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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.

Vývoj schváleného rozpočtu - příjmy
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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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Balada o větším 
rozpočtovém 

koláči  
V květnu jsem 

na stejném místě 
upozorňoval, že do 
městského rozpoč-
tu přichází ze státní 
kasy rok co rok stá-
le menší objem pro-
středků a že nevidím 
naději na zlepšení. 
Po pár měsících mohu říci, že mé kon-
statování bylo přesné. Bohužel. 

15. října jsme zahájili projednávání 
rozpočtu na rok 2013 a samozřejmě ni-
koho nepřekvapí, že město musí počí-
tat s dalším propadem v daňových pří-
jmech. A to i přes deklarované úsilí mi-
nisterstva financí přidat do pokladen 
středních a malých měst a obcí více 
peněz prostřednictvím nového zákona  
o rozpočtovém určení daní, což zača-
lo vypadat jako pohádka. Ale jak zná-
mo, pohádky mívají vždy dobrý konec. 
V našem reálu tedy začíná jít o baladu. 
Nový zákon totiž jednou rukou duká-
ty sypal, zatímco nám druhá ruka v ti-
chosti shrábla příspěvek na financování 
škol a mateřských školek v takřka srov-
natelné výši. Na příjmové stránce, v da-
ňových i nedaňových příjmech náš roz-
počet zchudl o několik desítek milionů 
korun. Na výdajové stránce se pak se-
šly požadavky jednotlivých odborů ma-
gistrátu, městských příspěvkových orga-
nizací a obchodních společností. Sečte-
no a podtrženo: tyto požadavky přesahují 
možnosti rozpočtu o 290 milionů korun! 

Protože nastavená pravidla hry v této 
fázi už neumožňují finanční nároky nafu-
kovat, nelze počítat v prvním kole s pou-
hým seškrtáním „rezerv“. Čeká nás opět 
urputný boj o každou vynaloženou koru-
nu. Bude se muset zvažovat, co je pro 
město zbytnost, co je naopak, co chce-
me opravit a co bude muset ještě počkat, 
na jaké projekty se městu vyplatí získat 
evropské dotační prostředky i přes nut-
nost jejich předfinancovávání a na co už 
nikoli… Recept jak upéct koláč větší, 
než jsou reálné finanční možnosti, pro-
stě neexistuje. 

Ale jedna dobrá zpráva na závěr. Ať 
už schvalování rozpočtu dopadne v pro-
sinci jakkoliv, garantujeme všem, že ani 
pro příští rok nezadlužíme město o koru-
nu navíc nad úvěry, které byly schváleny 
předešlými městskými „vládami“. 

Miroslav Joch
1. náměstek  

pro ekonomiku a majetek města

Pod viadukt  
se vrátila auta

Nejhorší dopravní omezení, kte-
ré letos bylo v Českých Budějo-
vicích, bylo uzavření viaduktu na 
Rudolfovské ulici, které souviselo 
s rekonstrukcí IV. koridoru České 
Budějovice – Nemanice I. Viadukt 
se znovu otevřel v polovině října. 

Už v době jeho otevření byla kři-
žovatka s Nádražní naprogramo-
vaná na nový systém zprovoznění 
zanádražní komunikace.

„Provoz ukázal, že i když se něco 
naprojektuje na základě prognóz, 
ne vždy se řidiči podle toho chova-
jí. My samozřejmě tento stav bude-
me monitorovat A v případě potřeby 
systém upravíme,“ řekla náměstky-
ně primátora Ivana Popelová.

Už nyní je ale jasné, že se uvede 
do provozu nové rozřazení pruhů 
na křižovatce Rudolfovská – Ná-
dražní. Také se ukázalo, že v Peká-
renské ulici si lidé hodně zvykli na 
zanádražní komunikaci. 

V příštím roce se ale letošní 
dvě zásadní uzavírky jak viaduktu  
v Rudolfovské, tak i mostu  
u Budvaru zopakují.

Provoz pod mostem u Budva-
ru bude omezen od 1.3 – 3.6. 2013 
s tím, že o víkendu 9. – 10.3. tak 
bude úplně uzavřený provoz pod 
mostem pro dopravu kromě MHD.

„Důvodem je demolice římsy 
a osazení ochranné konstrukce 
a úpravy související s Dopravním 
podnikem města. Jinak po celou 
dobu bude pouze omezen provoz, 
a to tak, že každý jízdní pruh bude 
zúžen do středu na jeden jízdní 
pruh v obou směrech,“ podotkla 
náměstkyně Ivana Popelová.

Omezení provozu pod viaduk-

tem na Rudolfovské potrvá od 9.3 
do 25. 4. 2013. 

Provoz pod viaduktem bude  
v této době stejný jako letos. Ome-
zen bude vždy jeden blok mos-
tu a bude průjezdný jen pro vozi-
dla MHD a vozy Integrovaného zá-
chranného systému.

Už nyní ale lze předpokládat, že 
se uzavírka viaduktu prodlouží až 
do konce dubna, protože souběž-
ně s tím bude probíhat rekonstruk-
ce křižovatky Rudolfovská - Ná-
dražní. Jedná se o investici města, 
do které se přidají ještě i plynárny. 

„V rámci výběrového řízení ale 
budeme dělat vše proto, abychom 
se vešli do termínu daného rekon-
strukcí IV. železničního koridoru,  
i když ta měla původně trvat tři 
měsíce,“ doplnila Ivana Popelová. 
Všechny tyto termíny jsou předpo-
klady sdělené firmou Eurovia, kte-
rá rekonstrukci železničního ko-
ridoru realizuje. Přesné termíny 
opět oznámíme veřejnosti aktuál-
ně před zahájením prací. 

V rámci současného otevření vi-
aduktu na Rudolfovské a po pro-
vozu, který byl s tím spojen během 
uzavírky, se ukázalo, že nepřed-
mětná je provizorní světelná signa-
lizace v ulicích Ledenická a A. Kří-
že a Novohradská a Jana Masary-
ka. Tyto jsou již odstraněny. 

