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 Nový městský web

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

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

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

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

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

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

Příští rok bude kritický, 
ale rozpočet ho ustojí

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

Příjmy ovlivní krize
příjmy městského rozpočtu 

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

další položku tvoří nedaňové 

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

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

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

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

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

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

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

Ivana Popelová (HOPB),
náměstkyně primátora

miliónů kč. 
ze státního rozpočtu pak přite-

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

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

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

Seškrtané výdaje
město by stěží mohlo bez dalších 

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

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

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

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

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

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

Vývoj schváleného rozpočtu - příjmy
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(dokončení na straně 2)

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

Smutek za Havla. Týden před Vánocemi České Budějovice 
vzpomínaly na prezidenta Václava Havla. Lidé podepisova-
li kondolence a před radnicí spontánně zapalovali svíčky. 
Město ve spolupráci s Jihočeským divadlem připravilo čte-
né představení jeho poslední hry Odcházení, jejíž premiéry 
v Českých Budějovicích v roce 2008 se prezident zúčastnil 
osobně.                                                Foto Jihočeské Divadlo
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n  Město stojí o veřejnou službu
n  Sběr bioodpadu se osvědčil
n  Ulicemi města: Trocnovská
n  Kam za kulturou v lednu

Milí 
spoluobčané   
a čtenáři radnič-
ních novin,
coby původní 
profesí archeo-
log jsem se před 
Vánocemi dob-
ře bavil teorie-
mi o konci světa, 
který – jak jinak 
– nenastal. S trochou jízlivosti bych si 
i po osobních zkušenostech posled-
ních několika měsíců mohl vsadit na 
to, že někde jistě probíhá hledání vi-
níků debaklu této gigantické katastro-
fy, která například na americkém kon-
tinentě dala vzniknout nové verzi po-
sedlosti nakupováním. 

V očekávání mohutných zemětře-
sení se totiž dobře dařilo dodavatelům 
stavebních prací, kteří stavěli údajně 
bezpečné bunkry, a obchodníkům – 
řada z nich vytvořila balíčky, tedy spí-
še balíky obsahující zásoby jídla a pití 
až na jeden rok (co by bylo po roce, ni-
kdo neřešil). Vydělali i letečtí doprav-
ci, neboť o letenky do Mexika a někte-
rých zemí střední Ameriky byl mimo-
řádný zájem. Přičemž ti, kdo se před-
pokládaného konce nemohli dočkat, 
údajně kupovali pouze letenky tam, 
nikoliv už zpět. 

Proč však začínám první letošní 
vydání radničních novin právě zmín-
kou o příběhu a očekávané události 
z druhé strany naší planety a stovky 
let starém „proroctví“? Rád bych na 
něm demonstroval to, že i ty nejhor-
ší předpovědi a očekávání se nemusí 
nutně naplnit. A to platí i pro nás. Ano, 
může se zdát, že rok, do kterého jsme 
vkročili, bude v mnoha směrech složi-
tý, ale nepodléhejme špatné náladě!

K tomu vám všem osobně i za mé 
nejbližší spolupracovníky přeji mno-
ho odhodlání a síly, potřebné zdraví, 
nezbytnou společnost optimistických  
a férových lidí kolem sebe a opravdo-
vou radost z každého, i sebemenšího 
úspěchu. 

Juraj Thoma 
primátor města

 

Město má stále dobré 
známky z hospodaření

Schválený rozpočet statutární-
ho města České Budějovice na rok 
2013 počítá s částkou 1,95 miliar-
dy korun.

„I při sestavování letošního  
návrhu rozpočtu jsme se drželi zá-
kladní filosofie – nenadělat žádné 
nové dluhy. A to se nám poved-
lo. Byť si to vyžádalo mnoho ho-
din vyjednávání o možnostech  
dalších úsporných opatření přede-
vším v běžných výdajích,“ je s vý-
sledkem spokojen 1. náměstek pro 
ekonomiku a majetek města Miro-
slav Joch.

Zadlužení města by mělo do-
sáhnout takřka 960 miliónů Kč, 
oproti loňským 840 miliónům Kč. 

„Křivka našeho zadlužení do-
sáhne v tomto roce vrcholu. Může 
za to úvěr ve výši 600 miliónů ko-
run určený na předfinancování  
a spolufinancování integrovaného 
plánu rozvoje města. Ten součas-
ná koalice zdědila po předchozím 
vedení radnice. V roce 2014 by ale 
mělo zadlužení postupně klesat, 
protože budou uzavřeny a zadmi-
nistrovány dotační akce a přiteče 
i zbytek evropských prostředků,“ 
vysvětluje náměstek. „I přes ten-
to vývoj činí naše zadlužení 5,25%, 
přičemž hranice doporučená mi-
nisterstvem financí je 30%.“

Pokud bychom přepočítali dluh 
na obyvatele, činí předpokládané 
zadlužení na rok 2013 10249 Kč,  
v roce 2012 to bylo 8973 Kč  
a v roce 2011 9064 Kč. 

„Musíme však počítat s úbyt-
kem počtu obyvatel města, který 
míru zadlužení v přepočtu na oby-
vatele zvyšuje. Oproti roku 2008 
jsme přišli o 1450 občanů,“ dopl-
ňuje Miroslav Joch.

Příjmy rozpočtu
Rozpočet počítá s příjmy ve 

výši cca 1,7 miliardy korun. Nej-
větší podíl tvoří příjmy daňové, a to 
cca 1,2 miliardy korun. 

„Příjmy z daní, především DPH, 
rok od roku klesají a bohužel ani 
letošní rok nemá být výjimkou. Po-
čítáme s meziročním poklesem ve 
výši 3%,“ seznamuje s předpoklá-
daným scénářem náměstek. 

Při těchto výpadcích na příjmové 
stránce rozpočtu městu citelně chy-
bí prostředky, kterými musí za stát 
doplácet ze svého na výkon přene-
sené působnosti. Za stát České Bu-
dějovice jako obec s rozšířenou pů-
sobností vykonávají mimo jiné pro-
voz registru vozidel, agendu dokla-
dů či evidenci obyvatel. 

„Částka, kterou musíme z vlast-
ního rozpočtu dorovnávat zajiště-
ní výkonu přenesené působnos-
ti státní správy, překračuje 72 mi-
liónů korun.  Za tyto prostředky by 
město mohlo investovat do oprav 
svého majetku nebo třeba do vý-
stavby sportovních zařízení či na-
výšení kapacity mateřských škol,“ 
zdůrazňuje Miroslav Joch.

Nedaňové příjmy činí cca 333 
milionů Kč. Patří sem prostřed-
ky plynoucí například z pronájmů. 
„Stejně jako loni nepočítáme s tím, 
že by si město nechalo vyplatit di-
videndy z teplárny, kde vlastní ma-
joritní podíl akcií. Teplárna potře-
buje nutné investice do odsíření,“ 
vysvětluje náměstek. 

Prodeje majetku, především 
pozemků a budov, přinesou měs-
tu v podobě kapitálových příjmů 
49 miliónů Kč. 

pokračování na str. 2

Rok 2013: nová  
mateřská škola a více 

míst v jeslích
V českobudějovických základ-

ních školách je od září 2012 cel-
kem 7430 dětí, což je o 117 více 
než v předešlém školním roce. Do 
prvních tříd nastoupilo 1004 dětí. 
Ve školním roce 2011/2012 to bylo 
o 117 dětí méně. 

„Zřetelně se ukazuje, že do zá-
kladních škol začínají nastupo-
vat silné ročníky z mateřinek,“ říká 
náměstek primátora Petr Podhola 
a dodává, že kapacita základních 
škol by ale měla být dostatečná  
i pro další období, protože celkový 
počet míst v základních školách je 
až deset tisíc míst. 

V mateřských školách je v sou-
časné době 3046 dětí. 

„Naše kmenová kapacita je 
3034 míst, ale díky novým projek-
tům tzv. střídavého provozu na ně-
kterých mateřinkách se nám po-
dařilo umístit více dětí,“ uvádí ná-
městek primátora Petr Podhola 
a doplňuje, že kmenová kapacita 
byla v předešlých dvou letech na-
výšena o 210 nových míst. 

Město v letošním roce plánuje re-

alizovat další projekt výstavby nové 
mateřské školky pro šedesát pět dětí. 

„Bude stát v těsném soused-
ství ZŠ Kubatova a stane se její 
součástí. Jde o objekt, kde dříve 
byla prodejna zeleniny a plánova-
né náklady se pohybují okolo 10,5 
mil. korun,“ říká náměstek Podhola  
s tím, že tento v pořadí již čtvrtý 
projekt by měl být posledním na-
výšením kapacit mateřských škol. 

České Budějovice v letošním 
roce připravují navyšování nových 
míst také v jeslových organizacích, 
kde město nyní zřizuje 85 míst. 

