začal fungo-
vat v sídle Zdravotnické záchranné 
služby Jihočeského kraje. Radni-
ce tuto unikátní vyhřívanou schrán-
ku podpořila nejen morálně, ale i fi-
nančně a to částkou 10 tisíc korun.

Jedná se o pátý babybox v Ji-
hočeském kraji a jubilejní padesá-
tý v republice.  České Budějovice 
byly posledním krajským městem, 
kde tato vyhřívaná schránka zatím 
chyběla.

„Já osobně to vnímám jako ve-
lice smysluplný projekt. Doufám, 
že tento babybox, tak jako ostat-
ní po celé republice, bude pomá-
hat k tomu, aby zachraňoval lidské 
životy. Jsem velmi rád, že babybox  
v Českých Budějovicích je,“ říká 
náměstek primátora Petr Podhola. 

Na jihu Čech už funguje tato 
schránka naděje v Jindřicho-
vě Hradci, Strakonicích, v Písku  
a v Českém Krumlově. Život už jen 
v těchto městech zachránila třem 
dětem, které by možná jinak ze-
mřely pohozené v křoví nebo pří-
mo v popelnicích. Za šest let své 
existence pomohla schránka po 
celém Česku už téměř sedmde-
sáti dětem.

máhá především vstřícný přístup 
všech dotčených vlastníků nemo-
vitostí,“ pochvaluje si spoluprá-
ci s občany první náměstek pri-
mátora Miroslav Joch a pokraču-
je: „Díky tomu je naší ambicí do-
táhnout do konce roku kompletní 
majetkové vypořádání, aby mohl 
Jihočeský kraj předložit žádost  
o dotaci a zahájit tak další po-
třebné kroky k tomu, aby se co 
nejdříve začalo stavět.“ Dokonče-
ní celého „dopravního díla“ totiž 
podle Miroslava Jocha poskytne 
„Budějčákům“ komfortnější do-
pravu a zásadně uleví přetížené 
vnitřní části našeho města.


