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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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Užijme si  
Advent!   

Čas letí jak 
splašený a nejen, 
že máme zase ad-
vent, ale také jsme 
v půlce stávající-
ho volebního ob-
dobí. Hodně věci z 
volebních progra-
mů se podařilo na-
plnit, něco lépe, něco hůře, někde k 
dokončení chybí velký kus, někde se 
možná ani pořádně nezačalo. 

Co se ale snad docela povedlo, 
je oživení adventní doby. Jednotlivé 
akce a týdenní trh na náměstí a rad-
ničním nádvoří doplněné na zlatou 
neděli Panskou uličkou se proměnily 
v čtyřtýdenní festival. Trhy jsou troš-
ku komerční a lákají hlavně na dob-
ré jídlo. Letos se ale zase vrátí řeme-
slníci na radniční nádvoří a budeme 
je mít hezky pohromadě tak, jak jsme 
byli zvyklí. A komu komerce vadí, 
může se „zašít“ za vrata radnice. 

Zase budeme mít tradiční akce. An-
děl už ví, jak přistát mezi stánky, Vrán-
kovy koledy, živý betlém a gospely - 
každý si snad najde to své. Ale všimli 
jste si loni, co je na celé této akci úplně 
nejlepší? Lidé se na ten adventní mě-
síc zpomalují, i když se jedná o obdo-
bí, které je pracovně snad nejhektičtější 
v roce. Ale odpoledne a večer najednou 
nacházíme chuť poslechnout si živé vy-
stoupení nějaké kapely, zajít na punč, 
setkat se s kamarády a relaxovat od ob-
rovského pracovního nasazení nikoliv 
klasicky před televizí, té bude o vánoč-
ních svátcích dost, ale venku, na ná-
městí, na koncertě, tak nějak se shro-
mažďovat, to už od roku 1989 můžeme, 
a užívat si našeho krásného města. 

Budějovice v tuto dobu ožívají ne-
skutečným životem. Což ale mimo-
chodem svědčí o tom, že lidé, po-
kud mají proč, umí ve svém městě žít 
ve smyslu života městského člověka, 
tedy chodit ven, navštěvovat krásná 
místa, setkávat se tam s přáteli. 

Milí Budějovičáci, užívejte si ad-
vent. Užívejte si období setkávání  
a očekávání. Čekání i naděje jsou mo-
torem našeho života. Třeba teď něco 
není úplně takové, jak jsme si před-
stavovali, protože paměť mnohých je 
krátká, a mnozí také zklamali. Pevně 
ale věřím, mám naději a očekávám, 
že lepší to bude dříve než za dalších 
čtyřicet let. 

Ivana Popelová,
náměstkyně primátora

Háječek se bude 
také soutěžit

Rada města definitivně schváli-
la vypsání ideové jednokolové ve-
řejné urbanistické a architektonic-
ké soutěže na víceúčelové kultur-
ně společenské zařízení Háječek v 
Českých Budějovicích. 

„Cílem soutěže je definovat, co 
by mělo nahradit stávající objekt 
letního kina, s jakou funkcí a v jaké 
podobě. Atraktivní multikulturní za-
řízení v lokalitě stávajícího letního 
kina by mělo vytvořit příjemný ve-
řejný prostor pro pořádání oficiál-
ních i méně oficiálních kulturních a 
společenských akcí, zapojený or-
ganicky do struktury města. Funk-
ce letního kina by tedy měla být 
obohacená i o další kulturně spole-
čenské činnosti,“ říká náměstkyně 
primátora Ivana Popelová. 

Ohniskem řešení je území stá-
vajícího letního kina. Právě pro-
to je v této fázi soutěž pouze ide-
ová, protože během zpracovávání 
zadání se ukázalo, že uchopit ten-
to prostor není úplně jednoduché. I 
z hlediska provozního má stávající 
letní kino hromadu much. Prostor 
má například velmi špatnou akus-
tiku, protože zvuk od plátna se od-
ráží od budovy zimního stadionu 
a nepříjemně se uplatňuje v obyt-
ných domech naproti nad Malší. 

Také světelné parametry pro 
provoz letního kina jsou nevyho-

vující. Takže soutěž kromě náplně 
musí vyřešit i otázku, zda se vše 
odehraje ve stávajících zrekonstru-
ovaných „kulisách“, nebo by se měl 
stavět úplně jiný objekt. Od návrhu 
řešení se také bude odvíjet odhad 
finančních předpokladů, a proto 
výsledek této soutěže bude soužit 
jako zadání pro výběr projektanta.

„Soutěž počítá s tím, že bude 
zpracována vazba areálu letního 
kina i na okolní park v celém roz-
sahu, včetně Krumlovských ale-
jí. Jednak by architekti stejně ten-
to aspekt zohlednili, protože neu-
mí, a to je dobře, vytrhávat věci z 
kontextu. Navíc se můžou objevit 
dobré nápady, které, byť v součas-
né době probíhá v parku základní 
oprava, můžou vnést nové myšlen-
ky do toho, jak a čím park oživit a 
zpříjemnit pro návštěvníky,“ dodá-
vá Ivana Popelová.

„Soutěžní návrhy se budou ode-
vzdávat do 15. února 2012 a před-
pokládáme, že v první polovině 
března bude soutěž uzavřena. Pak 
se obyvatelé města můžou opět tě-
šit na výstavu nejen vítězných návr-
hů. Pokud najdeme odpovídající in-
spiraci, věřím, že rada města vypíše 
výběrové řízení na projektanta, aby-
chom opravdu mohli v roce 2014 
nebo 2015 letní kino kompletně zre-
konstruovat,“ uzavírá Popelová.

Žižkovka už je 
zase průjezdná

Obyvatelé a především řidiči v 
Českých Budějovicích si zcela jistě 
oddychli. Po rekonstrukci se zno-
vu otevřela Žižkova ulice. Tou nyní 
mohou projíždět auta, autobusy a 
procházet chodci. 

Nově zrekonstruovaná ulice do-
znala několik změn, na které si lidé 
pomalu zvykají. 

Například autobusy MHD zde 
již nezastavují. Zastávka se přesu-
nula o několik desítek metrů dál, za 
roh – před Dům služeb na Seno-
vážném náměstí. Jedná se o místo, 
kde kdysi zastávka původně byla.

„Tato stavba začala v červenci a 
původně měla být dokončena až na 
konci listopadu. Práce však skonči-
ly o měsíc dříve a jsme tak rádi, že 
můžeme řidičům ulevit, že jim ubyla 
jedna z uzavírek. Náklady na rekon-
strukci Žižkovy ulice byly téměř 24 
miliony korun. Byla nahrazena sta-
rá kanalizace a vodovodní řad s pří-
pojkami a zcela nové jsou komuni-
kace i chodníky,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Kamil Calta.

Dotací šesti milionů korun  z ev-
ropských fondů podpořil rekon-
strukci i regionální operační pro-
gram.

Zpět se také opět díky otevře-
ní Žižkovy ulice i viaduktu u nádra-
ží vrátily na své původní trasy linky 
trolejbusů a autobusů. 

Nově se rovněž uvažuje o no-
vých zastávkách v druhé části Žiž-
kovy ulice, blíže k nádraží. 

„Jednou z variant je prostor po-
blíž restaurace U Koníčka nebo 
dále u Žižkova pomníku. Někde v 
prostoru ulic Žižkova, Jeronýmo-
va, Novohradská, by měly vznik-
nout obousměrné zastávky," říká 
vedoucí oddělení řízení dopravy 
Dopravního podniku města Čes-
ké Budějovice Radek Filip s tím, že 
o těchto věcech se teprve jedná a 
nové zastávky se objeví buď v roce 
2013 či 2014.

Současné i chystané změny vy-
cházejí z dopravního průzkumu, 
který se zpracovával z důvodu do-
stupnosti MHD v krajském městě.

Pejskaři dostali sáčky

Trávníky i chodníky plné psích 
exkrementů, tak to už řadu let vy-
padá v ulicích Českých Budějo-
vic, ale například i v parcích nebo 
u řeky. Mnozí majitelé psů se vy-
mlouvají, že nemohli výtvor své-
ho miláčka sebrat, protože ne-
měli sáček. Magistrát města jim 
teď situaci zlehčuje tím, že insta-
luje stojany se sáčky. 

Ty budou postupně instalová-
ny na celkem 37 místech v šir-
ším centru města a na sídlišti Vl-
tava (podrobněji na str. 2). Sou-
částí sáčku je i jednorázová lo-
patka, která majiteli psa pomůže 
exkrement nabrat. 

„Přímo u těchto zásobníků nebo 
v jejich nejbližším okolí budou také 
odpadkové koše, které společ-

nost A.S.A. bude denně vyvážet 
tak, aby nebyly přeplněné. Zároveň 
bude plnit stojany novými sáčky. 
Jedná se o pilotní projekt a bude-
me sledovat, jak se osvědčí. Stejný 
model funguje třeba i v Praze,“ říká 
náměstek primátora Kamil Calta. 

Radnice pořídila ekologické pa-
pírové sáčky, které by neměly lá-
kat vandaly. 

„Umístění stojanů se sáčky 
je součástí návrhu nové měst-
ské vyhlášky o pravidlech pro 
pohyb psů. Strážníci městské 
policie budou dohlížet na to, 
aby si majitelé po psích miláč-
cích uklízeli. A pokud nebudou 
lidé po psech uklízet, čekají je 
sankce,“ upozorňuje primátor 
Juraj Thoma. 

ŠKOLÁCI V GRÜNWALDOVCE MAJÍ NOVÉ ŠATNY. Žáci ze Zá-
kladní školy Grünwaldova, kterou zřizuje město České Budějovice, 
získali nové šatny. „Vzhledem k tomu, že tuto naši základní školu na-
vštěvuje 659 dětí, bylo naším hlavním záměrem rozšíření nevyhovu-
jících kapacit šaten. V rámci stavebních úprav došlo ke změnám dis-
pozice původního objektu v podobě nástavby druhého podlaží a pří-
stavbě exteriérového únikového schodiště. V objektu budou umístě-
ny šatny pro všechny třídy základní školy a zázemí pracovníků úklidu. 
Celá přístavba byla navržena a také realizována tak, aby co nejvíce 
vyhovovala provozu školy a splňovala požadavky platných předpisů. 
Architektonicky působí nový pavilon moderním vzdušným dojmem,“ 
říká k tomuto projektu za 9,5 milionu korun náměstek primátora Petr 
Podhola. Foto: Petr Zikmund

Kromě toho nyní bude město 
řešit i další detaily vyhlášky. Napří-
klad to, v jakých lokalitách nebu-
dou smět psi běhat bez vodítka či 
náhubku, samozřejmě s výjimkou 
služebních a asistenčních psů. 

„Jednou z variant je, že psi bu-
dou čipováni. Pokud je nechají lidé 
označit u veterinářů čipem, budou 
nějakou dobu osvobozeni od nut-
nosti platit poplatek,“ dodává pri-
mátor.