„Původně jsem přebíral kapaci-
tu 75 míst, ale díky dílčím krokům se 
nám ji povedlo zvýšit. Již od ledna 
2013 ale dojde k dalšímu navýšení  
o deset míst v jeslích E.Pittera. Na 
tom samém místě pak od 1. dub-
na přibude ještě pět míst, takže bu-
deme moci nabídnout celkovou  
kapacitu 100 míst,“ říká náměstek 
primátora Petr Podhola a dodává, že 
město zároveň připravuje zcela nový 
projekt pro výstavbu nových samo-
statných jeslí pro dvouleté děti.

Zápisy do prvních tříd 
budou koncem ledna
Koncem ledna proběhnou  

v Českých Budějovicích zápisy 
dětí do prvních tříd. 

„Zápisy se konají 24. a 25. led-
na vždy od 14 do 17 hodin. Ve tří-
dě pro nadané děti v ZŠ Máj II 23. 
ledna od 14 do 17.30,“ říká vedoucí 
odboru školství a tělovýchovy čes-
kobudějovického magistrátu Dag-
mar Koubová. 

Zapisovány budou děti naro-
zené od 1. září 2006 do 31. srp-
na 2007 a starší, kterým byl v loň-
ském roce povolen odklad povin-
né školní docházky do 31. srpna 
2013. 

„Podle výše uvedeného záko-
na lze do první třídy přijmout i dítě, 
které dovrší šestý rok věku v ob-
dobí od 1. září 2013 do 30. červ-
na 2014, je-li tělesně i duševně při-

měřeně vyspělé a požádá-li o před-
časný nástup dítěte k plnění povin-
né školní docházky jeho zákonný 
zástupce,“ vysvětluje Dagmar Kou-
bová a dodává, že u zápisu je nutné 
předložit rodný list dítěte a občan-
ský průkaz jednoho z rodičů.

Ve školním roce 2013/2014 
bude otevřena i přípravná třída na 
ZŠ a MŠ J. Š. Baara. Ta přijímá 
především děti s odkladem povin-
né školní docházky, například pro 
logopedickou nezralost, sociální 
nebo jazykové znevýhodnění nebo 
sníženou koncentraci pozornos-
ti. Třída se nezapočítává do povin-
né školní docházky, děti se nekla-
sifikují. 

„Bližší informace k přihlašová-
ní dětí podá ředitel školy,“ doplňu-
je Koubová.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol
zřizovaných statutárním městem České Budějovice

pro školní rok 2013/2014:

24. a 25. ledna 2013 od 14 do 17 hodin
Zápis do třídy pro nadané děti (ZŠ Máj II):

23. ledna 2013 od 14 do 17.30 hodin

Rada města  
České Budějovice  
vyhlašuje konkurs  

na místo
 ředitele/ředitelky 
Základní školy, 
Pohůrecká 16,  

České Budějovice.

Uzávěrka přihlášek 
je 10. ledna 2013  

v 10.00 hod.

Více informací na 
www.c-budejovice.cz, 
odkaz Úřední deska.

VŠE DOBRÉ V ROCE 2013 přejí obyvatelům královského, mincov-
ního, horního a univerzitního města České Budějovice primátor 
Juraj Thoma (uprostřed) se svými náměstky (zleva) Miroslavem 
Jochem, Petrem Podholou, Ivanou Popelovou a Kamilem Caltou. 
Foto: Petr Zikmund.

SNĚHULÁCI NA NÁMĚSTÍ. V polovině adventu se na náměstí Pře-
mysla Otakara II. objevila kopice sněhu. Desítky dětí si tak pří-
mo v centru města postavily sněhuláky. Foto: archiv magistrá-
tu města.
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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.

Snažíme se pomáhat lidem bez domova
O možnostech pomoci lidem 

bez střechy nad hlavou v sil-
ných mrazech jednali představi-
telé města se zástupci Městské 
charity.

„Nepříznivé zimní počasí si kaž-
doročně vyžádá až několik desí-
tek obětí z řad bezdomovců, proto 
se snažíme podat pomocnou ruku  
v podobě zázemí v Domě sv. Pavla 
v Riegrově ulici č. 32, kde funguje 
i tzv. krizový režim a potřební lidé 
tam mohou přespat v teple,“ říká 
náměstek primátora Petr Podhola. 
Tato možnost je zcela zdarma. 

„Běžná kapacita sociálního za-
řízení je pětačtyřicet míst, v kri-
zové situaci dokážeme přijmout  
o dvacet mužů navíc. Samozřejmě 
se v těchto akutních situacích ne-
řeší chybějící doklady a další de-
taily, vždyť jde o bezpečné přeži-
tí,“ doplňuje ředitel Městské chari-
ty Josef Hes s tím, že krizová noční 

místa jsou v provozu od 19.00 do 
8.00 hodin. 

Dům sv. Pavla funguje přes den 
jako nízkoprahové centrum a kaž-
dý uživatel zde může strávit dvě 
hodiny denně. Otevřeno je od 8.00 
do 16.00 hodin. Lidé mají k dispo-
zici kuchyňku, kde si mohou uvařit, 
sprchu i potravinovou výpomoc. 
Od 14.00 hodin je zde bezplatně 
vydávána teplá polévka a pečivo. 

„Žádáme občany, aby si všíma-
li potřebných lidí kolem sebe, kte-
ří by mohli být v ohrožení mrazem,  
a upozornili je na tyto možnosti,“ 
vyzývá veřejnost náměstek Petr 
Podhola s tím, že ale praxe čas-
to ukazuje nechuť lidí bez domova 
měnit svoje návyky. 

„Raději se zakuklí do několi-
ka spacáků, přimáčknou k sobě  
a zimu přečkají venku. Bohužel na 
to mají právo a my je dost často 
marně přesvědčujeme. Pravidelně 

jejich pohyb sledují také naši so-
ciální pracovníci, strážníci měst-
ské policie i terénní služba Měst-
ské charity,“ zmiňuje zkušenosti 
náměstek Podhola. 

Město je také zřizovatelem pří-
spěvkové organizace Jeslová  
a azylová zařízení České Budějo-
vice a provozuje Azylový dům Filia 
pro matky s dětmi a Azylový dům 
pro ženy v Žerotínově ulici č. 9, kde 
je možné využít celkem dvanáct lů-
žek, která jsou v případě vyhlášení 
krizového režimu navýšena o dal-
ší tři místa. 

„Uživatelkám je případně nabíd-
nuta i možnost přenocování ales-
poň na židli. Dostanou základní hy-
gienickou a potravinovou pomoc  
a mohou získat i nějaké teplejší 
ošacení,“ dodává náměstek. 

Město letos věnovalo na pod-
poru služeb pro bezdomovce bez-
mála tři sta tisíc korun.

Nádoby na bioodpad 
se osvědčily

Nová služba v podobě nádobo-
vého svozu bioodpadu se osvěd-
čila. 

„Jedná se o pilotní projekt, kdy 
bylo v části Rožnova a v Českém 
Vrbném rozmístěno téměř dvě stě 
nádob,“ říká náměstek primáto-
ra Kamil Calta. Samotný svoz za-
čal fungovat 5. listopadu a nádo-
by byly sváženy pravidelně každé 
pondělí. 

„Jedná se o velice čistý odpad, 
který končí na kompostárně, za-
pracovává se tedy znovu do půdy,“ 

říká Roman Braný ze společnosti 
.A.S.A. České Budějovice s tím, že 
tento projekt vyvolal u lidí opravdu 
abnormální zájem. 

„Svědčí o tom velké množství 
odevzdaného biologického odpa-
du,“ přitakává i náměstek primáto-
ra Kamil Calta s tím, že svoz pokra-
čoval až do konce roku 2012. 

„Během ledna by mělo proběh-
nout jednání o možném pokračo-
vání projektu a případně i o rozší-
ření do dalších lokalit Českých Bu-
dějovic,“ dodává Calta.

Datum svozu Počet vystavených a 
svezených nádob

Celkové svezené 
množství (v tunách)

5.11.2012 155 3,84

12.11.2012 131 2,56

19.11.2012 98 2,32

26.11.2012 122 2,20

3.12.2012 79 1,89

10.12.2012 71 1,09

Doplatek za odpadové hospodářství  
si město s občany rozdělí napůl

Budějovičtí si od nového roku 
připlatí za odpad, umožňuje to no-
vela zákona o poplatcích. Poplatek 
za odpad tak vzroste z 500 Kč na 
osobu za rok na 680 Kč. 

„Netěší mě, že navyšujeme po-
platek za odpad, ale nenavýše-
ní bych jako náměstek zodpovědný 
za ekonomiku a majetek města po-
važoval za drahý populistický trik. 
Městu totiž dosud zákon neumož-
ňoval promítnout do poplatku sku-
tečné náklady za provoz celého od-
padového hospodářství, a tak se  
z roku na rok zvyšoval doplatek měs-
ta. V roce 2011 skutečné náklady na 
sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu činily 53 miliónů korun  
a město ze svého rozpočtu dopláce-
lo na tyto náklady hrozivých 30 mili-
ónů korun. Pokud bychom tuto část-
ku přepočetli na jednoho poplatní-
ka, vyšel by nám doplatek ve výši 
326 korun,“ vysvětluje 1. náměstek 
primátora Miroslav Joch. „Po obča-

nech však nechceme zaplatit celou 
tuto částku. Chápeme, že by to pro 
mnohé mohlo představovat výrazný 
nárůst. Město se tak s občany roz-
dělí napůl a občané zaplatí navíc 180 
korun za rok, což představuje nárůst 
o 15 korun měsíčně.“

Od novely zákona si město sli-
buje i spravedlivější výběr poplat-
ku za odpad. 