Zůstala jen provizorní signaliza-
ce na ulici Novohradská a K. V. Rai-
se. Magistrát bude monitorovat, jak 
silný je tam proud vozidel přijíždě-
jících od Suchého Vrbného. Pokud 
se ukáže, že tam má signalizace 
své opodstatnění, nainstaluje měs-
to na toto místo signalizaci trvalou.

Město hledá dodavatele  
pro zásadní investiční akce

Město České Budějovice hledá 
dodavatele pro některé zásadní in-
vestiční akce pro příští rok. Prvním 
je zhotovitel rekonstrukce klíčové 
křižovatky ulice Nádražní – Rudol-
fovská. Jedná se o investiční akci 
odhadem za 10 milionů korun.

 Pracovat by se mělo začít 1. dub-
na a předpokládané dokončení je 
někde okolo 22. dubna příštího roku. 

Tato rekonstrukce se musí stih-
nout provést v době, kdy bude 
uzavřen viadukt.

Magistrát nyní bude vypisovat vý-
běrové řízení právě na tuto investici.

Další investicí je komunitní cent-
rum na sídlišti Máj. Půjde o výběro-
vé řízení, kde již bude konkrétní po-

doba centra. Opět bude magistrát 
hledat firmu, která stavbu provede.

„Zásadní investiční akcí je pak 
další část regenerace sídliště Máj. 
Jde o dotační akci za 75 milionů 
korun. A nyní je potřeba dodělat 
další fázi tak, abychom splnili do-
tační podmínky, za kterých nám 
byly peníze poskytnuty,“ uvedl ná-
městek primátora Kamil Calta.

Jedná se o zásadní investice, 
přičemž některé s sebou přinesou 
i omezení dopravy či pohyb chod-
ců. Konkrétní informace se obča-
né Českých Budějovic dozvědí  
v dalších vydáních radničních no-
vin nebo na internetových strán-
kách www.c-budejovice.cz. 

Hřiště pro zdravé i postiže-
né děti bude ve Stromovce

Zcela nový herní plácek pro 
dovádění dětí nechá vybudovat 
město v lesoparku Stromovka. 
Dodavatel herních prvků je už vy-
brán. „Naším záměrem bylo při-
jít s takovým řešením, které by 
umožnilo, aby si společně a ved-
le sebe mohly hrát děti bez roz-
dílu psychické i fyzické kondice. 
A k tomu jsou uzpůsobeny i her-
ní prvky. Přirozenému začlenění 
dětí by tak nemělo nic bránit,“ vy-
světluje motivaci města k realiza-
ci bezbariérového hřiště první ná-
městek primátora pro ekonomi-
ku a majetek města Miroslav Joch  

a dále upřesňuje, že projekt při-
chází s koncepcí herních prvků 
určených dětem s různým typem 
i mírou postižení. 

„Jsou konstruovány tak, aby 
vyhovovaly v podstatě všem. Po-
drobnosti o možnostech dítěte na-
poví rodičům piktogram, kterým 
bude opatřen každý jednotlivý 
herní prvek,“ říká náměstek. Hřiště 
se třemi závěsnými houpačkami, 
točidlem, houpací sítí, pružinovým 
houpadlem a kolotočem uprave-
ným  pro nájezd vozíku, přijde na 
téměř devět set tisíc korun a po-
staveno bude do konce října.

Nebezpečný alkohol končí 
ve sběrných dvorech

Českobudějovická radnice vy-
řešila problém lidí, kteří řeší otáz-
ku, co dělat se závadným nebo ne-
bezpečným alkoholem. Po ukon-
čení prohibice se na město s tím-
to problémem začaly obracet de-
sítky lidí. Radnice proto nechala 
ve sběrných dvorech umístit spe-
ciální nádoby, do kterých se alko-
hol vylévá.

„Město provozuje prostřednic-
tvím společnosti A.S.A. České Bu-
dějovice s. r. o. sběrné dvory v uli-
ci Dolní, Plynárenská a na Švábově 
Hrádku,“ uvedl náměstek primáto-
ra Petr Podhola s tím, že na všech 
těchto místech mohou lidé alkohol, 
který nesplňuje požadavky nasta-

vené ministerstvem zdravotnictví, 
odevzdávat. 

„Nespotřebovaný starý alko-
hol, u něhož není doložen původ, 
případně destiláty z otevřených 
lahví, které nejsou testovány na 
závadnost, by měly být zlikvido-
vány,“ vysvětluje náměstek Pod-
hola. 

Pracovníci sběrných dvorů 
odevzdaný alkohol přelijí do spe-
ciálně připravených a označených 
nádob. Poté A.S.A. zajistí ekolo-
gickou likvidaci dle zákona o od-
padech. 

„Prázdné láhve od destilátů pu-
tují do kontejnerů na sklo,“ dodává 
náměstek Podhola.

Foto: Petr Zikmund

Foto: Petr Zikmund

Radní Jiří Šesták se stal 
senátorem za Budějovicko

Vítězem senátních voleb ve vo-
lebním obvodu České Budějovice 

se stal budějo-
vický zastupitel 
a radní Jiří Šes-
ták. Prioritami 
jeho práce v se-
nátu bude rozvoj 
dopravní infra-
struktury, pod-
pora vzdělání  
a kultury.

Jiří Šesták se narodil v roce 
1956 v Českých Budějovicích. Po 
ukončení studia na pražské DAMU 
nastoupil do činohry Jihočeské-
ho divadla. V letech 1989 až 1997 

působil jako umělecký šéf činohry, 
od roku 2004 je ředitelem Jihočes-
kého divadla. 

V roce 1997 založil společnost 
GRADOS CB, která vytváří pro 
studenty středních a vysokých 
škol vzdělávací projekty a odbor-
né semináře z oblasti umění a fi-
losofie. Externě přednáší na Jiho-
české univerzitě v Českých Budě-
jovicích, v roce 2002 spoluzakládal 
Studentské univerzitní divadlo. 

V říjnu 2010 se stal zastupite-
lem města a radním za hnutí Obča-
né pro Budějovice. V letošním roce 
úspěšně zakončil doktorské studi-
um na DAMU v Praze.

Fotografická výstava

PERUÁNSKÉ
PERSPEKTIVY
Radniční výstavní síň

7. až 22. 11. 2012

Pondělí – pátek 10 – 17h
Sobota 10 – 12h
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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.