Konečná podoba vyhlášky 
bude jasná v prosinci, kdy se 
jí budou zabývat i zastupitelé 
města České Budějovice.

Primátor ocenil statečnost 
a zásluhy občanů města

U příležitosti oslav 94. výročí 
vzniku samostatného Českoslo-
venska udělil primátor Juraj Tho-
ma zasloužilým českobudějovic-
kým osobnostem vyznamenání Za 
statečnost a Za zásluhy. Slavnost-
ní ceremonie se konala 29. října 
na radnici, letos bylo oceněno pět 
občanů medailemi Za statečnost, 
dva Za zásluhy. Medaile se udělují 
od roku 2008. 

Vyznamenání Za statečnost lze 
obdržet za záchranu lidského živo-
ta či velkých materiálních hodnot 
s nasazením vlastního života, vy-
znamenání Za zásluhy uděluje pri-
mátor osobám, jež se zasloužily o 
rozvoj Českých Budějovic v oblasti 
umění, vědy, techniky, hospodář-

ství, sportu, výchovy či školství.
Medaile Za statečnost je stříbr-

ná a Za zásluhy z obecného kovu, 
obě medaile mají červenožlutou 
stuhu v barvách města. Na roz-
díl od pamětních medailí je mož-
né je nosit při slavnostních příle-
žitostech na oděvu. Na reversové, 
tedy zadní straně medailí je měst-
ský znak a nápis České Budějovi-
ce, na aversové straně název vy-
znamenání. Aversová strana me-
daile Za zásluhy nese abstraktně 
přírodní motivy, na medaili Za sta-
tečnost je vyobrazen Samson bo-
jující se lvem – jako na Samsono-
vě kašně. 

Přehled letošních vyzname-
naných naleznete na str. 3.

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.

Občané mohou rozhodnout  
o sociálních službách

Chybějí vám nebo vašim blízkým 
některé ze služeb v sociální oblasti? 
Máte pocit, že by některé sociální 
služby měly fungovat jinak? Chce-
te mít přehled o poskytovaných 
službách? Zúčastněte se veřejného 
projednání Rozvojového plánu soci-
álních služeb města České Budějo-
vice 10. 12. 2012. Dokument v elek-
tronické verzi je možné nalézt již 
dnes na rpss.c-budejovice.cz. 

Dvouletý projekt rozvojového 
plánování sociálních služeb měs-
ta spolufinancovaný z dotací Ev-
ropské unie - Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a rozpočtu ČR vrcholí v tomto roce 
vytvořením plánu pro období 2013 - 
2018. Do veřejného připomínkování 
tohoto strategického dokumentu se 
mohou zapojit také občané města. 

„Sociální služby jsou záchranným 
lanem pro lidi, kteří se ocitají v nepří-
znivé sociální situaci například z dů-

vodu zdravotního postižení, dlouho-
době nepříznivého zdravotního sta-
vu, stáří, nevhodného sociálního 
prostředí, nečekané náročné život-
ní události a podobně. Hlavním dů-
vodem, proč máme zájem o zapoje-
ní co nejširší veřejnosti do plánová-
ní, je, že sociální služby jsou tu pře-
devším pro lidi a my chceme, aby co 
nejvíce odpovídaly jejich potřebám a 
pomohly jim s řešením jejich problé-
mů,“ říká náměstek primátora Petr 
Podhola s tím, že magistrátní odbor 
sociálních věcí spolupracuje s míst-
ními poskytovateli sociálních služeb. 

Právě letos vrcholí příprava nové-
ho Rozvojového plánu, který bude 
po veřejném připomínkování před-
ložen orgánům města ke schválení. 
Plán má dvě části. Analytická vychá-
zí ze sociálně demografických ana-
lýz a dotazníkových šetření, které se 
konaly v uplynulém roce mezi veřej-
ností, ale také u uživatelů sociálních 

služeb, jejich poskytovatelů a zada-
vatelů. Strategická část na základě 
zjištěných údajů představuje kon-
cepci služeb v blízké budoucnosti. 

„Nejvíce řešenou oblastí, která 
vyplynula z dotazníkového šetření 
mezi veřejností i doplňujících an-
ket na internetu, je oblast zaměst-
nanosti, vznik krizového centra 
nebo navýšení kapacity odlehčo-
vacích služeb pro seniory či oso-
by se zdravotním postižením,“ při-
bližuje náměstek Petr Podhola. 

Připomínkovat dokument, kte-
rý ovlivní tyto služby v horizontu 
následujících několika let, mohou 
všichni občané města a obcí okre-
su České Budějovice. Dokument 
je možné nalézt na webu projektu 
rpss.c-budejovice.cz. 

Veřejné projednání plánu začne 
10. prosince 2012 v 16.00 hodin v 
sále zastupitelstva v budově histo-
rické radnice.

Přes milion korun ušetří město  
na nové smlouvě pojištění majetku

Statutární město České Budějo-
vice vypsalo soutěž na pojištění ma-
jetku. Jejím výsledkem je výrazná 
úspora finančních prostředků města.

„V loňském roce si město vy-
soutěžilo makléře, který se nám 
stará o pojištění městského majet-
ku, včetně aut a odpovědnosti za 
škodu. Ten nám doporučil přesou-
těžit současnou pojistnou smlou-
vu,“ vysvětluje, proč město vypsa-
lo soutěž, předsedkyně finančního 

výboru města Petra Šebestíková.
„Při té příležitosti se udělala revi-

ze toho, co máme pojištěné a na jaké 
částky. Konkrétně se jedná o pojiště-
ní majetku v hodnotě pojistné částky 
10,5 mld. Kč, pojištění odpovědnosti 
s limitem plnění 10 mil. Kč, pojištění 
motorových vozidel s pojistnou část-
kou cca 8,6 mil. Kč a povinného ru-
čení s limitem plnění 70 mil. Kč,“ vy-
počítává Petra Šebestíková.

„Už na samém počátku úvah o 

nové pojistce majetku stála snaha 
dosáhnout finanční úspory a to se 
nám nakonec podařilo v mnohem 
větší míře, než jsme vůbec moh-
li očekávat,“ je spokojený 1. ná-
městek primátora pro ekonomiku 
a majetek města Miroslav Joch. 

„Dnes platíme roční pojistné 
cca 3,4 mil. Kč za vše. A nově bu-
deme platit 2,05 mil. Kč. Jedná se 
o úsporu ve výši 39%!“ zdůrazňuje 
Petra Šebestíková.

Refinancování úvěru na čističku 
ušetří městu miliony korun

Příznivou situaci na bankovním 
trhu se rozhodlo využít město k re-
financování úvěru na výstavbu čis-
tičky odpadních vod. 

„V současné době zbývá měs-
tu splatit 87 milionů korun. Již v 
loňském roce jsme vyvolali jedná-
ní, jehož výsledkem bylo snížení 
úrokové sazby z původních 4,4% 
na 3,65%. Dojednaný dodatek ke 
smlouvě městu garantoval úsporu 
cca 800 000 korun ročně,“ přibližu-

je průběh jednání s bankou 1. ná-
městek primátora pro ekonomiku a 
majetek města Miroslav Joch. 

Město se ale rozhodlo pokusit 
se dosáhnout ještě vyšší úspory. 

„Smlouva, která byla uzavřena za 
minulých vedení radnice, umožňovala 
tuto půjčku přeúvěrovat, to znamená 
půjčit si třeba u jiného peněžního ústa-
vu a současnou půjčku splatit. S ohle-
dem na situaci, která panuje v letošním 
roce na bankovním trhu, jsme se roz-

hodli využít této možnosti předčasné-
ho splacení a vypsali jsme veřejnou za-
kázku na poskytnutí úvěru nového. Pa-
radoxně vyšla jako vítěz stejná banka, 
ale za podmínek úroku ve výši 2,4% na 
5 let fixace,“ je spokojený s výsledkem 
výběrového řízení Miroslav Joch. 

„Město tímto krokem ušetří tedy 
další cca jeden milión korun ročně 
na úrocích,“ dodává předsedkyně 
finančního výboru zastupitelstva 
Petra Šebestíková. 

•	 Lannova třída (u Prioru, v horní 
i v dolní části)

•	 Na Sadech (u křižovatky s Ru-
dolfovskou, u Kanovnické, 
Kněžské, U Černé věže, Krajin-
ské, Jar. Haška)

•	 Jiráskovo nábř. (u Klavíkovy, 
mezi Kubatovou ul. a SKP, před 
ul. U Trojice)

•	 Háječek  u planetária
•	 Sokolský ostrov (mezi plavec-

kým bazénem a dětským hřiš-
těm,  u soutoku řek, u mostu 
přes Mlýnskou stoku v Resslo-
vě ul., u vjezdu na parkoviště u 
sokolovny)

•	 Karla IV. u mostu přes Mlýn-
skou stoku

•	 Senovážné nám. u Žižkovy ul.
•	 park v Dukelské ul.
•	 parčík ve Čtyřech Dvorech
•	 Dukelská ul. u Slavie
•	 Gen. Svobody za kostelem
•	 Zátkovo nábřeží (za divadlem, 

u Železného mostu, u Železné 
panny)

•	 u fontány na křižovatce ul. Má-
nesova – Lidická

•	 u řeky v ul. U Malše
•	 Fr. Ondříčka (v parku směr Huso-

va, u dětského hřiště, u KD Vltava)
•	 Dlouhá ul. (u polikliniky Vltava, 

u č.p. 12 a 31)
•	 J. Boreckého (u Pouzara, u Ji-

hočeské univerzity)
•	 J. Kolářové u č. 18

Kde najdete sáčky na exkrementy: 

Je legitimním argumentem proti spojce na Máj 
zájem o kvalitu života a přitom ji upírat jiným?

Strakonická ulice již dlouhá léta 
končí vyústěním do Husovy třídy a 
ten, kdo chce pokračovat na sídliš-
tě Máj, musí odbočit a objíždět celá 
bývalá kasárna. V křižovatce s uli-
cí O. Nedbala a Rošického se ten-
to proud vozidel potkává s protije-
doucími vozy přijíždějícími po Hu-
sově třídě z města a dennodenně 
zde vzniká dopravní zácpa. Podob-
ná situace panuje i na křižovatce 
Husovy třídy s Branišovskou. Jed-
ná se o jediné dvě světelně řízené 
křižovatky pro oblast, kde žije cca 
40% obyvatel Českých Budějovic. 

„Řešení tohoto dopravního pro-
blému se stalo naší prioritou. Pro-
to jsme připravili projekt výstavby 
dopravního propojení ulic Strako-
nická a Milady Horákové. Tato ko-
munikace má nejenom zrychlit a 
zjednodušit spojení obyvatel Máje 
s městským okruhem, ale má zá-
roveň ulevit přetíženým komuni-
kacím Branišovská a O. Nedba-
la a obyvatelům, kteří v jejich blíz-
kosti musí bydlet. Tyto komunika-
ce zahušťují především vozy oby-
vatel právě zmíněného sídliště Máj. 
Navíc má nová spojka zajistit roz-
voj území bývalých kasáren a jeho 
dopravní obslužnost,“ vypočítává 
argumenty pro výstavbu spojky 1. 
náměstek primátora pro ekonomi-
ku a majetek města Miroslav Joch.