„Novela zákona nám umož-
ní rozšířit okruh poplatníků o cizí 
státní příslušníky i fyzické osoby, 
které mají ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická oso-
ba. Systém výběru poplatků tak 
bude mnohem spravedlivější,“ je 
přesvědčen Miroslav Joch.

Ve snaze zlepšit systém třídě-
ní odpadu město podpořilo pilotní 
projekt společnosti .A.S.A., která 
ve městě umístí až 600 kusů spe-
ciálních hnědých nádob určených 
na biodpad. 

Radnice stojí o veřejnou službu
Pouze jediného člověka eviduje 

nyní českobudějovický Úřad práce 
v rámci veřejné služby. „Pro měs-
to České Budějovice zajišťuje vý-
měnu sáčků u košů pro pejskaře. 
Ostatní lidé už do práce nenastou-
pili,“ přiblížila současný problém, 
který nastal po zrušujícím rozsud-
ku Ústavního soudu České repub-
liky, předsedkyně finančního vý-
boru zastupitelstva města Petra 
Šebestíková. 

„Město využívalo veřejnou služ-
bu od února 2011. Lidé vykonáva-
li řadu velmi prospěšných prací, 
od úklidu chodníků, cyklostezek, 
zastávek MHD, prostoru předná-

draží, přes čištění zarostlých spár 
v chodnících a natírání zábradlí, až 
třeba po pomoc školníkům ve ško-
lách zřizovaných městem,“ přiblížil 
rozsah činností náměstek primáto-
ra Kamil Calta s tím, že na úplném 
začátku byla služba dobrovolná  
a sloužila k motivaci dlouhodo-
bě nezaměstnaných. Za práci totiž 
dosáhli na vyšší dávky. 

„Běžně chodilo asi třicet až 
čtyřicet lidí každý měsíc. Od led-
na 2012 přešla agenda pod úřady 
práce a pro nezaměstnané, kteří 
byli v evidenci déle než dva měsí-
ce, se stala veřejná služba povin-
nou,“ říká náměstek. 

Zklamání nad současným sta-
vem věcí netají Petra Šebestíková, 
která poukazuje především na fakt 
chybějící finanční motivace. 

„Tím v podstatě tato služba úpl-
ně skončila. Přitom původní sys-
tém, tak jak do něj město v roce 
2011 vstoupilo, velmi dobře fungo-
val. Umožňoval dlouhodobě neza-
městnaným zachovat pracovní ná-
vyky a přitom dosáhnout na vyšší 
dávky. Model se zkrátka osvědčil, 
a proto vyvoláme jednání se zá-
stupci českobudějovického Úřadu 
práce o možnosti pokračování této 
specifické služby,“ dodává Petra 
Šebestíková.

„Protože třídění odpadu je 
to minimum, co pro životní pro-
středí může každý z nás udělat, 
je důležité, abychom se rozhodli  
i pro třídění bioodpadu. Aby 
však byli spoluobčané více mo-
tivovaní, bude tato služba nabíd-
nuta ze strany města zdarma,“ 
doplňuje Miroslav Joch. 

Dalším z důvodů je i příprava 
na zpřísnění legislativy. „Čes-
ká republika se ve směrnici 
1999/31/ES zavázala, že v roce 
2020 35% biologicky rozložitel-
ného odpadu již nebude sklado-
vat, ale bude ho energeticky vy-
užívat,“ uzavírá Miroslav Joch.  

Z důvodu úlevy životnímu 
prostředí v době Vánoc také 
společnost .A.S.A. nabídla ob-
čanům možnost zdarma ekolo-
gicky zlikvidovat použité potra-
vinářské oleje a tuky, které způ-
sobují problémy komplikace  
v potrubí. 

RADNICE CHCE PROPOJIT VLTAVU A MÁJ. V letošním roce by 
se mohla stavět propojka mezi Strakonickou (na snímku) a Mila-
dy Horákové. Všechno je připravené. „Bohužel kvůli iniciativě ob-
čanského sdružení, které vystupuje proti této důležité doprav-
ní stavbě, zřejmě výstavba zahájena nebude,“ říká náměstek pri-
mátora Miroslav Joch. Foto: Petr Zikmund.

Miroslava Jocha, 1. náměstka primátora  
pro ekonomiku a majetek města

Na začátku roku jsou zprá-
vy plné informací o novoročním 
zdražování. Co podraží a co se na-
opak zdražovat nebude?

Připouštím, že je nešťastné, 
když je řada zdražení spojena  
s Novým rokem. Navýšení po-
platku za likvidaci komunálního 
odpadu však bylo nezbytné, ob-
čana přijde na patnáct, nikoli tři-
cet korun měsíčně, jak by odpoví-
dalo reálným nákladům na odpa-
dové hospodářství. Tuto část ná-
kladů ponese za poplatníka měs-
to. Zdražovat se podle mých in-
formací chystá i budějovická tep-
lárna, a to zhruba o čtyři procen-
ta. Cena tepla z uhlí však obecně 
roste, v Plzni dopadne na domác-
nosti dokonce patnáctiprocentní 
zdražení. Na druhou stranu v ko-
alici jednáme o tom, jak zajistit, 
abychom nemuseli zvyšovat cenu 
vodného a stočného. 

A co zdražování nájemného v 
městských bytech?

O této otázce vedeme v radě 
města diskusi. Ačkoli od roku 
2013 už neexistuje žádná regula-
ce a mohli bychom zvyšovat ná-
jemné podle cenové mapy, chtě-

li bychom dospět k dohodě o ne-
navyšování nájemného. V přípa-
dě, že by k nějakému navýšení na-
konec došlo, bude se pohybovat  
v jednotkách procent.

Jaké investiční akce si měs-
to dalo jako své novoroční před-
sevzetí?

Připravujeme několik investič-
ních akcí. Začne například výstav-
ba komunitního centra na sídlišti 
Máj. Ve spolupráci s Jihočeským 
krajem zahájíme výstavbu druhé 
a čtvrté etapy takzvané zanádraž-
ní komunikace, která by měla opět 
o něco zlepšit neutěšený stav do-
pravy ve městě. V regeneraci síd-
liště Máj vstoupíme do poslední 
fáze. Mohla by se také začít stavět 
propojka mezi ulicemi Strakonic-
ká a Milady Horákové. Všechno je 
připravené. Bohužel kvůli iniciati-
vě občanského sdružení, které vy-
stupuje proti této důležité dopravní 
stavbě, zřejmě výstavba zahájena 
nebude. Také máme v plánu při-
pravit vybudování propojky z ulice 
Hraniční do ulice Hlinská. A závě-
rem důležitá informace pro rodiny 
s dětmi: plánujeme zvýšit kapaci-
tu v mateřských školách o několik 
desítek nových míst.

Tři otázky pro …

pokračování ze str. 1

Zhruba 300 miliónů představuje 
rozpočet financování. Tuto kapito-
lu tvoří prostředky za neprovede-
né investiční akce z minulého roku, 
splátky úvěrů a půjček.

Výdaje rozpočtu
Město plánuje vydat na rok 

2013 1,95 miliardy korun. 
„Zhruba 1,4 miliardy korun 

tvoří takzvané běžné výdaje. Ty 
slouží k zajištění chodu magis-
trátu, jeho odborů a organiza-
cí. Oproti loňskému rozpočtu 
vzrostly výdaje o 58 miliónů ko-
run. Za tímto nárůstem ale sto-
jí vyšší daň z příjmů právnických 
osob za obce za rok 2012, kterou 
město platí samo sobě,“ podotý-
ká Miroslav Joch. 

„Největší podíl na běžných vý-
dajích má jako každoročně rozpo-
čet odboru správy veřejných stat-
ků, kanceláře tajemníka, měst-
ské policie, finanční odbor, úhra-
da ztráty ze závazku zajištění ve-
řejné dopravy Dopravnímu podni-
ku města a příspěvek Jihočeské-
mu divadlu.“

Rozpočet kapitálových výdajů 
činí 569 miliónů Kč. 

„Investice tvoří dotační akce na 
programy spolufinancované Ev-
ropskou unií a další dotační pro-
gramy ve výši 204 miliónů korun 
a vlastní investice města. Plánuje-
me například zahájit výstavbu ko-
munitního centra na sídlišti Máj 
či zvýšit kapacitu v mateřských 
školách o několik desítek nových 
míst. Ve spolupráci s Jihočeským 
krajem přijde na řadu výstavba 
druhé a čtvrté etapy takzvané za-

nádražní komunikace. Čeká nás  
i poslední fáze regenerace sídliště 
Máj,“ seznamuje s některými plá-
ny města Miroslav Joch.