Před rokem město vypově-
dělo nájemní smlouvu společ-
nosti 4 Dvory, která měla revi-
talizovat areál bývalých kasáren 
ve Čtyřech Dvorech. „Žádost  
o finanční podporu z evropských 
dotačních prostředků na inves-
tici do základní technické vyba-
venosti, takzvané ZTV, ve výši 
cca 66 milionů korun ale narazila 
na problém. Podle poskytovate-
le dotace by projekt zakládal ve-
řejnou podporu a namísto 85% 
evropské dotace by se podpo-
ra smrskla na pouhých 30%. Za 
těchto okolností se vedení měs-
ta rozhodlo areál raději pře-
vzít,“ připomíná loňské rozhod-
nutí první náměstek primátora 
pro majetek a ekonomiku měs-
ta Miroslav Joch a dále přibli-
žuje, že rozhodování bylo velmi 
složité. „Město do areálu, který 
měl charakter klasického brown-
fieldu, opuštěné lokality s roz-
padajícími se budovami, inves-
tičně vstupovat nechtělo. Bohu-
žel z důvodu pokračující ekono-
mické krize pohasla i naděje na 
nalezení investora, jenž by zajis-
til rozvoj území. V těchto souvis-
lostech se dá spolehlivě mluvit  
o danajském daru. Vidina obno-
vy areálu v plnohodnotnou měst-
skou čtvrť začíná vystupovat  
z mlžného oparu a postupně se 
rýsují zřetelnější kontury. Je nut-
né přiznat, že do úplného vyjas-
nění obrazu musíme urazit ještě 
pořádný kus cesty,“ přiznává ná-
městek Miroslav Joch s tím, že 
prvním razantním krokem je de-
molice bývalých vojenských ob-
jektů. Společnost 4D již proved-
la demoliční a sanační práce na 
území o velikosti 9,4 ha. Zbytek 
prací je rozdělen do tří etap. Prv-
ní byla dokončena už vloni, ná-
klady na ní ze 75% pokryla do-
tace Ministerstva pro místní roz-
voj ČR. Druhá etapa demolic už 
začala a třetí je naplánována na 
únor až březen 2013. 

Kromě demolic se ale v areá-
lu začíná i stavět. „Jsou připra-
vené projekty vybudování páteř-
ních sítí ZTV, které by měly po-
moci investičnímu rozvoji celé-
ho území. Město se bude při re-
alizaci striktně držet dokumenta-
ce převzaté od firmy 4D. Na ZTV 
jsou vydaná platná stavební po-
volení. Máme už i pozitivní vyjá-
dření dotčených orgánů, která ří-
kají, jak má být v území řešena 
zeleň, odkanalizování, retenční 
nádrže, parkování a podobně,“ 
seznamuje se situací Miroslav 
Joch. Navíc, jak veřejnost jistě 

postřehla, chystá se tam v příš-
tím roce výstavba volnočasové-
ho parku. „Na jaře byl vybrán ví-
těz architektonické soutěže, je-
jíž výsledky prezentovali kole-
gové náměstkyně Ivana Popelo-
vá a primátor Juraj Thoma a jsou  
k vidění i na městském webu. 
Budovat se začne příští rok. 
Město tím splní závazky vyplý-
vající ze smlouvy o integrovaném 
plánu rozvoje města,“ konstatu-
je náměstek. Do budoucí podoby 
bývalého vojenského areálu sa-
mozřejmě promluví další inves-
toři a developeři. „Právě budo-
vaný zimní stadion by měla do-
plnit velkolepá koncertní síň, pro 
níž u nás zdomácněl název rej-
nok. Několik let připravovaný zá-
měr má vyústit ve stavební prá-

ce snad během dvou až tří let. 
Nyní Jihočeská společnost přá-
tel hudby usiluje o získání územ-
ního rozhodnutí a ladí se posled-
ní technické záležitosti, jako na-
příklad náhradní výsadba zeleně 
a dopravní napojení, které musí 
reflektovat městem preferova-
né rozmístění komunikací uvnitř 
areálu. Faktem ale je, že realiza-
ce celého záměru nabírá znač-
né zpoždění, a proto bude město 
chtít garance, že výstavba bude 
zahájena v relativně krátkém 
čase poté, co územní rozhodnu-
tí nabude platnosti. Naší snahou 
je, aby z této nepěkné lokality 
vzniklo atraktivní území pro vol-
ný čas, bydlení, kulturu i sport. 
Přívětivé nejen pro investory, ale 
pro všechny, kteří tam přijdou.“ 

Areál 4D: rok poté
Viadukt na Rudolfovské třídě je 

průjezdný a jezdí se už i po Lidic-
ké třídě. Naopak Žižkova ulice zů-
stává uzavřena. Podle prvního ná-
městka pro ekonomiku a majetek 
města Miroslava Jocha ukázaly 
stavební práce na všech třech tep-
nách slabiny plánování dopravních 
staveb v Českých Budějovicích. 
„Mnohým občanům uzavírky ulic 
značně zkomplikovaly život, nejen 
motoristům, trčícím v kolonách, 
občanům, kterým pod okny hlučí 
odkláněná doprava, ale například  
i cestujícím využívajícím MHD, kte-
rá musela být odkláněna,“ je si vě-
dom první náměstek pro ekonomi-
ku a majetek města Miroslav Joch, 
k tomu ale dodává: „Tyto opra-
vy ani neinvestuje ani nezajišťuje 
město.“

Dopravní zácpy zůstanou, pokud 
bude o stavebních akcích  

rozhodovat i nadále jen cena 
Kámen úrazu podle něj leží ve 

způsobu vyhodnocování veřej-
ných zakázek. „Jsem přesvěd-
čen, že tyto problémy způsobu-
je současná filosofie veřejných za-
kázek. Více než na kvalitě přípra-
vy projektů, návaznosti stavebních 
práci a jejich načasování, záleží na 
co nejnižší ceně. Není už ale do-
myšleno, co škody je tím způsobe-
no občanům,“ pozastavuje se pří-
stupem k veřejným soutěžím Miro-
slav Joch. „Pevně doufám, že po-
litici na všech úrovních změní filo-
sofii přístupu k veřejným soutěžím. 
Nejde přeci jen o to zadat zakázku 
za co nejnižší cenu, ale zadat za-
kázku, která bude udělaná dobře 
a s ohledem na dopad na své oko-
lí,“ apeluje na kolegy politiky Miro-
slav Joch.