Zamýšlená stavba však vzbuzu-
je ve veřejnosti rozporuplné reakce. 

„Stavební řízení bylo zveřejně-
no veřejnou vyhláškou z důvodu 
velkého počtu účastníků a projed-
nání bylo svoláno na 7. listopadu v 
15.30h, aby se ho mohlo zúčastnit 
co nejvíce občanů. Doufali jsme, 
že veřejnosti vyjasníme případné 
připomínky. Bohužel přišli pouze 
oponenti – dva. Namísto racionál-
ního projednání jsme se stali svěd-
ky doslova zákopové války, kterou 
nám vyhlásila tato dvojice zástup-
ců několika domů. Nejenže pro-
ti městu – a troufám si říct i proti 
jeho obyvatelům – vytáhla do boje 
se 32stránkovým dokumentem pl-
ným námitek. Zároveň podali stíž-
nost na podjatost úředníků, a to 
nejen městských, ale i krajských! 
Podjatý je ale vlastně každý, kdo 
chce řešit v Budějovicích dopravu. 
Argumentace, že věc poženou až k 
Nejvyššímu správnímu soudu, pak 
v mnohém připomínala vyhrožová-
ní,“ je z výsledku veřejného projed-
návání rozhořčen Miroslav Joch. 

Město přitom podle jeho slov 
udělalo maximum proto, aby vy-
hovělo všem námitkám. 

„Z původně projektovaného 
čtyřpruhu jsme komunikaci pře-
projektovali na dvoupruh. Kraj se 
také ve smlouvě s městem pro vý-

stavbu propojky distancoval od 
další společné investice propojení 
Horákové s Litvínovickou, čili jas-
ně a srozumitelně odmítl možnost 
vzniku nějakého jihozápadního po-
lookruhu. Město provedlo i měře-
ní hluku, které si objednalo právě 
kvůli možnému rozporování u re-
nomované firmy Greif. Máme také 
v ruce souhlasné vyjádření Kraj-
ské hygienické stanice,“ vysvětluje 
vstřícný postup města náměstek.

„Přesto odpůrci jako argument 
například užívají obvinění z mani-
pulace s daty či tvrzení, že spoj-
ka způsobí nadměrný hluk v roce 
2020 a že zhorší kvalitu života. A 
proto se nelze nezeptat: co kvalita 
života lidí žijících na Husově třídě, 
v ulicích Oskara Nedbala či Brani-
šovská?“ dodává Joch. 

„Už jednou jsem v této souvis-
losti mluvil o nadřazení partikulár-
ních zájmů úzkého okruhu lidí nad 
stejná práva na kvalitu života mno-
hem většího množství obyvatel na-
šeho města a průběh veřejného 
projednání mě v tomto názoru bo-
hužel utvrdil. Na druhou stranu mu-
sím konstatovat, že odpůrci zde jen 
využívají možnosti, kterou jim de-
mokratický systém dává, a pokud 
se veřejnost o problém nezajímá, 
snadno její hlas překřičí hlasy sku-
piny lidí,“ uzavírá Miroslav Joch.

Lávka u Budvar arény
je už v provozu

Návštěvníci sportovních a kul-
turních akcí ve Sportovní hale i v 
Budvar aréně si oddychli. Zase 
mohou chodit po lávce přes Vlta-
vu, která vznikla na místě té pů-
vodní. Do předčasného užívání 
byla dána 17. listopadu s tím, že na 
ní budou ještě dokončeny některé 
práce. Ty však provoz přes spojni-
ci pro chodce už neomezí. Stavba 
nového přemostění přes Vltavu tr-
vala pět měsíců. 

„Až bude lávka kompletně do-
končena, bude zcela zkolaudová-
na. Tomu právě bude předcházet 
opláštění bočních částí lícovými 
plechovými panely, což jsou spíše 

technické záležitosti,“ vysvětlil ná-
městek primátora Kamil Calta.

Nová lávka u Budvar arény při-
šla na 21,5 milionu korun. Stará 
lávka byla v havarijním stavu, na-
víc na její spodní straně byla při-
pevněna ještě technologická láv-
ka teplárny. 

„To vše bylo nahrazeno ocelo-
betonovým tělesem a nosníky se 
spřaženou železobetonovou des-
kou. Mostovka má přímopochozí 
izolaci a v krajních mezerách mezi 
nosníky je umístěno vedení parovo-
du a kondenzátu. Stavebně uprave-
ny jsou i přístupové komunikace,“ 
dodal náměstek Kamil Calta.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

PŘÍPRAVA NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU  
ROZVOJE MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Statutární město České Bu-
dějovice v současnosti připravu-
je nový Strategický plán rozvoje 
města České Budějovice na obdo-
bí 2014-2020, jehož cílem je určit 
prioritní oblasti rozvoje a konkrétní 
projekty, které budou v uvedeném 
období na území města České Bu-
dějovice realizovány. Tento doku-
ment bude obsahovat nejen po-
jmenování současných problémů 
týkajících se kvality života obča-
nů ve městě, ale především návr-
hy jejich řešení včetně jednotlivých 
projektů, kterými mají být tyto ná-
vrhy naplněny. Současně přispěje 
k čerpání nových finančních pro-
středků včetně zdrojů z EU, které 
budou pro uvedené období urče-
ny. Z obsahového hlediska budou 
komplexně analyzována všechna 
významná témata života ve měs-

tě jako např. oblast dopravy, škol-
ství, podnikatelského prostředí, ži-
votního prostředí, kultury, cestov-
ního ruchu a volného času, bez-
pečnosti a kriminality, zdravotnic-
tví a sociální oblasti či fungování 
veřejné správy. Aktivity v rámci pří-
pravy nové strategie vytvoří novou 
možnost a platformu pro disku-
si občanů města i různých organi-
zací nad dalším směřováním měs-
ta v jednotlivých oblastech. Cílem 
této spolupráce bude zvýšení kva-
lity života v Českých Budějovicích 
a spokojenosti jejich obyvatel. 

Průběh prací na přípravě nové 
strategie lze časově rozdělit nejlé-
pe do 3 fází:

A. Analytická část 
Činnosti v rámci této fáze bu-

dou probíhat do února 2013. Pra-
cuje se zde se všemi dostupnými 

daty z  existujících statistických 
zdrojů, viz příklad v rámci ukázky 
1, kde je znázorněn význam měs-
ta z hlediska vyjížďky za prací, jaký 
byl v roce 2001.

Současně probíhají řízené roz-
hovory s klíčovými aktéry rozvo-
je města, jako jsou například vý-
znamní zaměstnavatelé z řad fi-
rem, nestátních neziskových orga-
nizací, státních, krajských i měst-
ských institucí a dalších. Ved-
le toho jsou v této fázi realizová-
na dvě dotazníková šetření týkají-
cí se analýzy stavu a dalších mož-
ností rozvoje podnikatelského pro-
středí (včetně malých a středních 
podniků) ve městě a šetření týkají-
cí se názoru občanů na kvalitu ži-
vota v našem městě. 

Smyslem celé analytické části 
je především zachycení aktuálních 

trendů v jednotlivých oblastech ži-
vota města a nastínění možných 
trendů budoucích. 

Ze všech dat a podkladů získa-
ných v analytické části budou ná-
sledně vytvořeny tzv. SWOT analý-
zy, které jasně poukáží na hlavní sla-
biny, stejně jako silné stránky sou-
časného města, včetně možných 
příležitostí a případných hrozeb dal-
šího rozvoje Českých Budějovic. 

  B. Návrhová/koncepční část 
s Akčním plánem

Tato fáze je naplánována na 
období březen 2013 – říjen 2013. 
Na základě předchozích zjištění a 
identifikovaných prioritních témat 
bude formulována hlavní rozvojo-
vá vize, tedy čeho bude dosaženo 
na konci střednědobého horizon-
tu. Strategické oblasti budou dále 
rozděleny podle obsahu do větví 

až na úroveň jednotlivých projektů 
soustředěných v tzv. Akčním plá-
nu, které mají být v příštím obdo-
bí realizovány.  

C. SEA, vyhodnocování  
plnění strategie

Celkový zpracovaný dokument, 
do kterého budou mít obyvatelé 
města v průběhu přípravných pra-
cí na Odboru rozvoje a veřejných 
zakázek magistrátu města České 
Budějovice možnost nahlédnout, 
bude poté posouzen z hlediska 
celkového dopadu navrhovaných 
opatření na životní prostředí. Rea-
lizace této strategie by samozřejmě 
neměla smysl bez skutečné snahy 
naplnit předchozí předsevzetí. Pra-
videlnou kontrolu plnění předse-
vzatých úkolů pak bude naplňovat 
tzv. monitoring a roční vyhodnoco-
vání nového strategického plánu.

Ukázka 1: Regionální význam sídla 2001 (definovaný na základě vyjížďky za prací)

Pozn. Číselné vyjádření udává počet osob vyjíždějících za prací z daného sídla ve smě-
ru šipky.
Zdroj: ČSÚ – SLDM 2001, vlastní zpracování NEXIA AP

Primátor ocenil statečnost a zásluhy občanů města
Vyznamenaní  
za statečnost

Př ís lušní k 
H a s i č s ké h o 
záchranného 
sboru Jiho-
českého kra-
je major Mar-
tin Nosek 
z požární sta-
nice České 
B u d ě j o v i c e 
má rozhodu-
jící podíl na 
záchraně lid-

ského života. 
V sobotu 7. července 2012 byl 

vyslán jako velitel zásahu do kata-
stru obce Libníč k vyhledání dvou 
ztracených dětí – dívky a chlapce, 
který zkolaboval a byl v ohrože-
ní života. Při hledání dětí v terénu 
probíhala komunikace velitele zá-
sahu majora Martina Noska s dis-
pečinkem Zdravotnické záchran-
né služby, který byl v kontaktu  
s dívkou a navigoval jednotky. Po-
dařilo se mu vytipovat přibližný 
prostor, kde by se děti mohly na-
cházet, a pomocí rojnice po urči-
té době zasahující jednotky dvoji-
ci nalezly. 

Velitel zásahu major Martin No-
sek poskytl chlapci spolu s kole-
gy předlékařskou první pomoc  
a díky profesionálnímu zásahu měl 

zásadní po-
díl na obnove-
ní chlapcových 
životních funk-
cí a tedy na zá-
chraně jeho ži-
vota.

Strážník Mi-
lan Rotbauer 
byl v pondělí 
28. května 2012 
spolu se stráž-

níkem Milošem Kozákem pro-
střednictv ím 
linky 112 po-
žádán o po-
moc při hledá-
ní muže, kte-
rý má vážné 
zdravotní potí-
že. Oba stráž-
níci se nepro-
dleně vydali na 
uvedené místo 
ve Větrné ulici a zde nalezli starší-

ho muže, leží-
cího bezvlád-
ně na zádech 
bez známek ži-
vota. 