Kdyby si vedení města mělo 
vystavit pomyslné vysvědčení, 
nabízí se ukazatel celkové likvi-
dity, tedy momentální schopnos-
ti uhradit splatné závazky. Ten za 
obec s vyšší mírou rizika hospo-
daření považuje tu, jejíž ukazatel 
celkové likvidity se nachází v in-
tervalu <0; 1> a zároveň podíl je-
jích cizích zdrojů, respektive dlu-
hů k celkovým aktivům je vyšší 
než 25 %. 

„České Budějovice jsou na tom 
dobře, doporučená hodnota uka-
zatele se stanovuje od hodnoty 1 
a náš ukazatel celkové likvidity je 
dlouhodobě 2. Podíl cizích zdrojů 
k celkovým aktivům je 10%,“ uza-
vírá Miroslav Joch. 

Město má stále dobré známky 
z hospodaření

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
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Ul icemi  města
V Husově kolonii bývala komu-

nikačně nejdůležitější ulice od tra-
tě k Rozumově dvoru, která proto 
obdržela v roce 1931 výstižný ná-
zev U Rozumova dvoru. Ale poli-
tickým a územním orgánům po 
roce 1948 se název nelíbil, po-
něvadž jim stále připomínal vel-
kostatkáře Rozuma. V roce 1963 
proto ulici přejmenovali na Troc-
novskou. Je to ulice, která je za-
stavěná většinou jen po levé stra-
ně směrem k Rozumům. Po pra-

vé straně stojí objekt, ve kterém 
donedávna byl hostinec Na Číně.

Hostinec vznikl v Husově kolo-
nii po roce 1930, kdy se nazýval 
„U křížku“. I když zrovna příslušný 
křížek se nachází na návrší stra-
nou (šlo spíše o lokalitu U křížku). 

V roce 1933 založili osadní-
ci „Spolek pro zvelebení Huso-
vy Kolonie“, jehož předsedou byl 
zvolen Antonín Edelmann. Spolek 
se scházel v hostinci U křížku. Pe-
čoval o Husovu kolonii, a pokud 
mu v tom nebránila českobudě-
jovická radnice, spravoval veřej-
ně prospěšná zařízení a udržoval 
v přijatelném stavu ulice. Spolek 
přežil německou okupaci a zanikl 
až po roce 1950. V Husově kolo-
nii nebylo dlouho osvětlení a ulice 
byly buď prašné, nebo plné blá-
ta podle počasí. Z toho důvodu 
to tam podle pamětníků vypadalo 

jako na čině. Pojem „čina“ měl vy-
stihovat hrozné počasí a prostředí. 
Husova kolonie leží na protáhlém 
kopci nad městem, kde se prohání 
větry od severozápadu. Postupně 
se název Na čině upravil „Na Číně“, 
přičemž to podle starousedlíků ne-
mělo nic společného s Čínou.  

Termín Na Číně se přenesl i na 
hostinec a zdomácněl. Pro měs-
to to byla hospoda Na Číně, i když 
osadníci chodili na pivo k Sachlům 
nebo k Šindelářům. V roce 1948 byl 

hostinským Na Číně František Ša-
chl a úředně měl hostinec název 
„Na cihelnách“ v souvislosti s tím, 
že v okolí pod křížkem bývaly cihel-
ny (známá Franckova cihelna). Če-
povalo se pivo z Českého akcio-
vého pivovaru, později z Budvaru. 
Hostinec s letní předzahrádkou byl 
v provozu ještě po roce 1990. Mezi 
klientelu patřili také lidi ze Škodov-
ky na Okružní, kteří tudy jezdili na 
kole nebo šli pěšky do Pekárenské. 
To byla zkratka z Okružní kolem vy-
sílačky a Trocnovskou dolů. 

Husova kolonie vznikla mezi že-
lezničním tělesem a dvorem u Ro-
zumů před rokem 1930 jako kolonie 
domků. Kolonie dostala název pod-
le toho, že se tam předtím na vol-
ném prostranství konaly v červen-
ci pravidelné oslavy mistra Jana 
Husa. Radnice upozorňovala osad-
níky, že do Husovy kolonie nebu-

de zavádět vodovod, kanalizaci 
ani veřejné osvětlení. Radnice ani 
neuznávala pojem Husova kolo-
nie. Přesto ve 30. letech 20. století 
bylo v kolonii již 70 domů. Radnice 
však jinak proti kolonii nezasaho-
vala, protože v Husovce bylo hod-
ně potenciálních voličů pro politic-
ké strany na radnici. První žádost 
deseti budoucích osadníků o po-
volení stavby rodinných domů na 
pozemcích p. Franckovo a Peřin-
kovo v roce 1928 byla zamítnuta. 

Podali druhou žádost, kterou pro-
jednávali na radnici v srpnu 1928 
zástupci politických stran. Staros-
ta města Svoboda řekl, že stavby 
nelze povolit. Proti byl i prof. Stejs-
kal, který označil vznikající kolo-
nii za boudárnu. Většina zástup-
ců stran byla pro povolení, do-
šlo k hlasování a stavby v kolonii 
byly povoleny. Ze zápisu z tohoto 
projednání bylo patrné, že staros-
ta nebyl výsledkem „nadšen“, jen 
prohlásil: „Máte mít povolení, ale 
nesmíte žádat o kanalizaci, vodu 
a světlo.“

Název Husova kolonie byl 
podpořen umístěním sošky mis-
tra Jana Husa ve výklenku domu 
Františka Egera v Korandově ulici. 
V kolonii jsou ulice se jmény týkají-
cí se české historie: Blahoslavova, 
Korandova, Mikuláše z Husi, Žero-
tínova, Rokycanova a Trocnovská.

TROCNOVSKÁ

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

Dnešní otázka zní: Jaký šlechtický titul měl Jan Žižka z Trocnova?
Odpovědi zasílejte do 15. ledna 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 vlast-
noručním podpisem. Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je: Poliklinika Jih byla postavena v r. 
1978 (slavnostní otevření proběhlo dne 6. května 1978). 
Výhercem se stala Lenka Bulvová z Českých Budějovic. Blahopřejeme!                         

Zeď podél biskupské zahrady  
prošla důkladnou rekonstrukcí
Investici ve výši 1 742 978 korun 

si vyžádala oprava parkánové zdi 
u slepého ramene Malše. Na nové 
omítky, nátěr, obnovu koruny zdi  
a s tím související práce na někdej-
ším hradebním systému přispě-
lo částkou 1,3 milionu město Čes-
ké Budějovice, zbylé náklady pokry-
la dotace ministerstva kultury z pro-
gramu Regenerace městských pa-
mátkových rezervací a zón a vklad 
českobudějovického biskupství.

„Prostranství nedaleko soutoku 
Vltavy a Malše je oblíbeným místem 
Budějovičáků i návštěvníků našeho 
města. Jeho kouzlo však v posled-
ních letech výrazně klesalo kvůli stá-
le více opadající omítce. Jsem pro-
to ráda, že se díky spolupráci města 
a biskupství a s ministerskou dotací 
podařilo zeď opravit. Zároveň bych si 

přála, aby co nejdéle odolávala všem 
rádoby výtvarným, ve skutečnos-
ti však vandalským počinům,“ dodá-
vá náměstkyně primátora pro oblast 
památkové péče Ivana Popelová.

V příštím roce by se opravy měl 
dočkat také gloriet, tedy zahrad-
ní pavilon, který je součástí oprave-
né parkánové zdi a původně sloužil 
jako bašta budějovického hradební-
ho systému. 

„V celkem nedávné době necha-
lo město zpracovat studii na celkovou 
rekonstrukci biskupské zahrady, pod-
le které zde může vzniknout jak pří-
jemný prostor pro veřejnost, tak klid-
ná separátní zóna pro biskupství. Vě-
řím, že naše snahy zpřístupnit zahradu 
veřejnosti častěji než dvakrát do roka 
najdou v dohledné době na biskupství 
pochopení,“ dodává Ivana Popelová.

N o v i N y  č e s k o b u d ě j o v i c k é  r a d N i c e

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

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

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

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.

.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 

Ekologická likvidace podezřelého alkoholu

Vám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
a osobních úspěchů v novém roce 2013. 
  Váš správce nemovitostí

Stíháním  
primátora  

Thomy policie  
porušila zákon
Státní zástupce Krajské-

ho státního zastupitelství v Plz-
ni 7. prosince rozhodl o zrušení 
trestního stíhání primátora Juraje 
Thomy a někdejšího zaměstnan-
ce magistrátu města v takzvané 
kauze Bit Servis. 

Ve svém usnesení dozorující 
státní zástupce mimo jiné uve-
dl, že policie zahájila trestní stí-
hání v rozporu se zákonem, ne-
boť neshromáždila dostatečné 
podklady „pro závěr o existen-
ci důvodného podezření z napl-
nění zákonných znaků“ možných 
trestných činů. 

Rozhodnutí státního zástupce 
je pravomocné.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Váš provozovatel vodovodů  
a kanalizací Vám přeje  

vše nejlepší v roce 2013.
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.



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.