Zastupitelstvo projedná  
pomoc pro katedrálu

Radnice se snaží pomoci čes-
kobudějovickému děkanství. V ka-
tedrále svatého Mikuláše totiž při 
právě probíhající rekonstrukci ob-
jevil statik v klenbě dlouhou a hlu-
bokou trhlinu. Práce se tady tak  
i kvůli tomu oproti původnímu plá-
nu prodraží přibližně o čtyři mi-
lióny korun. Děkanství požáda-
lo město o finanční podporu, za-
stupitelé o ní budou jednat v lis-
topadu.

„Myslím si, že město by finanč-
ní příspěvek poskytnout mohlo. Na 
druhou stranu ale také rovnou ří-
kám, že nebude možné poskyt-
nout ho v plné výši, a to vzhledem  
k tomu, jak se vyvíjí příjmová strán-
ka městského rozpočtu,“ řekl primá-
tor Juraj Thoma s tím, že existují i jiné 
možnosti, kde lze peníze čerpat.

„My určitě děkanství doporu-
číme kontakt s Jihočeským kra-
jem. Pak také existují jiné mož-
nosti formou příhraničních gran-
tů, kde by mohlo děkanství získat 
finanční podporu pokrývající při-
bližně až třetinu nákladů,“ dodal 
primátor.

V minulých letech podpoři-
ly České Budějovice veškeré in-
vestice, které směřovaly do obno-
vy církevních památek na území 
města částkou více než 21 milio-
nů korun. Poslední velký finanční 
příspěvek z městského rozpočtu, 
který se týkal katedrály svatého 
Mikuláše, byla investice do pře-
dláždění celého prostranství mezi 
Černou věží, děkanstvím a koste-
lem. Její výše činila téměř tři mili-
óny korun.

V Českých Budějovicích se 
v neděli 14. října opět “Plavaly 
prsa”. Jedná se o štafetové pla-
vání na podporu nemocných žen 
s rakovinou prsu, které se popr-
vé v Českých Budějovicích usku-
tečnilo v loňském roce 2011. 
Akci pro rok 2012 opět pořádalo 
sdružení ARCUS život společně  
s AVON proti rakovině prsu a to 
za finanční podpory města Čes-
ké Budějovice. Ženy přišla pod-
pořit také handicapovaná plav-
kyně Běla Hlaváčová a nad akcí 
převzal svou záštitu námětek pri-
mátora Petr Podhola. 

„Rakovina se může týkat kaž-
dého z nás v jakémkoli věku. Je 
až neuvěřitelné, s jakou hou-
ževnatostí se tyto ženy dokáza-
ly poprat s touto zákeřnou ne-
mocí a také to, že jsou ochotny 
se veřejně podělit o své životní 
příběhy, aby tak mohly dát sílu 
a naději jiným nemocným, že i o 
ni mohou nad touto nemocí zví-
tězit,“ řekl náměstek primátora 
Petr Podhola.

Plaveme 
prsa

Už neskáčí přes kaluže. Rozblácená cesta k ZŠ Máj je minulostí, a to 
díky rychlé reakci odboru správy veřejných statků magistrátu města. 
„Na cestě do školy nemusí už naše děti přeskakovat rozblácený chod-
ník,“ děkuje za všechny matky a otce žáků předsedkyně finančního vý-
boru zastupitelstva Petra Šebestíková a dodává: „Od podání podnětu 
po realizaci opravy uplynulo pouhých deset dnů.“

Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice
v souladu se zákonem o obcích

a usnesením Rady města  České Budějovice č. 1569/2012
v y h l a š u j e  v ý b ě r o v é  ř í z e n í

na  pronájem částí pozemků:
•	 v	k.	ú.	České	Budějovice	2	-	parc.	č.	2061/789,	2061/540,	2039/22	

(výměra 32 m2)
•	 v	k.	ú.	České	Budějovice	3	–	parc.	č.	2610/1,	3120/1,	4615,	2305/1,	

1869/5, 1855/2 (výměra 47 m2)
•	 v	k.	ú.	České	Budějovice	5	–	parc.	č.	390/1	(výměra	12	m2)
•	 v	k.	ú.	České	Budějovice	1	–	parc.	č.	263/1,	590/2	(výměra	21	m2)
•	 v	k.	ú.	České	Budějovice	6	–	parc.	č.	941/1	(výměra	20	m2)
•	 v	k.	ú.	České	Budějovice	7	–	parc.	č.	14/1	(výměra	12	m2)
•	 a	pronájem	2	ks	výlepových	informačních	válců	na	pozemku	 

parc. č. 338, k.ú. České Budějovice 6
za účelem umístění a provozování výlepových plakátovacích ploch a 
válců určených k výlepu oznámení, plakátů, programů, inzerce a ji-
ných listin pro třetí osoby za úplatu včetně potírání nelegálního vý-
lepu na území statutárního města České Budějovice dle zadávacích 
podmínek.
Účastníkem může být fyzická či právnická osoba, která doručí přihláš-
ku v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení na 
provozovatele výlepových ploch - NEOTVÍRAT“ na adresu – Statutární 
město České Budějovice, majetkový odbor, nám. Přemysla Otakara II. 
č.1,2, 370 92 České Budějovice nebo osobně na majetkový odbor Ma-
gistrátu města , vchod č. 3, II. patro, č. dveří 232 nejpozději do 19. listo-
padu 2012 do 15,00 hod.
Zadávací podmínky na pronájem předmětných pozemků si zájemci 
vyzvednou na majetkovém odboru Magistrátu města České Budějo-
vice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, vchod č. 3, II. patro, č. dv. 232.
Přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti 
dle zadávacích podmínek, budou z hodnocení vyřazeny. 
Statutární město České Budějovice si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny předložené nabídky a výběrové řízení zrušit. 