S t r á ž n í c i 
Městské poli-
cie začali bez-
p r o s t ř e d n ě 
provádět ne-
přímou masáž 
srdce a dý-

chání z plic do plic. Na místo do-

razila také hlíd-
ka Policie Čes-
ké republiky, 
jejíž příslušníci 
– nadstrážmis-
tr Jan Klom-
far a nad-
strážmistr Jiří 
Kašpar – rov-
něž pomáhali  
s poskytová-
ním první po-
moci, takže se muže podařilo oživit. 

Lékař rychlé zdravotnické po-
moci konstatoval, že strážníci  
a policisté svým obětavým a pře-
devším okamžitým zásahem za-
chránili osmašedesátiletému muži 
život. Jejich pomoc byla vysoce 
profesionální.

Vyznamenaní  
za zásluhy

D o c e n t 
Jiří Jankov-
ský absol-
voval v roce 
1973 Cyrilo-
metodějskou 
bohoslovec-
kou fakultu v 
Litoměřicích 
a zájem o fi-
lozofii a teo-

logii ovlivnil jeho celoživotní pro-
fesní zaměření. Teologické vzdě-

lání si doplnil studiem pedagogiky 
a psychologie, působil jako dět-
ský psycholog a po roce l989 za-
čal vyučovat na vysoké škole. 

V roce 1993 se rozhodující 
měrou zasloužil o vznik nestát-
ní neziskové organizace - Centra 
pro rehabilitaci dětí se zdravot-
ním postižením ARPIDA v Čes-
kých Budějovicích, v jehož čele 
dodnes stojí. Nastavil odbor-
nou koncepci Centra, které den-
ně navštěvuje více než 130 osob  
a dalších několik set využívá služ-
by ARPIDY ambulantně. Zúročil 
zde své vzdělání a akademickou 
kvalifikaci při práci s postiženými 
dětmi i jejich rodiči. 

Významná je jeho pedagogická 
činnost v oblasti speciální pedago-
giky, psychologie, etiky a v dalších 
specializovaných oborech Zdravot-
ně sociální fakulty Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích. 

Jiří Jankovský je autorem řady 
odborných publikací a velmi vý-
znamná je také jeho vědeckový-

zkumná čin-
nost.   

P r o f e -
sor Franti-
šek Sehnal 
je celosvěto-
vě uznáva-
ným vědcem 
a organizáto-
rem vědec-
ké a vzdělá-

vací činnosti. Od roku 1985 působí 
v Entomologickém ústavu Akade-
mie věd v Českých Budějovicích, 
kde se významně zasloužil o roz-
voj nově vzniklých akademických 
pracovišť. V roce 1990 byl jedním 
ze zakladatelů Výboru pro založe-
ní Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích a od jejího vzniku je 
aktivním členem její akademické 
obce. 

Prosazuje špičkový výzkum 
vedoucí k rozvoji poznání i k 
prakticky uplatnitelným výsled-
kům. Je autorem či spoluautorem 
více než 250 publikací ve světo-
vých vědeckých časopisech a se 
spolupracovníky získal 22 paten-
tových osvědčení. 

Je jedním z mála Čechů, kte-
ří zastávali vedoucí funkce ve vý-
borech nadnárodních vědeckých 
společností, významné je jeho 
působení v Akademii věd České 
republiky. Profesor Sehnal svou 
rozsáhlou činností nadále výraz-
ně přispívá k růstu vědeckého 
a vzdělávacího potenciálu Čes-
kých Budějovic.

Milan Rotbauer

Miloš Kozák

Jan Klomfar

Jiří Kašpar

Jiří Jankovský

Martin Nosek

Milí spoluobčané,
město České Budějovice v současné době připravuje nový Strategický plán rozvo-

je města na období 2014 až 2020. Strategický plán zanalyzuje současnou situaci týka-
jící se kvality života občanů ve městě a následně stanoví rozvojové priority a konkrétní 
projekty, kterým bude v příštích letech věnována pozornost. Současně přispěje k čer-
pání nových finančních prostředků, které budou pro uvedené období určeny.

Je zcela zřejmé, že plánování dalšího směřování města není možné bez znalos-
ti názorů jeho občanů. Obracím se na Vás proto touto cestou s výzvou a prosbou k 
aktivní spoluúčasti na přípravě tohoto dokumentu. Cílem dotazníkového šetření je 
zjistit Vaše potřeby, názory a postoje k životu v našem městě. Podněty Vás všech po-
kládáme za velmi důležité. Prostřednictvím Vašich odpovědí zanesených do dotazní-
ku, který najdete na další straně, máte jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost Bu-
dějovic a podílet se na jejich dalším rozvoji. 

Věřím, že se co nejvíce obyvatel našeho města do plánování jeho rozvoje touto for-
mou zapojí. Děkuji Vám za Váš čas, který věnujete dotazníkovému průzkumu a v za-
stoupení všech kolegyň a kolegů, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podílejí, se 
těším na Vaše odpovědi.

Juraj Thoma, primátor města

Dotazníky jsou jako součást Novin českobudějovické radnice distribuovány do 
všech domácností. Pokud máte zájem o další výtisky, prázdné dotazníky jsou pro Vás 
připraveny například v budově Magistrátu města České Budějovice, odbor rozvoje a 
veřejných zakázek, na náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice. 
Vyplněné dotazníky můžete zasílat poštou na adresu magistrátu nebo je vyplnit a ode-
slat elektronicky na adresu rozvoj@nexiaprague.cz. Formuláře jsou dostupné na adre-
se www.c-budejovice.cz (Rozvoj města > Strategický plán).

Další místa, kde lze vyplněné dotazníky odevzdávat a kde jsou k dispozici také prázd-
né formuláře:

•	Magistrát	města	–	Městské	informační	centrum,	nám.	Přemysla	Otakara	II.	č.	1
•	Magistrát	města	České	Budějovice,	Kněžská	19
•	Magistrát	města	České	Budějovice,	Jeronýmova	1
•	Turistické	a	informační	centrum	města,	nám.	Přemysla	Otakara	II.	č.	2
•	kancelář	Dopravního	podniku	města,	Nádražní	1759	(Mercury	centrum)
•	kancelář	Dopravního	podniku	města,	J.	Opletala	29	(sídliště	Šumava)

František Sehnal



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

PŘÍPRAVA NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU: 

DOTAZNÍK

Jak se Vám žije v našem městě
1. Ve které části města bydlíte? 
 (Vyznačte křížkem)
 a. Vnitřní město (historické jádro, Pražská čtvrť, Staro-

městská čtvrť, Linecké předměstí, Vídeňská čtvrť) 
 b. Sídliště (Máj, Vltava, Šumava) 
 c. Vnější část města nebo příměstí (např. Rožnov, Kruml. 

předměstí, Nemanice, Suché Vrbné, Mladé apod.)
 d. Nemám zde stálé bydliště, pouze zde pracuji, chodím 

do školy 

2. Kterou část města vnímáte jako nejatraktivnější pro 
bydlení?  

 Z jakého důvodu?

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

3. Do které části města dojíždíte za prací?

 ..........…………....……………………………………………

 Dojíždím za prací mimo město, kam?

 ..........…………....……………………………………………

4. Co osobně považujete za největší přednost města, 
co se Vám na něm líbí?

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

5. Co osobně považujete za největší nedostatek měs-
ta, co se Vám na něm nelíbí?

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

6. Jak jste spokojen/a se stavem životního prostředí 
ve městě?

 a. Jak jste spokojen/a se zajištěním likvidace a třídění od-
padů?
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 b. Jak jste spokojen/a s kvalitou ovzduší ve městě?
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 c. Jak jste spokojen/a s hladinou hluku ve městě?
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 d. Jak jste spokojen/a s množstvím zeleně ve městě?
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

7.    Kdyby za Vámi přijela do Českých Budějovic návště-
va, která tu nikdy předtím nebyla, jaké místo byste 
jí určitě ukázali?

a. ..........…………....……………………………………………
b. Nevím  

8.    Jste spokojeni s čistotou a úpravou veřejných pro-
stranství ve městě?

  a. Ano  
  b. Ne  

  c. Pokud nejste, co by se podle Vás mělo zlepšit? 

 ………………………………………………………………. 

 ..........…………....……………………………………………

Jak hodnotíte dopravní situaci v našem městě
9. Jak se dopravujete do zaměstnání/školy?
 a. Osobním automobilem   

 b. Městskou hromadnou dopravou 

 c. Na kole    

 d. Pěšky    

 e. Jinak     

 ..........…………....……………………………………………

10. Které dopravní problémy jsou podle Vás v Českých 
Budějovicích nejvážnější? (zvolte max. 3 odpovědi) 

a. Zatížení města tranzitní dopravou/absence obchvatu města   
b. Nedostatek parkovacích míst v centru města        
c. Absence záchytných parkovišť na okraji města               

d. Nevyhovující stav/špatná kvalita vozovek                  
e. Bezpečnost silničního provozu, chování řidičů        
f. Špatné dopravní značení           

g. Špatné dopravní spojení s Prahou         
h. Nevyhovující podmínky pro cyklodopravu         
i. Nedostatečné propojení hromadnou dopravou s okolními 

obcemi            
j. Nevyhovující MHD           

k. Dopravu nevnímám jako zásadní problém         

l. Jiný, prosím uveďte ............................................           

11. V případě, že jste uvedli jako jeden z nejvážnějších 
problémů nedostatek parkovacích míst, ve které 
konkrétní části města (např. Nám. Přemysla Otaka-
ra II., poliklinika atd.) je podle Vás parkování nejpro-
blematičtější?

................................……………………………………………

12. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkova-
cích míst ve městě?

................................……………………………………………

................................……………………………………………

13. Měl by se podle Vašeho názoru uzavřít střed města 
pro osobní automobily? (tzn. vznik pěší zóny)

  a. Ano  
  b. Ne  
  c. Nevím 

14. Jak jste spokojeni s městskou hromadnou dopra-
vou z hlediska:

 a. Komfortu:
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 b. Intervalů spojů:
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

15. Myslíte si, že pro rozvoj našeho města bude důleži-
té letiště?

  a. Ano  
  b. Ne  

Dostupnost služeb pro občany
16. Jak jste spokojen/a s dostupností veřejných služeb?
 a. Jak jste spokojen/a s dostupností mateřských školek a 

základních škol
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 b. Jak jste spokojen/a s dostupností středních a vysokých 
škol
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 c. Jak jste spokojen/a s dostupností základní zdravotní 
péče (praktický lékař, zubař apod.) 
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 d. Jak jste spokojen/a s dostupností sociálních služeb
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

17. Jak hodnotíte kvalitu služeb zajišťovaných magistrá-
tem a dalšími úřady?
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

18. Co by mohl magistrát města udělat pro zlepšení ko-
munikace s občany?

a. Podrobnější informace v radničních novinách                           
b. Více informací na internetových stránkách města        
c. Více informací na úředních deskách                                

d. Pořádání veřejných setkání/diskuzí                                
e. Není potřeba, situace je dobrá                                     

f. Jiný, prosím uveďte ............................................         