Snažíme se pomáhat lidem bez domova
O možnostech pomoci lidem 

bez střechy nad hlavou v sil-
ných mrazech jednali představi-
telé města se zástupci Městské 
charity.

„Nepříznivé zimní počasí si kaž-
doročně vyžádá až několik desí-
tek obětí z řad bezdomovců, proto 
se snažíme podat pomocnou ruku  
v podobě zázemí v Domě sv. Pavla 
v Riegrově ulici č. 32, kde funguje 
i tzv. krizový režim a potřební lidé 
tam mohou přespat v teple,“ říká 
náměstek primátora Petr Podhola. 
Tato možnost je zcela zdarma. 

„Běžná kapacita sociálního za-
řízení je pětačtyřicet míst, v kri-
zové situaci dokážeme přijmout  
o dvacet mužů navíc. Samozřejmě 
se v těchto akutních situacích ne-
řeší chybějící doklady a další de-
taily, vždyť jde o bezpečné přeži-
tí,“ doplňuje ředitel Městské chari-
ty Josef Hes s tím, že krizová noční 

místa jsou v provozu od 19.00 do 
8.00 hodin. 

Dům sv. Pavla funguje přes den 
jako nízkoprahové centrum a kaž-
dý uživatel zde může strávit dvě 
hodiny denně. Otevřeno je od 8.00 
do 16.00 hodin. Lidé mají k dispo-
zici kuchyňku, kde si mohou uvařit, 
sprchu i potravinovou výpomoc. 
Od 14.00 hodin je zde bezplatně 
vydávána teplá polévka a pečivo. 

„Žádáme občany, aby si všíma-
li potřebných lidí kolem sebe, kte-
ří by mohli být v ohrožení mrazem,  
a upozornili je na tyto možnosti,“ 
vyzývá veřejnost náměstek Petr 
Podhola s tím, že ale praxe čas-
to ukazuje nechuť lidí bez domova 
měnit svoje návyky. 

„Raději se zakuklí do několi-
ka spacáků, přimáčknou k sobě  
a zimu přečkají venku. Bohužel na 
to mají právo a my je dost často 
marně přesvědčujeme. Pravidelně 

jejich pohyb sledují také naši so-
ciální pracovníci, strážníci měst-
ské policie i terénní služba Měst-
ské charity,“ zmiňuje zkušenosti 
náměstek Podhola. 

Město je také zřizovatelem pří-
spěvkové organizace Jeslová  
a azylová zařízení České Budějo-
vice a provozuje Azylový dům Filia 
pro matky s dětmi a Azylový dům 
pro ženy v Žerotínově ulici č. 9, kde 
je možné využít celkem dvanáct lů-
žek, která jsou v případě vyhlášení 
krizového režimu navýšena o dal-
ší tři místa. 

„Uživatelkám je případně nabíd-
nuta i možnost přenocování ales-
poň na židli. Dostanou základní hy-
gienickou a potravinovou pomoc  
a mohou získat i nějaké teplejší 
ošacení,“ dodává náměstek. 

Město letos věnovalo na pod-
poru služeb pro bezdomovce bez-
mála tři sta tisíc korun.

Nádoby na bioodpad 
se osvědčily

Nová služba v podobě nádobo-
vého svozu bioodpadu se osvěd-
čila. 

„Jedná se o pilotní projekt, kdy 
bylo v části Rožnova a v Českém 
Vrbném rozmístěno téměř dvě stě 
nádob,“ říká náměstek primáto-
ra Kamil Calta. Samotný svoz za-
čal fungovat 5. listopadu a nádo-
by byly sváženy pravidelně každé 
pondělí. 

„Jedná se o velice čistý odpad, 
který končí na kompostárně, za-
pracovává se tedy znovu do půdy,“ 

říká Roman Braný ze společnosti 
.A.S.A. České Budějovice s tím, že 
tento projekt vyvolal u lidí opravdu 
abnormální zájem. 

„Svědčí o tom velké množství 
odevzdaného biologického odpa-
du,“ přitakává i náměstek primáto-
ra Kamil Calta s tím, že svoz pokra-
čoval až do konce roku 2012. 

„Během ledna by mělo proběh-
nout jednání o možném pokračo-
vání projektu a případně i o rozší-
ření do dalších lokalit Českých Bu-
dějovic,“ dodává Calta.

Datum svozu Počet vystavených a 
svezených nádob

Celkové svezené 
množství (v tunách)

5.11.2012 155 3,84

12.11.2012 131 2,56

19.11.2012 98 2,32

26.11.2012 122 2,20

3.12.2012 79 1,89

10.12.2012 71 1,09

Doplatek za odpadové hospodářství  
si město s občany rozdělí napůl

Budějovičtí si od nového roku 
připlatí za odpad, umožňuje to no-
vela zákona o poplatcích. Poplatek 
za odpad tak vzroste z 500 Kč na 
osobu za rok na 680 Kč. 

„Netěší mě, že navyšujeme po-
platek za odpad, ale nenavýše-
ní bych jako náměstek zodpovědný 
za ekonomiku a majetek města po-
važoval za drahý populistický trik. 
Městu totiž dosud zákon neumož-
ňoval promítnout do poplatku sku-
tečné náklady za provoz celého od-
padového hospodářství, a tak se  
z roku na rok zvyšoval doplatek měs-
ta. V roce 2011 skutečné náklady na 
sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu činily 53 miliónů korun  
a město ze svého rozpočtu dopláce-
lo na tyto náklady hrozivých 30 mili-
ónů korun. Pokud bychom tuto část-
ku přepočetli na jednoho poplatní-
ka, vyšel by nám doplatek ve výši 
326 korun,“ vysvětluje 1. náměstek 
primátora Miroslav Joch. „Po obča-

nech však nechceme zaplatit celou 
tuto částku. Chápeme, že by to pro 
mnohé mohlo představovat výrazný 
nárůst. Město se tak s občany roz-
dělí napůl a občané zaplatí navíc 180 
korun za rok, což představuje nárůst 
o 15 korun měsíčně.“

Od novely zákona si město sli-
buje i spravedlivější výběr poplat-
ku za odpad. 

„Novela zákona nám umož-
ní rozšířit okruh poplatníků o cizí 
státní příslušníky i fyzické osoby, 
které mají ve vlastnictví byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická oso-
ba. Systém výběru poplatků tak 
bude mnohem spravedlivější,“ je 
přesvědčen Miroslav Joch.

Ve snaze zlepšit systém třídě-
ní odpadu město podpořilo pilotní 
projekt společnosti .A.S.A., která 
ve městě umístí až 600 kusů spe-
ciálních hnědých nádob určených 
na biodpad. 

Radnice stojí o veřejnou službu
Pouze jediného člověka eviduje 

nyní českobudějovický Úřad práce 
v rámci veřejné služby. „Pro měs-
to České Budějovice zajišťuje vý-
měnu sáčků u košů pro pejskaře. 
Ostatní lidé už do práce nenastou-
pili,“ přiblížila současný problém, 
který nastal po zrušujícím rozsud-
ku Ústavního soudu České repub-
liky, předsedkyně finančního vý-
boru zastupitelstva města Petra 
Šebestíková. 

„Město využívalo veřejnou služ-
bu od února 2011. Lidé vykonáva-
li řadu velmi prospěšných prací, 
od úklidu chodníků, cyklostezek, 
zastávek MHD, prostoru předná-

draží, přes čištění zarostlých spár 
v chodnících a natírání zábradlí, až 
třeba po pomoc školníkům ve ško-
lách zřizovaných městem,“ přiblížil 
rozsah činností náměstek primáto-
ra Kamil Calta s tím, že na úplném 
začátku byla služba dobrovolná  
a sloužila k motivaci dlouhodo-
bě nezaměstnaných. Za práci totiž 
dosáhli na vyšší dávky. 

„Běžně chodilo asi třicet až 
čtyřicet lidí každý měsíc. Od led-
na 2012 přešla agenda pod úřady 
práce a pro nezaměstnané, kteří 
byli v evidenci déle než dva měsí-
ce, se stala veřejná služba povin-
nou,“ říká náměstek. 

Zklamání nad současným sta-
vem věcí netají Petra Šebestíková, 
která poukazuje především na fakt 
chybějící finanční motivace. 

„Tím v podstatě tato služba úpl-
ně skončila. Přitom původní sys-
tém, tak jak do něj město v roce 
2011 vstoupilo, velmi dobře fungo-
val. Umožňoval dlouhodobě neza-
městnaným zachovat pracovní ná-
vyky a přitom dosáhnout na vyšší 
dávky. Model se zkrátka osvědčil, 
a proto vyvoláme jednání se zá-
stupci českobudějovického Úřadu 
práce o možnosti pokračování této 
specifické služby,“ dodává Petra 
Šebestíková.

„Protože třídění odpadu je 
to minimum, co pro životní pro-
středí může každý z nás udělat, 
je důležité, abychom se rozhodli  
i pro třídění bioodpadu. Aby 
však byli spoluobčané více mo-
tivovaní, bude tato služba nabíd-
nuta ze strany města zdarma,“ 
doplňuje Miroslav Joch. 