Děkan Zdeněk Mareš s částí výzdoby odejmuté kvůli opravě 
podélné praskliny. Foto: Petr Zikmund
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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.

Ul icemi  města
Novohradská silnice mezi Ví-

deňskou bránou a starší vesnicí 
Mladé (původně Lodus) vznikla 
kolem roku 1265, kdy rytíř Hýř lo-
kalizoval nové město Budějovice 
a určil tři městské brány, ze kte-
rých vedly silnice ven z města ve 
směru na Prahu, Linec a Vídeň. 
Do té doby bylo Mladé cestami 
propojeno s Rožnovem a Budi-
vojovicemi. Silnice se odedávna 
nazývala Novohradská, ale ofici-
álně až od roku 1875 a to v úseku 

od pozdější Žižkovy ulice k želez-
niční trati před Mladým. 

Mladé bylo samostatnou obcí, 
takže si ulice pojmenovávalo ne-
závisle na městě. Novohradská  
v Mladém se nazývala Hlavní silnice 
(Hauptstrasse) nebo Vídeňská (Wi-
energasse). Mladé si v roce 1919 
přejmenovalo Hlavní na Husovo  
a v roce 1945 na Třídu generalissi-
ma Stalina. Mysleli to dobře, pro-
tože tenkrát se o zločinci Stalino-
vi skoro nic nevědělo. V roce 1955, 
kdy již Mladé bylo součástí města a 
Stalin po smrti, byla Novohradská 
prodloužena i za koleje do Mladého. 

Novohradská silnice ztrati-
la význam dálkové cesty do Víd-
ně, když kolem roku 1820 byla po-
stavena z města nová povinná cí-
sařská silnice (zvaná také rybář-
ská) do Třeboně a z Třeboně dále 
pokračovala na Suchdol a Halám-
ky ve směru Vídeň. Mladé, Trhové 

Sviny a Nové Hrady se tak octly jen 
na okresní silnici. Ve 2. polovině 19. 
století se na Novohradské postavi-
la řada průmyslových podniků. Stát-
ní tabáková továrna, cukrovar, cvoč-
kárna, lokomotivní depo a výtopna, 
později továrna na cukroviny a čo-
koládu Merkur, depo tramvají, měst-
ská elektrárna, pila Haibach atd. 

Největší komunikační tok zažila 
Novohradská po roce 1868, kdy bylo 
postaveno nové nádraží a začaly jez-
dit vlaky nejprve z Plzně, pak z Prahy 

a Vídně. V roce 1895 přijel vlakem na 
staré nádraží i císař František Josef. 
Natáhli mu červený koberec přímo z 
nádražní budovy naproti do hotelu U 
císaře rakouského. Potom jel kočá-
rem dnešní Průmyslovou kolem ta-
báčky, částí Novohradské a Žižko-
vou na radnici. Ze starého nádra-
ží se chodilo do města pěšky kolem 
tabáčky. Lannovka byla tehdy dost 
daleko. Situace se změnila po po-
stavení nového nádraží v roce 1908. 

Zapomenutý na Novohradské 
je cukrovar, při němž byla v domě, 
který stále stojí těsně u Novohrad-
ské, zařízena restaurace U cukro-
varu. Cukrovar byl založen jako ak-
ciová společnost v roce 1872. Ne-
dařilo se mu, takže roku 1876 šel 
do dražby, při níž jej koupil kníže 
Schwarzenberg. Ale pořád to vázlo 
na tom, že v jižních Čechách zase 
tolik řepy cukrovky jako v Polabí ne-
bylo. Nakonec byla výroba v cukro-

varu v roce 1910 zastavena. Na-
opak v té době postavená továr-
na na čokoládu Merkur prospe-
rovala ve všech směrech. Ještě 
v 50. letech 20. století za tzv. li-
dové demokracie byl Merkur po-
jem. Produkoval známé vánoční 
kolekce Merkur. Zásahem z cen-
tra, možná nějaké lobby z čokolá-
dovny Orion, byl překvapivě Mer-
kur zrušen. 

Novohradská je historicky 
spojena s tramvajemi a se sídlem 

dopravního podniku. Na rohu Má-
nesovy byla v roce 1908 postave-
na secesní vozovna pro 8 tramva-
jí. Toho roku 1908 tramvaje vyje-
ly zkušebně na proud z dynama. 
Pravidelná doprava byla zahájena 
v roce 1909, kdy již byla v provozu 
městská elektrárna. Léta po po-
slední jízdě tramvaje se ve měs-
tě analyzovalo, proč se tramvaje 
zrušily, když jiná města, např. Pl-
zeň, Liberec, Most, Olomouc, Os-
trava, Brno atd. mají tramvaje do-
dnes. Příčina je v nezájmu ma-
jitelů elektrické dráhy o její roz-
voj, kterými byly banka Union, Ví-
deňská elektrárenská a. s.  a JČE. 
Radnice o rozšíření usilovala, na-
vrhovala nové linky do Čtyř Dvo-
rů, Pekárenské apod., ale bylo to 
marné. Neměla na JČE dost sil 
a řádně formulovanou smlouvu. 
Navíc se později odklonila k tro-
lejbusům.

NOVOHRADSKÁ

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

Dnešní otázka zní: Ve kterém roce jela ve městě naposledy tramvaj? 
Odpovědi zasílejte do 15. listopadu na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.  
č. 1, 2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 803 003. 
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho 
vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání zní: Městská plynárna byla uvedena do provozu 
v roce 1868.
Výhercem se stala Ludmila Zásmětová z Tábora. Blahopřejeme!

V Budějovicích budou  
tři nové ulice

Budějovice budou mít tři nové 
ulice. Zastupitelstvo město už pro-
jednalo návrh na jejich pojmenová-
ní. V Budějovicích tak přibude uli-
ce Volejbalistů, U Boru a Potoční.

První ulice vzniká mezi stávající 
sportovní halou a novou výstavbou 
v místě bývalé Zátkovy sodovkárny.

„V tomto případě se městské za-
stupitelstvo na svém říjnovém za-
sedání přiklonilo k názvu Volejba-
listů. Má to být odvozené od toho, 
že volejbal je v posledních několika 
letech tradičně tím nejúspěšnějším 
kolektivním sportem na vrcholové 
úrovni v Českých Budějovicicích,“ 
říká primátor Juraj Thoma.