19. Odpovídá nabídka pracovních příležitostí ve městě 
Vaší kvalifikaci?

  a. Ano  
  b. Ne  

20. Jaké typy rekvalifikačních/ vzdělávacích kurzů pro 
dospělé byste ve městě uvítali?

  a. Jazykové kurzy                                      
  b. Kurzy zaměřené na počítače a IT          

  c. Kurzy účetnictví a finanční gramotnosti                       
  d. Kurzy právní gramotnosti                        

  e. Kurzy zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností, 
umění vystupovat před lidmi, prezentovat apod.         

  f. Jiné, specifikujte: ……………………………………....       

  
Volný čas (kultura, sport a spolkový život)
21. Jak jste spokojen/a s možnostmi trávení volného 

času v našem městě?
  a. Jak jste spokojen/a s nabídkou kulturních akcí (kino, di-

vadlo, koncerty, diskotéky, plesy apod.)
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

  b. Jak jste spokojen/a s nabídkou sportovního vyžití (hřiště, 
stadiony, koupaliště, místa pro adrenalinový sport apod.)
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

  c. Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit pro 
mládež (kroužky a kluby, hřiště, pískoviště a jiné plochy 
pro děti a mládež)
 Velmi spokojen/a   Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

  d. Uvítali byste na území města výstavbu nové koncertní 
síně „Rejnok“?

 Ano  
 Ne  

  e. Které zařízení pro volný čas Vám ve městě nejvíc chybí?

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

Rozvojové priority města České Budějovice
22. Které oblasti považujete pro další rozvoj města za klíčové?
 Vyznačte křížkem (max. 3 možnosti – dle Vašich osob-

ních priorit)
  a. Tvorba podmínek pro bydlení  
  b. Vytváření nových pracovních míst  
  c. Zlepšování podmínek v sociální oblasti 
  d. Rozšiřování a zkvalitňování podmínek 

 pro volnočasové aktivity 
  e. Řešení dopravy     
 f. Ochrana životního prostředí
  g. Péče o historické dědictví města
  h. Rozvoj cestovního ruchu
  i. Rozvoj školství
  j. Rozvoj a rozšiřování zdravotních služeb
  k. Řešení otázek bezpečnosti, snižování kriminality ve městě

Jiné? Uveďte, prosím:

 ..........…………....……………………………………………

23. Co je podle Vás největší překážkou úspěšného rozvoje 
města? Co by v příštích letech mohlo omezit jeho roz-
voj a snížit spokojenost obyvatel s životem ve městě?  

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

24. V čem naopak spatřujete největší příležitost pro 
možný budoucí rozvoj města České Budějovice?  

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

25. Máte-li jakékoliv další připomínky a náměty k řešení, 
uveďte je prosím zde:

 ..........…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

...............…………....……………………………………………

 ..........…………....……………………………………………

Identifikační údaje
Jsem:   Muž   Žena

Věk:   15 – 18 let  19 – 25 let
   26 – 60 let  61 a více

Vzdělání:  Základní   Středoškolské
   Vysokoškolské
Sociální postavení: 
 Student  Zaměstnanec  Podnikatel
 Nezaměstnaný       Důchodce / Invalidní důchodce

Pracujete v Českých Budějovicích či za prací dojíždí-
te mimo město?
 Pracuji v Českých Budějovicích
 Dojíždím za prací mimo České Budějovice



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

Ul icemi  města
Ve 2. polovině 19. století se 

začaly stavět bytové domy na 
pozemcích budějovického měš-
ťana a starosty Adalberta Wun-
derlicha, které se nacházely mezi 
Lineckou silnicí a řekou Malší, 
přibližně od dnešní ulice U Mal-
še k ulici Matice školské. Adal-
bert Wunderlich měl také na Li-
necké dvůr. V roce 1875 dosta-
la nová ulice jméno Wunderlicho-
va. Ve městě byl znám jiný Wun-
derlich a to Josef, vynálezce do-

konalejšího secího stroje. Podle 
Daniela Kováře sice není vylou-
čeno, že ulice byla pojmenová-
na právě po Josefu Wunderlicho-
vi, ale je to málo pravděpodob-
né, poněvadž v době kolem roku 
1875 bylo spíše pravidlem dávat 
názvy ulic podle jmen městských 
radních a starostů města.

Původní Wunderlichova ulice 
byla v několika místech přístup-
ná z Linecké. V roce 1884 zalo-
žila v ulici Terezie Triebová „První 
vídeňský ústav pro cídění a praní 
jemného prádla“, Wunderlichova 
27, vchod naproti c. k. vojenské 
nemocnici. Také parcela pozděj-
šího sokolského Národního domu 
U kotvy sahala do Tylovy ulice. Na 
plánu Královského horního města 
ČB z roku 1900 je vyznačena bu-
doucí ulice z Linecké silnice přes 
Malši a dále navazující na dneš-
ní Havlíčkovu ulici v Havlindě. Zá-

měr nové ulice a nového mostu se 
však nerealizoval. Později vznikla 
přes Malši jen lávka z ulice Matice 
školské (dnes tzv. Modrý most).

V roce 1921 byla Wunderlicho-
va ulice přejmenována na Tylovu. 
Půdorys Tylovky ukončily z jižní 
strany městské domy z roku 1921 
a ze severní panelák Experiment. 
Od počátku byla Tylovka málo prů-
jezdní ulicí. Mohlo by se říci, že to 
byla tichá ulice rovnoběžná s frek-
ventovanou Lineckou a nesrovna-

telná s dalšími rovnoběžnými uli-
cemi Komenského, Boženy Něm-
cové a Pabláskovou. Podle pa-
mětníků byla Tylovka samostat-
nou jednotkou; byla tam hospoda 
U Hovorků, tři hokynářství, pekař, 
cukrář, jednatelství, stavitelství, 
obchody uhlím a dřívím a ještě 
loutkové divadlo. Nedá se to dost 
dobře doložit, ale v pekařství u Zi-
mandlů se prý pekly nejlepší roh-
líky, housky a chléb ve městě. Asi 
až do roku 1955.

Povoznictví a obchod uhlím 
provozoval v Tylovce Čeněk Pícha. 
Hokejista Čeněk Pícha ml. bydlel 
později v Havlindě, ale k rodičům 
chodil, když byla Malše zamrzlá, 
přes řeku. Kluci z Tylovky hráli na 
Malši hokej, Čeněk Pícha se vždy 
zastavil a zahrál si s nimi. Měl tech-
niku, takže se snadno prokličkoval 
před bránu, ale nezneužíval toho, 
raději přihrával. Vůbec enkláva Ty-

lovky, Děkanské a přilehlé Linec-
ké byla čtvrtí hokejistů. Hráli bra-
tři Podlahové, Píchové, Antonín 
Španinger, Bäumeltů, Tonda Ho-
šek, Standa Kačírek, Pepík Pártl, 
Jula Šembera, Bohouš Veselka, 
skoro by se mohl z nich sestavit 
dobrý manšaft. Děkanskou ulici 
nechal v roce 1962 přejmenovat 
předseda MěNV Bedřich Drajer 
na ulici U Malše.

Hostinec U Hovorků zanikl po 
roce 1945. Pro pivo se pak chodi-

lo se džbánkem do hospody „Na 
severní točně“ za mostem (teh-
dy dřevěným) přes Malši. V zad-
ní části areálu Kotvy zařídil Sokol 
letní cvičiště, sokolovnu a v Ty-
lovce loutkové divadlo. Na konci 
představení děti vyvolávaly dupá-
ka. To byla mechanická loutka na 
klíček, která velmi dupala. Někdy 
dupák sešel z jeviště mezi děti 
a „mluvil“. Na cvičišti se v zimě 
udělalo kluziště s umělým osvět-
lením, vstupné 50 hal. Sokolové 
vlastnili také biograf Kotvu, vydě-
lávali si tak na vlastní činnosti.

Západní část Tylovky včetně 
areálu Sokola byla zbořena před 
stavbou polikliniky Jih. Zbo-
řen byl i objekt restaurace Kot-
va, kterého si Sokolové považo-
vali, přičemž vyloženě poliklinice 
nepřekážel. Dnes stojí v místech 
Kotvy výtvarně nehodnotné ko-
merční objekty.

TYLOVA

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

Dnešní otázka zní: Kdy byla postavena poliklinika Jih?
Odpovědi zasílejte do 15. prosince 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 z říjnového vydání zní: Ve městě jela tramvaj naposledy v roce 1950. 
Výhercem se stal David Potyš z Českých Budějovic. Blahopřejeme!

Bojovali za svobodu, dostanou pomník!
Čeští letci, kteří bojovali za Čes-

koslovensko v druhé světové vál-
ce, dostanou v Českých Budějovi-
cích pomník. Nahradí tak vlastně 
dávné pietní místo legionářů, které 
kdysi bývalo u hlavní pošty. 

Památník vznikne mimo jiné také 
díky občanským aktivitám. S nápa-
dem na vybudování přišel obyvatel 
krajského města Vladimír Vopalecký. 

„Sluší se vyjádřit touto formou vel-
ký dík letcům za nasazení svých živo-
tů za svobodu," uvedl k iniciativě oby-
vatel města primátor Juraj Thoma.

Před několika lety obeznámil 
Vladimír Vopalecký se záměrem 
zastupitelstvo a někteří ze zastupi-
telů okamžitě nabídli finanční pří-
spěvek na tuto aktivitu. Následně 
se uskutečnil koncert ve prospěch 
pomníku. 

„Postupně se dostaly věci do 

pohybu a začalo se o tom hovořit. 
Dík patří jak vedení města, tak také 
řediteli divadla Jiřímu Šestákovi 
nebo novinářce a publicistce Haně 
Hosnedlové. Především za velkou 
pomoc při pořádání koncertu, kte-
rý vynesl asi 50 000 korun,“ po-
děkoval všem Vladimír Vopalecký  
s tím, že v současné době je na 
kontě na stavbu pomníku přes 130 
tisíc korun. 

„Jak bude pomník vypadat, 
ukáže nyní architektonická sou-
těž, kterou vyhlásilo město Čes-
ké Budějovice. Hlásit se do ní 
mohou jednotlivci i skupiny, ale 
podmínkou je, aby alespoň jeden 
člen skupiny byl autorizovaným 
architektem. Návrhy, které musí 
dodržet celkový rozpočet v ma-
ximální výši jednoho milionu ko-
run, je nutné odevzdat do 18. led-

Zastávek, kde cestující 
nezmoknou, přibývá

Slib města zvýšit komfort 
cestujících MHD postupným 
zastřešováním zastávek se daří 
naplňovat. 