Dalším z důvodů je i příprava 
na zpřísnění legislativy. „Čes-
ká republika se ve směrnici 
1999/31/ES zavázala, že v roce 
2020 35% biologicky rozložitel-
ného odpadu již nebude sklado-
vat, ale bude ho energeticky vy-
užívat,“ uzavírá Miroslav Joch.  

Z důvodu úlevy životnímu 
prostředí v době Vánoc také 
společnost .A.S.A. nabídla ob-
čanům možnost zdarma ekolo-
gicky zlikvidovat použité potra-
vinářské oleje a tuky, které způ-
sobují problémy komplikace  
v potrubí. 

RADNICE CHCE PROPOJIT VLTAVU A MÁJ. V letošním roce by 
se mohla stavět propojka mezi Strakonickou (na snímku) a Mila-
dy Horákové. Všechno je připravené. „Bohužel kvůli iniciativě ob-
čanského sdružení, které vystupuje proti této důležité doprav-
ní stavbě, zřejmě výstavba zahájena nebude,“ říká náměstek pri-
mátora Miroslav Joch. Foto: Petr Zikmund.

Miroslava Jocha, 1. náměstka primátora  
pro ekonomiku a majetek města

Na začátku roku jsou zprá-
vy plné informací o novoročním 
zdražování. Co podraží a co se na-
opak zdražovat nebude?

Připouštím, že je nešťastné, 
když je řada zdražení spojena  
s Novým rokem. Navýšení po-
platku za likvidaci komunálního 
odpadu však bylo nezbytné, ob-
čana přijde na patnáct, nikoli tři-
cet korun měsíčně, jak by odpoví-
dalo reálným nákladům na odpa-
dové hospodářství. Tuto část ná-
kladů ponese za poplatníka měs-
to. Zdražovat se podle mých in-
formací chystá i budějovická tep-
lárna, a to zhruba o čtyři procen-
ta. Cena tepla z uhlí však obecně 
roste, v Plzni dopadne na domác-
nosti dokonce patnáctiprocentní 
zdražení. Na druhou stranu v ko-
alici jednáme o tom, jak zajistit, 
abychom nemuseli zvyšovat cenu 
vodného a stočného. 

A co zdražování nájemného v 
městských bytech?

O této otázce vedeme v radě 
města diskusi. Ačkoli od roku 
2013 už neexistuje žádná regula-
ce a mohli bychom zvyšovat ná-
jemné podle cenové mapy, chtě-

li bychom dospět k dohodě o ne-
navyšování nájemného. V přípa-
dě, že by k nějakému navýšení na-
konec došlo, bude se pohybovat  
v jednotkách procent.

Jaké investiční akce si měs-
to dalo jako své novoroční před-
sevzetí?

Připravujeme několik investič-
ních akcí. Začne například výstav-
ba komunitního centra na sídlišti 
Máj. Ve spolupráci s Jihočeským 
krajem zahájíme výstavbu druhé 
a čtvrté etapy takzvané zanádraž-
ní komunikace, která by měla opět 
o něco zlepšit neutěšený stav do-
pravy ve městě. V regeneraci síd-
liště Máj vstoupíme do poslední 
fáze. Mohla by se také začít stavět 
propojka mezi ulicemi Strakonic-
ká a Milady Horákové. Všechno je 
připravené. Bohužel kvůli iniciati-
vě občanského sdružení, které vy-
stupuje proti této důležité dopravní 
stavbě, zřejmě výstavba zahájena 
nebude. Také máme v plánu při-
pravit vybudování propojky z ulice 
Hraniční do ulice Hlinská. A závě-
rem důležitá informace pro rodiny 
s dětmi: plánujeme zvýšit kapaci-
tu v mateřských školách o několik 
desítek nových míst.

Tři otázky pro …

pokračování ze str. 1

Zhruba 300 miliónů představuje 
rozpočet financování. Tuto kapito-
lu tvoří prostředky za neprovede-
né investiční akce z minulého roku, 
splátky úvěrů a půjček.

Výdaje rozpočtu
Město plánuje vydat na rok 

2013 1,95 miliardy korun. 
„Zhruba 1,4 miliardy korun 

tvoří takzvané běžné výdaje. Ty 
slouží k zajištění chodu magis-
trátu, jeho odborů a organiza-
cí. Oproti loňskému rozpočtu 
vzrostly výdaje o 58 miliónů ko-
run. Za tímto nárůstem ale sto-
jí vyšší daň z příjmů právnických 
osob za obce za rok 2012, kterou 
město platí samo sobě,“ podotý-
ká Miroslav Joch. 

„Největší podíl na běžných vý-
dajích má jako každoročně rozpo-
čet odboru správy veřejných stat-
ků, kanceláře tajemníka, měst-
ské policie, finanční odbor, úhra-
da ztráty ze závazku zajištění ve-
řejné dopravy Dopravnímu podni-
ku města a příspěvek Jihočeské-
mu divadlu.“

Rozpočet kapitálových výdajů 
činí 569 miliónů Kč. 

„Investice tvoří dotační akce na 
programy spolufinancované Ev-
ropskou unií a další dotační pro-
gramy ve výši 204 miliónů korun 
a vlastní investice města. Plánuje-
me například zahájit výstavbu ko-
munitního centra na sídlišti Máj 
či zvýšit kapacitu v mateřských 
školách o několik desítek nových 
míst. Ve spolupráci s Jihočeským 
krajem přijde na řadu výstavba 
druhé a čtvrté etapy takzvané za-

nádražní komunikace. Čeká nás  
i poslední fáze regenerace sídliště 
Máj,“ seznamuje s některými plá-
ny města Miroslav Joch.

Kdyby si vedení města mělo 
vystavit pomyslné vysvědčení, 
nabízí se ukazatel celkové likvi-
dity, tedy momentální schopnos-
ti uhradit splatné závazky. Ten za 
obec s vyšší mírou rizika hospo-
daření považuje tu, jejíž ukazatel 
celkové likvidity se nachází v in-
tervalu <0; 1> a zároveň podíl je-
jích cizích zdrojů, respektive dlu-
hů k celkovým aktivům je vyšší 
než 25 %. 

„České Budějovice jsou na tom 
dobře, doporučená hodnota uka-
zatele se stanovuje od hodnoty 1 
a náš ukazatel celkové likvidity je 
dlouhodobě 2. Podíl cizích zdrojů 
k celkovým aktivům je 10%,“ uza-
vírá Miroslav Joch. 

Město má stále dobré známky 
z hospodaření

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
V Husově kolonii bývala komu-

nikačně nejdůležitější ulice od tra-
tě k Rozumově dvoru, která proto 
obdržela v roce 1931 výstižný ná-
zev U Rozumova dvoru. Ale poli-
tickým a územním orgánům po 
roce 1948 se název nelíbil, po-
něvadž jim stále připomínal vel-
kostatkáře Rozuma. V roce 1963 
proto ulici přejmenovali na Troc-
novskou. Je to ulice, která je za-
stavěná většinou jen po levé stra-
ně směrem k Rozumům. Po pra-

vé straně stojí objekt, ve kterém 
donedávna byl hostinec Na Číně.

Hostinec vznikl v Husově kolo-
nii po roce 1930, kdy se nazýval 
„U křížku“. I když zrovna příslušný 
křížek se nachází na návrší stra-
nou (šlo spíše o lokalitu U křížku). 

V roce 1933 založili osadní-
ci „Spolek pro zvelebení Huso-
vy Kolonie“, jehož předsedou byl 
zvolen Antonín Edelmann. Spolek 
se scházel v hostinci U křížku. Pe-
čoval o Husovu kolonii, a pokud 
mu v tom nebránila českobudě-
jovická radnice, spravoval veřej-
ně prospěšná zařízení a udržoval 
v přijatelném stavu ulice. Spolek 
přežil německou okupaci a zanikl 
až po roce 1950. V Husově kolo-
nii nebylo dlouho osvětlení a ulice 
byly buď prašné, nebo plné blá-
ta podle počasí. Z toho důvodu 
to tam podle pamětníků vypadalo 

jako na čině. Pojem „čina“ měl vy-
stihovat hrozné počasí a prostředí. 
Husova kolonie leží na protáhlém 
kopci nad městem, kde se prohání 
větry od severozápadu. Postupně 
se název Na čině upravil „Na Číně“, 
přičemž to podle starousedlíků ne-
mělo nic společného s Čínou.  

Termín Na Číně se přenesl i na 
hostinec a zdomácněl. Pro měs-
to to byla hospoda Na Číně, i když 
osadníci chodili na pivo k Sachlům 
nebo k Šindelářům. V roce 1948 byl 

hostinským Na Číně František Ša-
chl a úředně měl hostinec název 
„Na cihelnách“ v souvislosti s tím, 
že v okolí pod křížkem bývaly cihel-
ny (známá Franckova cihelna). Če-
povalo se pivo z Českého akcio-
vého pivovaru, později z Budvaru. 
Hostinec s letní předzahrádkou byl 
v provozu ještě po roce 1990. Mezi 
klientelu patřili také lidi ze Škodov-
ky na Okružní, kteří tudy jezdili na 
kole nebo šli pěšky do Pekárenské. 
To byla zkratka z Okružní kolem vy-
sílačky a Trocnovskou dolů. 