Další ulicí je U Boru. Ta  vznikla 
u Branišovské silnice na konci síd-
liště Máj, kde bylo postaveno ně-
kolik nových bytových domů. Ná-
zev se odvodil od toho, že domy 
stojí na okraji lesa Bor.

Poslední ulice, kterou město 
„zřídilo a pojmenovalo“, je v kata-
strálním území České Budějovice  
6. A jmenuje se Potoční. Vede v již-
ní části města směrem do Mladé-
ho.  Název  je odvozený od místní-
ho tradičního názvu Za potokem, 
který je nedaleko této lokality. 

„Obecně platí, že při pojmeno-
vávání ulic jsou využívány význam-
né osobnosti, které jsou s Budějo-
vicemi spojeny, či významné histo-
rické události, které se tady moh-
ly odehrát, nebo tradiční místní ná-
zvy,“ vysvětluje primátor.

Na pojmenovávání nových ulic ve 
městě existuje stálá pracovní skupi-
na, která není složená politicky. Jsou 
v ní například zástupci archivu, ar-
chitekti, urbanisté, zaměstnanci ma-
gistrátu a další osobnosti, které jdou 
napříč celým možným spektrem čin-
ností, které se ve městě odehrávají. 

Na bioodpad budou popelnice
Zvláštní nádoby na bioodpad 

plánuje magistrát v Českých Bu-
dějovicích rozmístit do některých 
okrajových lokalit. Půjde zatím  
o části Suché Vrbné, Nemanice, 
Rožnov a Zavadilka. Společnost 
A.S.A má v současné době připra-
vených 650 popelnic na bioodpad, 
které by měli využívat lidé právě pro 
odpad ze zahrádek a podobně.

„Jedná se zatím o pilotní pro-
jekt, abychom zjistili využitelnost 
a to, jak lidé budou s nádobami 
spokojeni. Pokud se to osvědčí, je 

společnost A.S.A schopna pořídit 
další nádoby a zvýšit tak kapaci-
tu. Jedná se o lokality, kde je vět-
ší počet rodinných domů a zahrad 
a kde toto občané náležitě využi-
jí,“ uvedl náměstek primátora Čes-
kých Budějovic Kamil Calta.

„Snažíme se najít cestu, aby 
opravdu byl tento odpad tříděn. 
Bude to stát jisté finanční prostřed-
ky, nicméně s tímto město počítá. V 
této fázi je to 1,5 milionu korun, kte-
ré České Budějovice uhradí,“ dodal 
náměstek primátora Calta.

72 dobrovolnických hodin
České Budějovice zažily v sobo-

tu 13. října celostátní dobrovolnickou 
aktivitu 72 hodin a to v rámci projek-
tu „Nelíbí se mi to“. Projekt je zamě-
řen na zlepšení svého okolí a životní-
ho prostředí a mohli se do něho za-
pojit mladí lidé z nejrůznějších česko-
budějovických mládežnických sdru-
žení, jednotlivci, školní družiny, klu-
by a třídní kolektivy. „Díky této akti-
vitě se po sobotním dopoledni poda-
řilo zbavit všeho nepatřičného v okolí 

u českobudějovické Sportovní haly a 
ve Stromovce. Dobrovolníkům jsme 
vyšli vstříc a zajistili právě na těchto 
místech kontejner, odpadkové pyt-
le a v případě potřeby i pracovní ná-
řadí,“ říká náměstek primátora Petr 
Podhola, který nad akcí převzal zá-
štitu. Koordinátorem projektu byl 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje, která je význam-
ným partnerem města České Budě-
jovice pro oblast dětí a mládeže.

Kolik nás stojí černé skládky?
S černými skládkami se v Čes-

kých Budějovicích potýkáme stej-
ně jako v mnoha dalších městech a 
obcích v České republice. Předsta-
vují možné riziko pro životní prostře-
dí, v některých případech i pro lid-
ské zdraví a znešvařují veřejný pro-
stor. V nedávné době město investo-
valo do vybudování dalšího již třetí-
ho sběrného dvora. Jeden z cílů jeho 
zřizení - vymýcení černých skládek, 
se však stále nedaří naplnit. Nelegál-
ní skládky vznikají stále. Sběrné dvo-
ry jsou přitom otevřené většinou po 
celý týden včetně víkendů. A odpa-

dů se v nich lidé mohou zbavovat bez 
poplatku.

„Věřím, že černé skládky jsou tr-
nem v oku většině obyvatel našeho 
města. Nejen, že kazí jeho vzhled, 
ale jejich odstraňování stojí všechny 
obyvatele každoročně více než milion 
korun. Možná, že v řadě případů pů-
vodci skládek ani v Českých Budějo-
vicích nebydlí. Pokud se však něko-
ho doslova nepodaří chytit za ruku 
při činu, nezbývá městu než znovu a 
znovu zbytečně vynakládat peníze na 
odstraňování černých skládek,“ říká 
člen rady města Ivo Moravec.

Na černých skládkách najdeme vel-
mi často odpad z domácností jako je 
starý nábytek, elektrospotřebiče, odě-
vy a další. Někdo takový odpad veze 
na okraj města do lesa, jiný bez skru-
pulí odhodí odpad přímo ke kontejne-
ru. „Přitom je možné zajet do sběrné-
ho dvora, starý elektrospotřebič od 
vás odebere prodejna, kde si koupíte 
spotřebič nový a staré avšak nezniče-
né oděvy je možné nabídnout charitě. 
Zkusme se všichni společně zamyslet, 
zda by s tím nešlo něco dělat a milion 
korun věnovat třeba do vzdělání, kultu-
ry nebo sportu,“ dodává Ivo Moravec.

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Cena likvidace černých skládek  
v milionech Kč 1,6 1,8 1,6 1,3 1,2 0,9

* Fakturováno do konce srpna 2012

Nepořádné páníčky zastoupí Grizzly
Nová multifunkční čtyřkolka 

Yamaha rozšířila nedávno vozo-
vý park společnosti .A.S.A. Čes-
ké Budějovice. Je určena přede-
vším ke sběru psích exkrementů, k 
němuž byl doposud využíván leh-
ký motocykl Monet Korado, osa-
zený vysavačem. Pořizovací cena 
vozu včetně příslušenství ve formě 
vysavače se vyšplhala na čtvrt mi-
lionu Kč, přesně na 257 300 korun.