„Po zastřešení zastávky Sam-
son u Budějovického měšťan-
ského pivovaru přijdou na řadu 
zastávky na Litvínovické u auto-
kempu, u zastávky Skuherského 
a na Dobrovodské,“ uvedl 1. ná-
městek pro ekonomiku a majetek 
města Miroslav Joch.

Zanádražka se po výkupu  
garáží dočká svého dokončení

Výkup garáží v lokalitě pod Hu-
sovou kolonií se chýlí k úspěšné-
mu závěru. 

„Do konce tohoto roku chce 
město ještě vykoupit zbývající čty-
ři garáže, aby začátkem roku 2014 
mohl kraj zahájit stavbu i toho-

to úseku zanádražní komunikace. 
Dokončení posledního úseku za-
nádražky je naší prioritou, výrazně 
zlepší dopravní situaci ve městě,“ 
vysvětluje 1. náměstek pro eko-
nomiku a majetek města Miroslav 
Joch. 

Budějovice budou mít  
Centrum halových sportů

Kolem padesáti projektů bylo 
už přihlášeno do prvního kola 
architektonické soutěže o ná-
vrh budoucího českobudějovic-
kého Centra halových sportů. To 
má vzniknout na místě stávají-
cí Sportovní haly v lokalitě Dlou-
há louka. Soutěž město vyhlási-
lo 27. září 2012 a jejím záměrem 
je vybudování moderního centra 
s parametry pro pořádání vrcho-
lového, výkonnostního i rekreač-
ního sportu a pořádání společen-
ských akcí s vysokou diváckou 
návštěvností. 

„Množství přihlášených návrhů 
je dobrým znamením, že o soutěž 

je mimořádný zájem a budí i vel-
kou naději na výběr kvalitního a 
zajímavého řešení. Hodnotící po-
rota se sešla 21. a 22. listopadu 
2012 a do druhého kola vybrala 
několik návrhů. Z nich pak budou 
vybrány projekty určené k dopra-
cování vytvářejícího předpokla-
dy pro zadání projektové doku-
mentace. Vítěz druhého kola poté 
bude pověřen vypracováním de-
finitivní projektové dokumenta-
ce pro realizaci stavby,“ shrnu-
je primátor Juraj Thoma s tím, že 
všechny návrhy obeslané do sou-
těže budou na její závěr veřejně 
vystaveny.

Ztracená či nalezená kola 
budou mít nové majitele

Ve středu 12. prosince se v 
době od 14 do 16 hodin usku-
teční prodej jízdních kol ze ztrát 
a nálezů magistrátu města Čes-

ké Budějovice. Zájemci mohou 
přijít do skladu zadního traktu 
ZŠ E. Destinové, příjezd z ulice 
J. Opletala.

Oznámení majetkového odboru  
Magistrátu města České Budějovice

Zastupitelstvo města České Budějovice na svém zasedání  
21. června 2012 projednalo a usnesením č. 163/2012 schválilo 

prodej volné bytové jednotky č. 1482/9
na adrese tř. 28. října 1482/7 v Českých Budějovicích (3+1 ka-
tegorie standard) o celkové výměře 111,20 m2 vč.  příslušného 
spoluvlastnického podílu id. 11120/87336 na společných částech 
domu čp. 1482 a pozemku parc. č. 3755 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 476 m2 a č. 3758 – zahrada o výměře 323 m2, vše v 

kat. území České Budějovice 3, formou nejvyšší nabídky.

Minimální výše nabídnuté ceny činí 1.950.000,- Kč.

Bližší informace a podmínky prodeje obdrží zájemci na majetko-
vém odboru Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla 

Otakara II. č. 1, 2, II. patro, č. dv. 233, tel. 386 802 403.

Prohlídka nemovitosti se koná v úterý 27. listopadu 2012 a ve 
čtvrtek 6. prosince 2012, vždy od 13.30 hodin. Sraz zájemců je 

před vchodem do domu. 

Přihlášku s nabídnutou kupní cenou podají zájemci v zalepené 
nebo zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové 
řízení – byt č. 1482/9 – neotvírat“ osobně nebo prostřednictvím 
pošty tak, aby byla doručena na Magistrát města České Budějo-
vice – majetkový odbor, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 

České Budějovice, nejpozději do 12. prosince 2012 do 16.00 hod. 
Každý zájemce smí předložit pouze jednu nabídku.

Statutární město České Budějovice si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny předložené nabídky.

na 2013,“ upozornil primátor Ju-
raj Thoma. 

Výběr finálního návrhu provede 
porota, v níž zasednou jak zástup-
ci města, tak nezávislé osobnosti. 
O novém pomníku bude spoluroz-
hodovat i kurátor Domu umění Mi-
chal Škoda.

Kromě pomníku pro letce z dru-
hé světové války, se nedávno bu-
dějovičtí radní zabývali i dvěma 
dalšími pietními místy. 

„Město souhlasilo s umístěním 
pomníku bitvy u Zborova v pro-
storu mezi Gerberou a Jihočes-
kou vědeckou knihovnou a ná-
sledně rada města dala podnět, 
aby byl opraven nedaleký chátra-
jící pomník sovětským vojákům, 
který však není v majetku města,“ 
doplnil primátor Českých Budějo-
vic Juraj Thoma. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně 
v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se 
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň 
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20. 
ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
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Adventní trhy – 15. ročník. / Výstaviště České Budějovice
Vánoční večerní čaje v „Armáďáku“. Hrají beatové legendy 60. až 80. let. / KD Slavie
Adventní trhy – 15. ročník. / Výstaviště České Budějovice
Prezentační výstava středních škol. / Výstaviště České Budějovice
Art Fest – 1. ročník. Veletrh výtvarného umění. / Výstaviště České Budějovice
1. adventní dílna pro dospělé. Výroba adventních věnců s výtvarným ateliérem Tvor a Zahradnictvím Kec – s vůní jehličí a svařáku! / Galerie Pod kamennou žábou
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18 
Pohádky ve vaně: Detektiv lupa a tajemná věž. Divadlo Damúza. / k. k. Horká vana, Česká 9
Pohádková ponožka. Pohádka, poté výtvarná vánoční dílna pro děti i dospělé. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. / náměstí Přemysla Otakara II.
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
Kamelot revival. / náměstí Přemysla Otakara II.
Koncert Josefa Zímy a orchestru Jiřího Sládka. Host: Yvetta Simonová, moderátor: D. Klapka. / DK Metropol, společenský sál
Nezřízený filmový ples č. 2. Maškarní ples filmových postav plný soutěží a dalších překvapení. / Café klub Slavie
Adventní trhy – 15. ročník. / Výstaviště České Budějovice
Art Fest – 1. ročník. Veletrh výtvarného umění. / Výstaviště České Budějovice
Vánoční abeceda. Vánočně laděné loutkářské varieté s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18
J. Drda: Zapomenutý čert. Pohádka o zapomenutém starém čertovi. / Divadlo U Kapličky, Husova 45
Vánoční abeceda. Vánočně laděné loutkářské varieté s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18
Jak do Mastné Lhoty přišel čert. Téměř divadelní společnost. / náměstí Přemysla Otakara II.
Adventní koncert. J. Pavlica: Missa brevis aj.. Účinkuje Jihočeské pěvecké sdružení, Katedrální sbor a Collegium Musicum Budvicense / Husův sbor, Palackého nám. 1
Králíci z klobouku. Představení Divadla Špílberg pro nejmenší diváky. / ArtIGY, Pražská 24 (3.p. OC IGY)
1. adventní zpívání: Zvonečci ZŠ J. Š. Baara. / Galerie Pod kamennou žábou
Hana Lounová a Forbes. / náměstí Přemysla Otakara II.
13. vánoční zvonkový průvod a otevření Ježíškovy poštovny v Českých Budějovicích. / Piaristické náměstí
Kulinář Petr Stupka. Živé vystoupení s ochutnávkou kulinářských dobrot z třeboňského kapra. / náměstí Přemysla Otakara II.
Vránkovy koledy. Účinkuje Jihočeské pěvecké sdružení a Velký dechový orchestr. / náměstí Přemysla Otakara II.
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18                                          
Adventní koncert Diecézní a Městské charity. Účinkují posluchači Konzervatoře České Budějovice. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Dudlajda – vánoční koncert. / náměstí Přemysla Otakara II.
Vlasta Redl s kapelou. Koncert proslulého zpěváka v novém provedení. / DK Metropol, společenský sál
Architektura 20. a 21. století (zejména v Č. Budějovicích). Přednáška. / k. k. Horká vana, Česká 9                    
Vánoční pohádka. Pro děti i dospělé v podání divadla Zvoneček / Restaurant modrý dveře, Biskupská 1
Vánoční abeceda. Vánočně laděné loutkářské varieté s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18                                                        
X-tet. / náměstí Přemysla Otakara II.
Ozvěny Anifestu 2012. Poslední předvánoční promítání krátkých animovaných filmů z AniFestu 2012. / Galerie Pod kamennou žábou
Rozhlasový swingový orchestr o Vánocích. Host: PS Medvíďata ZUŠ Český Krumlov / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
Športniki: BACK TO BULLERBYN. Divadelní lahůdka mladého pražského souboru absolventů DAMU. / k. k. Horká vana, Česká 9                         
Mikulášská jízda s dopravním podnikem. Pro hodné i hříšníky.
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18                                          
PŘÍLET ANDĚLA. / náměstí Přemysla Otakara II.
Spirituál Kvintet. / náměstí Přemysla Otakara II.
J. Franco, G. Melanie: Bordel na ministerstvu. Nepoliticky korektní komedie. / Divadlo U Kapličky, Husova 45
Jihočeská komorní filharmonie & Nezmaři. Dirigent: J. Talich. / Koncertní síň O. Jeremiáše
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky (do vínku nadaným přednašečům). / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
Uriah Heep. Koncert. / KD Vltava
Milostný trojúhelník. Improvizace hry na dané téma. Hrají: P. Liška, M. Zbrožek, J. Polášek. / Clarion Congress Hotel České Budějovice
DFS Úsviťáček. / náměstí Přemysla Otakara II.
Jihočeská komorní filharmonie & Nezmaři. Dirigent: J. Talich. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Výstup na Anapurnu. Cestopisná show J. Trávníčka. / KD Vltava
D. Gordon: Cena za něžnost. Hrají: J. Čvančarová, J. Janěková, A. Pyško, J. Kačer, M. Holubcová a další. / DK Metropol, divadelní sál
Papouškovo sirotci. / náměstí Přemysla Otakara II.
Tomáš Klus. Koncert. / KD Vltava
Jihočeská komorní filharmonie & Nezmaři. Dirigent: J. Talich. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Vánoční kapr. Jihočeská plastiková tour mládeže. / DDM, U Zimního stadionu 1
Náves plná sněhuláků aneb Postav si na budějovickém Adventu svého sněhuláka. / náměstí Přemysla Otakara II.
Pohádky ve vaně: O větrném králi. O putování po světě a hledání ztracené sestřičky. / k. k. Horká vana, Česká 9
Vánoční VW GOLF. Pásmo vánoční hudby, soutěží a rekordů. / náměstí Přemysla Otakara II. 
Louskáček. Baletní vánoční příběh. Účinkuje soubor baletu Jihočeského divadla. / DK Metropol, divadelní sál
Den s Rádiem Blaník: Standa Hložek. / náměstí Přemysla Otakara II. 
Rek a Lama. Divadelní soubor Odevšad. Představení předvedené 4 způsoby pantomimy. / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
Kypr. Europe Direct Č. Budějovice Vás zve na literárně-hudební večer. / k. k. Horká vana, Česká 9 
Photolab. Hudba Photolabu vás pohoupe na vlně melancholie a následně přinutí udělat krok zpět pod přívalem přímočaré energie. / Café klub Slavie
2. adventní dílna pro děti i dospělé. Výroba originálních přáníček, krabiček, pytlíčků a balicích papírů z netradičních materiálů. / Galerie Pod kamennou žábou
Vánoční abeceda. Vánočně laděné loutkářské varieté s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18                                                        
J. Malinová: O loupežnické princezně. Veselá pohádka plná písniček. / Divadlo U Kapličky, Husova 45 
Vánoční abeceda. Vánočně laděné loutkářské varieté s mikulášskou nadílkou. / Malé divadlo, Hradební 18                                                        
BuDuS. / náměstí Přemysla Otakara II.        
Pyšná princezna. Představení Divadla Studna určené pro nejmenší diváky. / ArtIGY, Pražská 24 (3.p. OC IGY)
Vánoční operní střípky s WeiLongem Taem a jeho hosty. Účinkuje soubor opery Jihočeského divadla. / Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19
Rendez-vous s tabatěrkou. Malá west pocket revue plná barev, hudby, tance a humoru. / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
2. adventní zpívání: CANTUS FIRMUS. / Galerie Pod kamennou žábou 
Rozkrock. / náměstí Přemysla Otakara II.   
4TET. / DK Metropol, společenský sál
Výtvarný atelier Tvor a jeho vánoční dílna pro děti i dospělé. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Kulinář Petr Stupka. Živé vystoupení s ochutnávkou kulinářských dobrot z třeboňského kapra. / náměstí Přemysla Otakara II.
Soud, kterého se není třeba bát. Přednáška o posledním soudu, kde je spravedlnost opravdu zaručena. Přednáší PhMgr. Vítězslav Chán, M.A. / Sál CASD, Fr. Šrámka 34
JSPT Úsvit. Koledy. / náměstí Přemysla Otakara II.      
G. Aron: Můj báječný rozvod. Komedie o tom, že i rozvod může být začátek. Hraje E. Balzerová. / DK Metropol, divadelní sál
Výroba svícnů a věnců se SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou. / Wortnerův dům, U Černé věže 22  
Iva Knobloch – O designu. Přednáška. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Blechblässer. Vystoupení žesťové kapely z Lince. / náměstí Přemysla Otakara II.
Lakomá Barka. / náměstí Přemysla Otakara II.              
Zwei Kessel Buntes. Pražské hudební duo M. Fajfr /kytara a zpěv/ a V. Košut /piano/. Vyzrálý písničkářský folk/jazz. / k. k. Horká vana, Česká 9
Literární šleh s Janem Burianem. Básník, písničkář a prozaik představí knihu o svém otci E. F. Burianovi. / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
Radůza. Koncert. / KD Vltava
Zvonečková dílna. Výroba skleněných zvonečků, 8 - 14.30h pro MŠ, ZŠ (nutno objednat předem), 15 – 18h veřejné dílny. / Galerie Pod kamennou žábou
Zdobení perníčků se SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnickou. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Předvánoční seniorská píseň. Účinkují komorní sbor Canzona, Blaťácký soubor ze Ševětína, pěvecký soubor Rozmarýn a další. / KD Slavie
Africké gospelové orchestry. / náměstí Přemysla Otakara II.
Česko zpívá koledy. A v Budějovicích nás v tom podpoří Dudlajda. / náměstí Přemysla Otakara II.
Drobek a Lucy. / náměstí Přemysla Otakara II.       
Koncert afrického sboru. / Husův sbor, Palackého náměstí 1
R. Mařík: Z nařízení bytové komise. Příběh z roku 1919 – vyřeší bytová komise bydlení ministerského rady s rodinou? / Divadlo U Kapličky, Husova 45
Sestry Havelkovy. Dámské vokální kvarteto. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
Na návštěvě u Nezmarů – BG Styl. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Setkání s tvůrci a tradičními vánočními zvyky a řemesly. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Koledy v podání budějovického dudáckého sdružení BUDUS. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Úsvit a Úsviťáček. / Společné vystoupení souborů písní a tanců. / náměstí Přemysla Otakara II.                                                       
Folková jíška Pavlíny Jíšové živě. Host: kapela Luňáčci. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
Vánoční koncert - Jihočeská dechová kapela JIŽANI. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Gospelové vánoce. Justin Blair & The Soulful Gospel Singers (USA). Tradiční vánoční koncert s jedinečnou atmosférou. / Kostel sv. Jana Nepomuckého, B. Němcové
Swingtet. Koncert kapely hrající jazz manouche, tedy pekelně rychlé kytary a lá Trio z Belleville. / k. k. Horká vana, Česká 9     
Workshop lidových tvůrců. Prodej šperků, dřevěných hraček, košíků. / Wortnerův dům, U Černé věže 22
Beránkovy Vánoce - Rozsvícení vánočního stromu a zpívání pro Ježíška. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Vánoční koncert DPS Carmína. / Koncertní síň O. Jeremiáše
COP. / náměstí Přemysla Otakara II.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