Husova kolonie vznikla mezi že-
lezničním tělesem a dvorem u Ro-
zumů před rokem 1930 jako kolonie 
domků. Kolonie dostala název pod-
le toho, že se tam předtím na vol-
ném prostranství konaly v červen-
ci pravidelné oslavy mistra Jana 
Husa. Radnice upozorňovala osad-
níky, že do Husovy kolonie nebu-

de zavádět vodovod, kanalizaci 
ani veřejné osvětlení. Radnice ani 
neuznávala pojem Husova kolo-
nie. Přesto ve 30. letech 20. století 
bylo v kolonii již 70 domů. Radnice 
však jinak proti kolonii nezasaho-
vala, protože v Husovce bylo hod-
ně potenciálních voličů pro politic-
ké strany na radnici. První žádost 
deseti budoucích osadníků o po-
volení stavby rodinných domů na 
pozemcích p. Franckovo a Peřin-
kovo v roce 1928 byla zamítnuta. 

Podali druhou žádost, kterou pro-
jednávali na radnici v srpnu 1928 
zástupci politických stran. Staros-
ta města Svoboda řekl, že stavby 
nelze povolit. Proti byl i prof. Stejs-
kal, který označil vznikající kolo-
nii za boudárnu. Většina zástup-
ců stran byla pro povolení, do-
šlo k hlasování a stavby v kolonii 
byly povoleny. Ze zápisu z tohoto 
projednání bylo patrné, že staros-
ta nebyl výsledkem „nadšen“, jen 
prohlásil: „Máte mít povolení, ale 
nesmíte žádat o kanalizaci, vodu 
a světlo.“

Název Husova kolonie byl 
podpořen umístěním sošky mis-
tra Jana Husa ve výklenku domu 
Františka Egera v Korandově ulici. 
V kolonii jsou ulice se jmény týkají-
cí se české historie: Blahoslavova, 
Korandova, Mikuláše z Husi, Žero-
tínova, Rokycanova a Trocnovská.

TROCNOVSKÁ

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

Dnešní otázka zní: Jaký šlechtický titul měl Jan Žižka z Trocnova?
Odpovědi zasílejte do 15. ledna 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 vlast-
noručním podpisem. Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je: Poliklinika Jih byla postavena v r. 
1978 (slavnostní otevření proběhlo dne 6. května 1978). 
Výhercem se stala Lenka Bulvová z Českých Budějovic. Blahopřejeme!                         

Zeď podél biskupské zahrady  
prošla důkladnou rekonstrukcí
Investici ve výši 1 742 978 korun 

si vyžádala oprava parkánové zdi 
u slepého ramene Malše. Na nové 
omítky, nátěr, obnovu koruny zdi  
a s tím související práce na někdej-
ším hradebním systému přispě-
lo částkou 1,3 milionu město Čes-
ké Budějovice, zbylé náklady pokry-
la dotace ministerstva kultury z pro-
gramu Regenerace městských pa-
mátkových rezervací a zón a vklad 
českobudějovického biskupství.

„Prostranství nedaleko soutoku 
Vltavy a Malše je oblíbeným místem 
Budějovičáků i návštěvníků našeho 
města. Jeho kouzlo však v posled-
ních letech výrazně klesalo kvůli stá-
le více opadající omítce. Jsem pro-
to ráda, že se díky spolupráci města 
a biskupství a s ministerskou dotací 
podařilo zeď opravit. Zároveň bych si 

přála, aby co nejdéle odolávala všem 
rádoby výtvarným, ve skutečnos-
ti však vandalským počinům,“ dodá-
vá náměstkyně primátora pro oblast 
památkové péče Ivana Popelová.

V příštím roce by se opravy měl 
dočkat také gloriet, tedy zahrad-
ní pavilon, který je součástí oprave-
né parkánové zdi a původně sloužil 
jako bašta budějovického hradební-
ho systému. 

„V celkem nedávné době necha-
lo město zpracovat studii na celkovou 
rekonstrukci biskupské zahrady, pod-
le které zde může vzniknout jak pří-
jemný prostor pro veřejnost, tak klid-
ná separátní zóna pro biskupství. Vě-
řím, že naše snahy zpřístupnit zahradu 
veřejnosti častěji než dvakrát do roka 
najdou v dohledné době na biskupství 
pochopení,“ dodává Ivana Popelová.

N o v i N y  č e s k o b u d ě j o v i c k é  r a d N i c e

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

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

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

.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 

Ekologická likvidace podezřelého alkoholu

Vám přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  
a osobních úspěchů v novém roce 2013. 
  Váš správce nemovitostí

Stíháním  
primátora  

Thomy policie  
porušila zákon
Státní zástupce Krajské-

ho státního zastupitelství v Plz-
ni 7. prosince rozhodl o zrušení 
trestního stíhání primátora Juraje 
Thomy a někdejšího zaměstnan-
ce magistrátu města v takzvané 
kauze Bit Servis. 

Ve svém usnesení dozorující 
státní zástupce mimo jiné uve-
dl, že policie zahájila trestní stí-
hání v rozporu se zákonem, ne-
boť neshromáždila dostatečné 
podklady „pro závěr o existen-
ci důvodného podezření z napl-
nění zákonných znaků“ možných 
trestných činů. 

Rozhodnutí státního zástupce 
je pravomocné.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Váš provozovatel vodovodů  
a kanalizací Vám přeje  

vše nejlepší v roce 2013.
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.
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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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KAM ZA KULTUROU V LEDNU 2013
4.1. 
19.00h

Hledám děvče na boogie woogie. Hudební crazy kome-
die. / Jihočeské divadlo

4.1. 
19.30h

Arte della Tlampač. Pásmo scének a skečů. / Horká 
vana 

5.1. 
10.00h

Kašpárek v rohlíku. Dětský kabaret. / Malé divadlo

5.1. 
15.00h

Martin Rous a EPY de MYE. Novoroční koncert pro diako-
nii Nazaret v Borovanech. / Husův sbor Církve českoslo-
venské husitské

5.1. 
19.00h

W. A. Mozart: Únos ze serailu. Komická opera. / Jiho-
české divadlo 

5.1. 
20.00h

VI. Velký mediální ples. Rozhlasový swingový orchestr a 
Big Band METROKLUB. / DK Metropol

5.1. Strong coffee unplugged-koncert funk-rock skupiny. / 
Hudební kavárna Hammond café

7.1. Drinking With Instruments. Hudební večer studentů Bio-
logické fakulty. / Hudební kavárna Hammond café

8.1. VIKI a Vojta Jindra. Pop-folkový koncert. / Horká vana

8.1. 
18.30h

Jaroslav Svěcený - housle a průvodní slovo. / Koncertní 
síň Otakara Jeremiáše 

9.1. 
19.00h

Muž sedmi sester. Erotická groteska. / Jihočeské divadlo

10.1. 
18.00h

Čtvrtkoň.cz. / Horká vana

10.1. 
19.00h

Kivá cadla. Zběsilá komedie. / Jihočeské divadlo

10.1. 
19.00h

Romeo a Julie. Balet. / DK Metropol

10.1. 
19.36h

Swing trio avalon (J.Šafr M.Voříšek J.Kubeš) uvádí hudbu 
30. a 40. let. / Kabaret U Váňů 

10.1. 
21.00h

PSÍ BENEFIT pro ANIMAL RESCUE. Benefiční večer. / 
Mighty bar Velbloud

11.1. 
19.00h

Hostina dravců. Hra. / Jihočeské divadlo

11.1. 
19.36h

Trampský večer. T.O. Blanice a Markéta + Iveta. / Kaba-
ret U Váňů 

11.1. 
21.00h

Roman Dragoun and His Angels. / HIGHWAY 61 Jazz & 
Blues Club

11.1. Marcela Brožová. Koncert na ukulele. / Horká vana

12.1. 
10.00h

Sto roků prázdnin. Dobrodružný příběh. / Malé divadlo 

12.1. 
10.15h

Pohádkové soboty: Dřevěné divadlo - Zvířátka a loupež-
níci. / Horká vana

12.1. 
17.00h

Louskáček. Baletní vánoční příběh. / DK Metropol

12.1. 
19.30h

Myslivecký bál. / DK Metropol

12.1. 
19.00h

Kivá cadla. Zběsilá komedie. / Jihočeské divadlo

12.1. 
19.00h

Ples SRPDŠ a přátel školy O. Nedbala. / KD Vltava

12.1. 
20.00h

Girl Talk. Soul jazz z Plzně. / HIGHWAY 61 Jazz & Blu-
es Club

12.1. 
21.00h

LOCOMOTIVE. / Mighty bar Velbloud

12.1. Driftwood-koncert heritage folk skupiny. / Hudební ka-
várna Hammond café

13.1. 
15.00h

Vánoční příběh. Divadelní představení DS J. K. Tyl. / Di-
vadlo U Kapličky

13.1. 
16.00h

Studio dell´arte - Sněhurka. Loutkami hrané představení 
pro děti do 3 let. / Artigy 