Výhodou nové čtyřkolky je zejmé-
na její multifunkčnost, protože v pří-
padě potřeby nebo podle stanovené-
ho harmonogramu bude tento stroj 
uklízet okolí vysazených stromů a 
keřů, včetně nedopalků a drobných 
odpadků. Nová čtyřkolka bude ope-
rovat po celém městě, od sídlišť až 
po centrum města. Úklid se bude řídit 
předem stanoveným harmonogra-
mem, který vznikl na základě poža-
davků odboru správy veřejných stat-

ků. Lokality budou průběžně kontro-
lovány a podle potřeby a stupně zne-
čištění bude plán úklidu upravován.

Společnost .A.S.A. České Bu-
dějovice, s.r.o. se rozhodla zakou-
pit novou multifunkční čtyřkolku 
Yamaha, model Grizzly 450 IRS, v 
návaznosti na připravovanou no-
vou psí vyhlášku města České Bu-
dějovice. Její podobou se na svém 
listopadovém či prosincovém za-
sedání budou zabývat zastupitelé.

V červnu vyrostla černá skládka v Plzeňské ulici. 
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Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
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 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
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vodovodů a kanalizací

Samson se uložil  
k zimnímu spánku
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Naše voda  Náš život.
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Jsme tu pro vás!
Tel. 724 976 885 , 387 004 602

Provozní doba sběrných dvorů

 
 

Service for the Future 

                                                               www.asa-cz.cz 

Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

letní obd. (1.4. – 31.10.) zimní obd. (1.11. - 31.3.)

Po - Pá 08:00 - 20:00 08:00 - 18:00 

So 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

Ne 13:00 - 19:00 14:30 - 18:00 

Od 16.10. začala v bažantnicích 
lovecká sezóna na bažanty. Naše 
společnost pořádá hony na ba-
žanty pro lovecké skupiny z do-
mova i zahraničí. Ulovené kusy 
této výborné pernaté zvěřiny bu-
dou pro Vás připraveny v chlaze-
ném stavu v naší prodejně. Na vaši 
návštěvu se těší kolektiv zaměst-
nanců prodejny v ulici Jaroslava 
Haška 1588/4, tel. 387315517. 

Budějovice 
se už  

chystají na 
Advent

Advent v Českých Budějovicích 
proběhne letos od 1. do 25. pro-
since. Hlavní program se bude ko-
nat na náměstí Přemysla Otakara 
II. V omezené podobě bude také 
na Štědrý den i první svátek vá-
noční. 

Program bude organizovat stej-
ná společnost jako vloni. Lidé mo-
hou očekávat pouze několik změn 
a to rozhodně k lepšímu.

Oproti loňsku nebude řemeslný 
trh jen na náměstí, ale i na nádvoří 
radnice, tak jak tomu bývalo v mi-
nulosti. Nabídka pro návštěvníky 
tak bude mnohem pestřejší. 

„Na nádvoří budou tradiční ře-
mesla a tradiční občerstvení s tím, 
že Betlém a Ježíškova dílna budou 
na náměstí, aby byly blíže lidem. 
Chybět opět nebude poník ani dět-
ský kolotoč,“ prozradila náměstky-
ně primátora Ivana Popelová.

Malé změny oproti loňsku bu-
dou i ohledně gastrostánků. Vždy 
dva budou překryty kašírovaným 
štítem, aby to evokovalo dojem ji-
hočeského baroka. 

„Chtěli bychom, aby byla do ad-
ventního a vánočního provozu za-
pojena i Samsonova kašna, která 
vloni zůstala tak trochu upozadě-
ná,“ vysvětluje náměstkyně Pope-
lová.

Letošní program bude rozhod-
ně velmi bohatý. Mateřské školy 
budou zdobit Vánoční strom, kte-
rý se rozsvítí 1. prosince. 

Opět bude i Zvonkový průvod, 
Vránkovy koledy a přiletí samozřej-
mě i anděl. 

Pořadatel spolu se sponzory 
uspořádá Hodinu slávy českobu-
dějovického adventu.

„Soutěž se bude vyhodnoco-
vat na základě hlasovacího zaříze-
ní, umístěného na facebooku bu-
dějovického adventu. Vítězové bu-
dou potom odměněni. Díky spon-
zorům jsou odměny velmi lákavé, 
je tam třeba týdenní skipas do ski-
areálu Lipno pro všechny účastní-
ky vítězného uskupení,“ řekla Iva-
na Popelová k této novince.

V letošním roce se nebudou 
tvořit ledové sochy, ale pokud je-
nom trochu bude přát počasí, tak 
v sobotu 8. prosince bude na ná-
městí obrovská kopa sněhu. Dále 
pak mrkev a kousky uhlí, a každý 
si může postavit svého sněhuláka. 

Mezi prvními lákadly na „kon-
certním“ pódiu bude koncert sku-
piny Spirituál kvintet po příletu an-
děla. Jejich vánoční písně jsou po-
řád nepřekonatelné, takže se lidé 
mají na co těšit. Kromě různých 
místních uskupení letos vystoupí 
také žesťová kapela z Lince. Je to 
v rámci navázání adventní spolu-
práce s partnerskými městy. 

„Věříme, že příští rok se rozší-
říme třeba i do Pasova a budeme 
v této spolupráci pokračovat,“ po-
dotkla náměstkyně českobudějo-
vického primátora.

Během adventu bude několi-
krát na náměstí i Petr Stupka, kte-
rý bude předvádět živá kuchařská 
vystoupení a bude tvořit kulinářské 
dobroty z třeboňského kapra. 

Objeví se také africké gospelo-
vé orchestry a z největších láka-
del se pak návštěvníci mohou těšit 
na vystoupení takových es, jako je 
českobudějovický rodák Petr Ko-
lář nebo Aleš Brychta. Chybět ne-
bude ani druhý ročník akce Česko 
zpívá koledy, který se díky spolu-
práci s Českobudějovickým dení-
kem bude konat 12. prosince.