lování městských bytů. těch je 
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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-
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Hazard skončí do tří let
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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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Jižní Čechy a já. Povídání s herečkou a scénáristkou Sabinou Remundovou. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
Vltava. Koncert legendární kapely. / Café klub Slavie
Beránkovy Vánoce – Lidový jarmark. Jihočeští řemeslníci předvedou svoji šikovnost v ukázkách i ve výtvorech. / Dům U Beránka, Krajinská 35 
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
Vánoční dílna. Výroba svícnů, girland a dalších dekorací pod vedením J. Kece. / Galerie Pod kamennou žábou
Pohádky ve vaně: DIV. T601: Kráska a zvíře aneb Láska na kolejích. / k. k. Horká vana, Česká 9 – 
Kouzelná píšťalka a Labutí panna. Téměř divadelní společnost. / náměstí Přemysla Otakara II.
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
Vánoční VW GOLF. Pásmo vánoční hudby, soutěží a rekordů. / náměstí Přemysla Otakara II.
Beránkovy Vánoce – Muzika od sousedů. Setkání muzikantů. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Den s Hitrádiem Faktor. / náměstí Přemysla Otakara II.
Zrození naděje. Duchovní vánoční koncert. / Sál CASD, Fr. Šrámka 34
Den s Hitrádiem Faktor – Petr Kolář. / náměstí Přemysla Otakara II.
Vánoční galakoncert – Jihočeská komorní filharmonie. Sólisté: I. L. Lehr /soprán/, B. Gunnell /tenor/, dirigent: J. Talich. / DK Metropol, společenský sál
Beránkovy Vánoce – Rybí neděle. Speciality z jihočeských kádí, rybí pohádky, vaření podle starých receptů, život v jihočeském rybníce. / Dům U Beránka, Krajinská 35
3. adventní dílna pro děti i dospělé. Malování obrázků, ozdob a dekorací z plexiskla. / Galerie Pod kamennou žábou
M. Mašková: Vánoční příběh. Příběh osamělého děvčátka, kterému se splní jeho největší přání. / Divadlo U Kapličky, Husova 45
Vehicle club band. / náměstí Přemysla Otakara II.
Za času našich babiček. Divadelní představení Studia dell´arte určené pro nejmenší. / ArtIGY, Pražská 24 (3.p. OC IGY)
Vánoční koncert DPS Canzonetta. / Koncertní síň O. Jeremiáše
3. adventní zpívání – DPS Skřivánek Zliv. / Galerie Pod kamennou žábou
Moonbeans. / náměstí Přemysla Otakara II.
Dyškanti. Adventní hudba 15. až 17. století. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
Irena Budweiserová a Fade In. Recitál někdejší členky Spirituálu Kvintet obsahující vedle jazzu a blues především gospely a spirituály. / Sál CASD, Fr. Šrámka 34    
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Kulinář Petr Stupka. Živé vystoupení s ochutnávkou kulinářských dobrot z třeboňského kapra + soutěž. / náměstí Přemysla Otakara II.
Bryčka. / náměstí Přemysla Otakara II.
Vánoční koncert – CIMBAL CLASSIC & POLAJKA. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Vánoční koncert hudebního oddělení. Flétny, kytary. / DDM, U Zimního stadionu 1
Třeboňští pištci. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Kapka. Lidové písně a koledy. / náměstí Přemysla Otakara II.
X-tet. Vokální skupina. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
Njorek. Trio Jaroslav „Olin“ Nejezchleba, člen legendárních Etc./violoncello/, M. Műller /citera/, S. Barek /kytara/. / k. k. Horká vana, Česká 9
Vážnej příbjeh. / Pojednání o existenčních otázkách s neuvěřitelným koncem. / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Beránkovy Vánoce – Punč od radních. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Vánoční koncert koled a vánočních písní. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Mendík Jirsíkova gymnázia, dirigent: O. Thamová. / Husův sbor, Palackého náměstí 1
Koledování s Úsvitem. / KD Slavie
Stařenky – Schovanky. / náměstí Přemysla Otakara II.
M. Doleželová, R. Vencl: Když se zhasne. Mrazivá komedie. Vánoční večírek na Manhattnu nebo swingersparty? / Divadlo U Kapličky, Husova 45
Veselé Vánoce u Veselých. Zábavný večer s šéfem opery Jihočeského divadla M. Veselým. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
J. Nepomuk Piskač: Počítání oveček aneb Uspávání hadů III. – cyklický/cylindrický translatologický večírek. / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
Kuře v hodinkách. Koncert V. Mišíka + ETC bandu + Flamenga. / KD Vltava   
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Beránkovy Vánoce – Dílna pro Ježíška. Připravte Ježíškovi ručně vyrobené dárky z vlny, dřeva a peří. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Vánoční koncert ZUŠ B. Jeremiáše. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Živý Betlém. / Piaristické náměstí
Vánoční koncert pěveckého sboru Canzona. Dirigent: A. Knotková. / Husův sbor, Palackého náměstí 1                                                                                             
Dudlajda. Vánoční koncert. / náměstí Přemysla Otakara II.
Jan Burian - Antidepresivní večírek. Koncert známého pražského písničkáře, básníka a prozaika. / k. k. Horká vana, Česká 9
Vánoce v Žábě. Výroba dárečků, vánoční punč či svařák. 8 - 14.30h pro MŠ, ZŠ (nutné telefonické objednání), 15 - 18h volný vstup.  / Galerie Pod kamennou žábou
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Vánoční komediantský program. Účinkují Teátr Víti Marčíka, kejklíř Vojta Vrtek, orchestr Péro za kloboukem. / Piaristické náměstí 
Beránkovy Vánoce – Beránčí koncert. Společné zpívání a hraní s ovečkami a beránky. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Betlémské světlo. Slavnostní předávání světla přátelství z Betléma, přímý přenos na 106,4 FM. / Klášterní kostel Obětování panny Marie, Piaristické nám.
Štědrej večer nastal – J. J. Ryba: Česká mše vánoční - DPS Canzonetta a Jihočeská komorní filharmonie. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Tradiční vánoční koncert přípravných pěveckých sborů Modřinky a Hvězdičky, Jitřenka a Puellae Budwicienses. / DK Metropol, divadelní sál
Nezmaři. Vánoční koncert. / náměstí Přemysla Otakara II.
Štědrej večer nastal – J. J. Ryba: Česká mše vánoční - DPS Canzonetta a Jihočeská komorní filharmonie. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Aneta Langerová – studiové turné Nahráváme! Předvánoční koncert. / Café klub Slavie
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh, Pečení pro radost. Přijďte si s námi upéct domácí vánočku, jidášky a zdravé cukroví. / Dům U Beránka, Krajinská 35
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
Pohádky ve vaně: Setkání před Betlémem - Teátr Víti Marčíka. Lidový příběh o narození Ježíše umocněný koledami. / k. k. Horká vana, Česká 9
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
Vánoční VW GOLF. Pásmo vánoční hudby, soutěží a rekordů. / náměstí Přemysla Otakara II.                                                                   
Den s Rockrádiem – Menhir. / náměstí Přemysla Otakara II.
Den s Rockrádiem – Aleš Brichta ABBand. / náměstí Přemysla Otakara II.
Jelení loje. Okouzlující, ženské pěvecké těleso s kytaristou. / k. k. Horká vana, Česká 9 
Vánoční koncert Lucie Bílé. Doprovází skupina Petra Maláska. / DK Metropol, divadelní sál
Návrat Superstřika. Premiéra nové hry Ne(z)řízeného divadla + JamSession s vánočním večírkem. Předvánoční  koncert.  / Café klub Slavie
Vánoce na starém městě a staročeská vánoční ulička v Panské. / Piaristické náměstí, Panská ulice 
Vánoce v Žábě. Vánoční atmosféra, koledy, dárečky, vánoční punč či svařák. / Galerie Pod kamennou žábou 
Vánoční koncert – J. J. Ryba, J. Pavlica. Účinkuje soubor opery Jihočeského divadla. / Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19
4. adventní zpívání – Furiant. / Galerie Pod kamennou žábou
Vánoční koncert – J. J. Ryba: Hej mistře. Účinkuje Jihočeské pěvecké sdružení, Katedrální sbor a Collegium Musicum Budvicense. / Husův sbor, Palackého náměstí
Vánoční koncert – J. J. Ryba, J. Pavlica. Účinkuje soubor opery Jihočeského divadla. / Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19
Čert a kočka. Pohádka. / Malé divadlo, Hradební 18
O veliké řepě a další pohádky ze Špalíčku. Pohádka. / Malé divadlo, Hradební 18
Čarodějka Jennifer. Pohádka. / Malé divadlo, Hradební 18
Sto roků prázdnin. Dobrodružný příběh. / Malé divadlo, Hradební 18
Kašpárek v rohlíku 2. Dětský kabaret. / Malé divadlo, Hradební 18
11. ročník Pohádkového poledne aneb Po čtyřech věžích kolem Samsonovy kašny. / náměstí Přemysla Otakara II
Škola základ života. Hudební retro komedie s činohrou Jihočeského divadla. / Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19
Hello Dolly! Muzikál se souborem opery Jihočeského divadla. / DK Metropol, divadelní sál
Silvestr v „Armáďáku“. Hrají beatové legendy 60. až 80. let. / KD Slavie
Silvestr - DJ Filda. / Restaurant modrý dveře, Biskupská 1
Silvestrovská oslava v nesilvestrovsky poklidném duchu. / k. k. Horká vana, Česká 9
Koncertní síň O. Jeremiáše – Novoroční koncert – Jihočeská komorní filharmonie – sólisté: A. Vizvári /soprán/, F. Bandžak /baryton/, dirigent: P. Chromčák – 
Novoroční koncert. L. van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, Óda na radost. Účinkuje soubor opery Jihočeského divadla. / DK Metropol, divadelní sál
Zahájení Tříkrálové sbírky. Průvodu Tří králů městem požehná světící biskup Mons. Mgr. P. Posád. / náměstí Přemysla Otakara II.
Tříkrálový koncert. Účinkuje Filharmonie Brno,  dirigent: L. Svárovský. / DK Metropol, divadelní sál
Kašpárek v rohlíku 1. Dětský kabaret. / Malé divadlo, Hradební 18 
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Pravidelné akce
01.12. – 23.12.
03.12. – 21.12.
14.12. – 18.12. 
12.12. – 18.12.

Vánoční trhy. Prezentace a prodej vánočního zboží s bohatým kulturním programem. / náměstí Přemysla Otakara II.               
Vánoční dílny s výtvarným atelierem Tvor. Pro MŠ, ZŠ, družiny nebo větší skupiny, nutné telefonické objednání. / Galerie Pod kamennou žábou
Vánoční tvůrčí dílny pro děti. Možnost zhotovení drobných dárečků či vánočních dekorací. / Radniční výstavní síň
Vánoční řemeslné trhy. Od 15.00 hod. kulturní program, od 16.30 hod. Večerníčky – divadelní představení pro děti. / nádvoří radnice

10.00

10.00
09.00 

Změna programu vyhrazena, aktualizace na www.c-budejovice.cz.

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

Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

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

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

 24. 12. 2011   -  zavřeno

 25. 12. 2011  -  zavřeno

 26. 12. 2011  -  zavřeno

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

 1. 1. 2012  -  zavřeno

Vánoční svátky 2011

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

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

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

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

Program na konec 
i začátek roku

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

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

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

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

Foto Martin Volný

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund
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Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

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

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

 24. 12. 2011   -  zavřeno

 25. 12. 2011  -  zavřeno

 26. 12. 2011  -  zavřeno

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

 1. 1. 2012  -  zavřeno

Vánoční svátky 2011

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

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

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

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

Program na konec 
i začátek roku

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

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

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

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

Foto Martin Volný

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund
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Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Při cvičení VODA 2012 si pracovníci 
společnosti ČEVAK a.s. vyzkoušeli 

obsluhu mobilní úpravny vody.

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

Naše voda  Náš život.

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

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

Provozní doba sběrných dvorů

 
 

Service for the Future 

                                                               www.asa-cz.cz 

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 

V průběhu měsíce října naše společnost zprovoznila nové webové 
stránky, na kterých najdete 
všechny důležité informace, 
například termíny výlovů, 
prodej vánočních stromků, 
ceník a otevírací dobu pro-
dejny a mnohé další. V listo-
padu bude vedle prodejny 
ryb a zvěřiny otevřena pro-
dejna mysliveckých potřeb. 

Ekologická likvidace podezřelého alkoholu

www.lesyarybnikymestacb.cz

Nabízíme kompletní 
servis vašich pneu včetně 
sezónního uskladnění

Navíc prodáváme nové 
pneu všech značek 
a rozměrů

Více na www.dpmcb.cz, 
tel. 387 719 142, 145

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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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

Hledáte kvalitní 
a spolehlivý 
pneuservis?

Dopravní podnik města České Budějovice a.s., 
Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice

Volba preziden-
ta asi přinese i 

komplikace
Prezident České republiky se 

bude volit ve dnech 11. a 12. led-
na 2013. Případné druhé kolo se 
uskuteční 25. a 26. ledna 2013. 
Na historicky první volbu hla-
vy státu se začalo připravovat  
i město. Podle schválené legisla-
tivy je zřejmé, že tento zákon při-
nese novinky, které celý proces 
nejen pořádně prodraží, ale také 
zkomplikují. 

„Tak například zákon stano-
ví, že starosta musí svolat čle-
ny okrskových volebních komi-
sí na první zasedání dopisem do 
vlastních rukou, což bude v praxi 
znamenat rozeslání asi 850 obá-
lek s modrým pruhem, a každá  
z nich bude stát 41,80 korun. Dří-
ve se členové na zasedání svolá-
vali obyčejným dopisem za 9,50 
korun. Dalším zádrhelem v praxi 
může být vlastní doručení obálek 
Českou poštou. Pokud doručo-
vatel nezastihne adresáta doma, 
předá pouze do poštovní schrán-
ky výzvu a adresát si musí zásil-
ku osobně vyzvednout. Pokud 
tak neučiní a nepřijde na zasedá-
ní bez omluvy, nebude mu umož-
něno dodatečné složení slibu, čili 
není členem komise a mojí po-
vinností je dojmenovat náhradní-
ka. Může se tak stát, že seznam 
náhradníků bude vyčerpán dří-
ve, než budou komise komplet-
ní,“ říká k úskalím zákona primátor 
Juraj Thoma s tím, že první zase-
dání okrskových volebních komi-
sí se ve Sportovní hale bude ko-
nat ve čtvrtek 20. prosince v 8.00 
hodin pro volební okrsky 1 až 45 
a v 10.00 hodin pro okrsky číslo 
46 až 90.

Potíže budou pravděpodobně  
i s informovaností voličů. Zákon 
totiž ukládá starostům informovat  
o době a místě konání pouze pro-
střednictvím úřední desky. Pokud 
se obec rozhodne jinak, musí tak 
učinit na vlastní náklady. 

„Hlasovací lístky pro první kolo 
volby dostanou lidé do schránek. 
Při případném druhém kole je do-
stanou ve volební místnosti. Ne-
smyslné ale je, že volební komi-
se dostane k dispozici stejné sou-
bory jako v kole prvním. Zname-
ná to, že se všechny soubory bu-
dou tisknout znovu, i když půjde 
jen o výběr ze dvou kandidátů. Ty 
musí členové komise vybrat z ce-
lého souboru,“ poukazuje vedou-
cí správního odboru Václav Su-
chopár.

Město nabídne 
občanům posy-
pový materiál
Také letos bude město zdar-

ma poskytovat posypový mate-
riál pro provádění zimní údržby 
na chodnících přilehlých k ne-
movitostem v jejich vlastnictví či 
správě. V případě potřeby bude 
materiál zavezen přímo na mís-
to. Rozdáváno bude 40 kg písku 
na jednu nemovitost. Při nepříz-
nivých klimatických podmínkách 
(náledí, ledovka) je možné výji-
mečně dát i posypovou sůl. Po-
kud se jedná o dům s více vcho-
dy, může každý z nich nároko-
vat 40 kg posypového materiálu. 
V případě zájmu je třeba doručit 
žádost paní Gabriele Prokopové, 
pracovnici odboru správy veřej-
ných statků. Ta musí obsahovat 
jméno, adresu a kontaktní tele-
fon. Vloni této služby využilo 312 
občanů.