Kromě toho se ještě 21. pro-
since uskuteční i vánoční koncert 
Nezmarů.

Ekologická likvidace podezřelého alkoholu

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
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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

letní období (1.5. - 30.9.)  zimní období (1.10. - 30.4.)

Po - Pá  08:00 - 20:00 08:00 - 18:00 

So 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

Ne 13:00 - 19:00 14:30 - 18:00 

V areálu dopraVního 
podniku nabízíme:

pneuSerViS
- možnost sezónního uskladnění pneumatik

mYČka Vozidel
-  autobusy, nákladní vozidla, návěsy,  

dodávky a osobní vozidla
-čištění interiérů a mytí motorů
 
prodeJ naFTY
-  samoobslužný prodej, platba za hotové  

i bankovní kartou
- provoz non-stop

více na www.dpmcb.cz

„Mladí aktivní lidé utíkají z čes-
kých budějovic do Prahy. chceme 
proto v regionu vytvořit takové 
prostředí, které by jim umožnilo 
zůstat, realizovat se a dále se roz-
víjet,“ osvětluje jeden z důvodů, 
proč vzniklo v českých budějo-
vicích sdružení Hospodářští juni-
oři jihočeského kraje, jeho před-
seda vojtěch kačírek. sdružení 
mladých podnikatelů, manažerů 
a vedoucích pracovníků, jehož 
mottem je etika, transparentnost 
a kultivovaný přístup v podnikání, 
je součástí mezinárodní struktu-
ry junior chamber international 
(jci). jihočeští členové iniciovali 
i vznik nového celorepublikového 
sdružení, v němž mají rozhodující 
roli a jehož je vojtěch kačírek čer-
stvě zvoleným prezidentem. 

„Naším cílem je v českých bu-
dějovicích a jižních čechách vy-
budovat silnou skupinu mladých 
lidí - do čtyřiceti let, kteří ctí zá-
sady slušného a férového podni-
kání a kterým není lhostejný rozvoj 
města a regionu,“ dodává vojtěch 
kačírek.

Napodruhé uspěl u rady měs-
ta a následně u zastupitelstva 
jan Turinský, provozovatel kina 
kotva, s žádostí o poskytnutí ne-
investiční dotace pro rok 2011 ve 
výši 250 000 kč. Po první žádosti, 
podané v červnu, provedl prv-
ní náměstek primátora Miroslav 
joch kontrolu stavu účetnictví a 
zároveň se seznámil s fyzickým 
stavem objektu a jeho provozem. 
„Účetnictví je v pořádku, řádně 
vedené a stav kina je na dobré 
úrovni,“ konstatoval náměstek. 
Nic tedy už nebránilo tomu, aby 
kino kotva obdrželo dotaci, kte-
rou chce, jak vyplývá s žádosti 
podané radě města, použít ke 
svému dalšímu rozvoji. „Zejména 
by bylo třeba posílit propagaci 
programu ve formě nových výle-

kino kotva získalo 
od města dotaci

hospodářští juni-
oři chtějí zastavit 

odliv aktivních 
mladých lidí

pových ploch v celých čb, dopl-
nění prezentačních technologií do 
vybavení kina, inovace designu 
prostoru kina, doplnění klimati-
zace sálu atd.,“ uvádí ve zprávě o 
činnosti jan Turinský. 

Provoz kina, které vedle běž-
ného promítání nabízí i řadu kul-
turních či vzdělávacích projektů, 
např. přímé přenosy z Metropolitní 
opery New york, přenos baletu ve 
3d z Petrohradského Mariinského 
divadla, vzdělávací cyklus Filmo-
vá škola, přehlídku významných 
filmů Projekt 100 či mezinárodní 
festival dokumentárních filmů o 
lidských právech jeden svět, zů-
stane zachován. „jsem ráda, že 
se nakonec podpora kinu kotva 
podařila prosadit,“ zhodnotila ná-
městkyně ivana Popelová.

Galerie současného umění připra-
vila pro veřejnost sérii přednášek 
a diskusí na téma architektura. 
budou probíhat v galerii v prvním 
patře domu umění na náměstí 
Přemysla ii. otakara vždy od 17.00 
hodin, pokud není uvedeno jinak. 
všechny přednášky a diskuze pro-
běhnou v českém jazyce a vstup 
je zdarma.
úterý 15. listopadu 2011 
Michael vašků (Technická univer-
zita ve vídni) algorithmic thinking 
in architecture.
středa 30. listopadu 2011, od 
18.00
Projektil architekti (Praha) 
Tvorba Projektilu – krátké předsta-
vení v rámci vernisáže výstavy
čtvrtek 15. prosince 2011 
Next generation 
diskuze nad budoucností archi-
tektury v českých budějovicích 
za účasti členů ateliéru Projektil, 
moderuje adam Gebrian
pondělí 9. ledna 2012 
prof. vladimír Šlapeta (vyso-
ké učení technické v brně) 
Hans scharoun (1893 – 1972). ar-
chitekt volné formy před digitální 
érou.

České budějovice hostily na počátku října festival filmů o 
životním prostředí ekofilm. Slavnostní zahájení již 37. ročníku 
se konalo přímo na náměstí přemysla otakara ii. 

Foto petr zikmund

Město hledá nový způsob, jak 
lidem přinést nový volnočasový 
a sportovní areál. Proto nabídlo 
pozemky za kauflandem, na nichž 
měl stát Freetime park stromovka, 
k pronájmu na čistě komerční bázi. 
Nájemce bude financovat stavbu i 
provoz areálu a pozemky získá do 
nájmu na 20 let. do výběrového 
řízení mohou zájemci předkládat 
projekty do konce února 2012, do 
konce března chce rada města vy-
brat projekt. od projektu Freetime 
parku stromovka město odstoupi-
lo kvůli příliš vysokým nákladům, 
resp. kvůli příliš nízké dotaci, již 
bylo možné na jeho výstavbu z ev-
ropských fondů získat.

město nabízí 
pozemek pro 
freetime park

architektonický 
podzim

Kašny a pítka se připravují zimu