14.1. 
19.30h

Cami s námi...a zlý pryč! SUD. Lehce frivolní podívaná… 
/ SUD - Studentské universitní divadlo

14.1. 
19.36h

Voskovec & Werich: Ostrov Dynamit. / Kabaret U Váňů 

14.1. 
20.00h

Večer poezie. Čtení poezie Pavla Zajíčka a Oldřicha Mi-
kuláška v podání studentů Filozofické fakulty Jihočeské 
univerzity. / Horká vana

14.1. Drinking With Instruments. Hudební večer studentů Bio-
logické fakulty. / Hudební kavárna Hammond café

15.1. 
16.00h

Nemusíte být v gala. Poetický podvečer v podání stu-
dentů Gymnázia Česká. / Horká vana

15.1. 
19.00h

Kdo je tady ředitel. Komedie. / Jihočeské divadlo

15.1. 
20.30h

Vážnej příbjeh. SUD. Vážně dramatické pojednání o exis-
tenčních otázkách. / SUD - Studentské universitní diva-
dlo

16.1. 
19.00h

Bordel na ministerstvu. Divadelní představení DS J. K. 
Tyl. / Divadlo U Kapličky

16.1. 
19.00h

Petrolejové lampy. Drama. / Jihočeské divadlo

16.1. 
19.00h

Rigoletto. Romantická opera. / DK Metropol

16.1. 
19.30h

Jan Nepomuk Piskač - Počítání oveček aneb uspávání hadů 
III. Cyklický/cylindrický translatologický večírek./ SUD - Stu-
dentské universitní divadlo

17.1. 
18.00h

Cyklus Zelených čtvrtků. Promítání filmu Rajče on the road. Po 
filmu beseda o místních produktech. / Galerie Měsíc ve dne

17.1. 
19.00h

Jo není to jednoduché. Divadlo Palace. / DK Metropol

17.1. 
19.00h

Jihočeská komorní filharmonie hraje díla F. X. Thuriho, 
D. Schnydera, J. S. Bacha a G. F. Händela. / Koncertní 
síň Otakara Jeremiáše 

17.1. 
19.00h

W. A. Mozart: Únos ze serailu. Komická opera. / Jiho-
české divadlo

17.1. 
19.30h

DOUBKOWA HOLE MA (Planoucí srdce). Divadelní in-
scenace hradeckého souboru Nejhodnější medvídci. / 
Horká vana

17.1. 
19.30h

Slepice. Komedie. / Malé divadlo

17.1. 
20.00h

Paul Batto (SLO). / HIGHWAY 61 Jazz & Blues Club

17.1. Bluesband Vládi Kaplana. / Hudební kavárna Hammond 
café

18.1. 
19.00h

Ples SPŠ Dukelská. / KD Vltava

18.1. 
19.00h

Saturnin. Poetická komedie. / Jihočeské divadlo

18.1. 
19.36h

Bluegrassový večer s kapelou The Giant Mountains 
Band. / Kabaret U Váňů 

18.1. 
20.00h

PHILIP TBC / SHADOWBOX / Gangster Tropin. Support 
Dj‘s: Atomhead. / Cafe klub Slavie 

18.1. 
21.00h

Krausberry. / HIGHWAY 61 Jazz & Blues Club

19.1. 
10.00h

Čert a kočka. Pohádka. / Malé divadlo

19.1. 
10.15h

Pohádkové soboty: Sněhová královna. / Horká vana

19.1. 
18.00h

Velká celovečerní show školy Intessar „Orient Express“. / 
Malá scéna DK Metropol 

19.1. 
19.00h

Rok na vsi. Balada pro celou rodinu. / Jihočeské divadlo

19.1. Bluesband Vládi Kaplana. Koncert bluesové skupiny. / 
Hudební kavárna Hammond café

20.1. 
14.30h

Dětský maškarní karneval. / DK Metropol

20.1. 
15.00h

O loupežnické princezně. Divadelní představení DS J. K. 
Tyl. / Divadlo U Kapličky

20.1. 
16.00h

Divadlo Studna - Princ Jaromil. Loutkami hrané předsta-
vení pro děti do 3 let. / Artigy 

21.1. 
17.30h

Partička. Pořad uváděný na TV Prima. / DK Metropol

21.1. 
19.00h

Škola základ života. Hudební retro komedie. / Jihočes-
ké divadlo

21.1. 
20.00h

Partička. Pořad uváděný na TV Prima. / DK Metropol

21.1. Drinking With Instruments. Hudební večer studentů Bio-
logické fakulty. / Hudební kavárna Hammond café

22.1. 
17.00h

Bez gravitace. Čtyři moderní balety. / DK Metropol

22.1. 
19.00h

Kolapsy a regenerace civilizací. Přednáší RNDr. Václav 
CÍLEK, CSc. / Hvězdárna a planetárium

22.1. 
19.00h

Tramvaj do stanice Touha. Drama. / Jihočeské divadlo

22.1. 
20.00h

Swing trio Avalon. / Cafe klub Slavie

23.1. 
19.00h

Únos ze serailu. Komická opera. / Jihočeské divadlo

23.1. 
19.00h

Z nařízení bytové komise. Divadelní představení DS J. K. 
Tyl. / Divadlo U Kapličky

23.1. 
19.30h

Na návštěvě u Nezmarů: Neřež. Folk. / Koncertní síň 
Otakara Jeremiáše 

23.1. 
19.30h

Tlustý prase. Tragikomedie. / Malé divadlo

23.1. 
20.00h

BAFNI - Improshow. Divadelní improvizační skupina. / 
Cafe klub Slavie 

23.1. 
20.00h

Balzar Trio. / HIGHWAY 61 Jazz & Blues Club

24.1. 
18.00h

Vernisáž - Jakub Štark. / SUD - Studentské universitní 
divadlo. Galerie SUD

24.1. 
19.00h

Hello Dolly. Muzikál. / DK Metropol 

24.1. Bluesband Vládi Kaplana. / Hudební kavárna Hammond 
café

25.1. 
19.00h

Oidipús - Sofoklés. Antická tragédie. / Jihočeské divadlo 

25.1. 
20.00h

ONI. Alternativní rock. / Cafe klub Slavie 

25.1. 
20.00h

Svíčkový ples - Taneční orchestr Variant. Pořádá  
ARSKLUB, o.s. umělců všech žánrů. / Spolkový  
a kulturní dům Slavie

25.1. 
21.00h

Petr Kalandra Memory Band. / HIGHWAY 61  
Jazz & Blues Club

25.1. 
21.00h

SATISFUCKTION unplugged. / Mighty bar Velbloud

26.1. 
10.00h

Čarodějka Jennifer. Pohádka. / Malé divadlo 

26.1. 
10.15h

Pohádkové soboty: Toy Machine - Skřítci. / Horká vana

26.1. 
19.00h

Posel z Liptákova. Představení Divadla Járy Cimrmana. 
/ DK Metropol

26.1. 
19.30h

22. Salesiánský ples - 4Dvory tančí. / KD Vltava

26.1. 
20.00h

Koncert NO NAME. / Artigy 

26.1. 
21.00h

RUMBA LATINA. Tradiční latinsko-americká párty. / Cafe 
klub Slavie 

26.1. Jakseslezem. Koncert folk-rockové skupiny. / Hudební 
kavárna Hammond café

27.1. 
15.00h

Zapomenutý čert. Divadelní představení DS J. K. Tyl. / 
Divadlo U Kapličky

27.1. 
16.00h

Studio dell´arte - Popelka. Loutkami hrané představení 
pro děti do 3 let. / Artigy 

28.1. 
19.00h

Oidipús - Sofoklés. Antická tragédie. / Jihočeské divadlo 

28.1. 
20.00h

Slovo boží. LiStOVáNí. / Malé divadlo 

28.1. Drinking With Instruments. Hudební večer studentů Bio-
logické fakulty. / Hudební kavárna Hammond café

29.1. 
19.00h

Benelux… není jen čůrající chlapeček a marihuana. Te-
matický večer. Hosté Bob Stupka a Kateřina Pospíšilo-
vá. / Horká vana

30.1. 
19.00h

Bez gravitace. Čtyři moderní balety. / DK Metropol

30.1. 
19.00h

Jihočeská komorní filharmonie hraje díla W. A. Mozarta a 
Ch. Gounoda. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše 

30.1. 
19.00h

Když se zhasne. Divadelní představení DS J. K. Tyl. / Di-
vadlo U Kapličky

30.1. 
19.00h

Rád to někdo horké? Komedie. / Jihočeské divadlo

30.1. 
21.00h

Parní wanna. Českokrumlovská kapela hraje rockové 
písně Jana Matěje Krnínského. / Cafe klub Slavie 

31.1. 
19.00h

Fuk. Hra. / Jihočeské divadlo

31.1. 
19.00h

Jihočeská komorní filharmonie hraje díla W. A. Mozarta  
a Ch. Gounoda. / Koncertní síň Otakara Jeremiáše

31.1. Bluesband Vládi Kaplana. / Hudební kavárna Hammond café

Všem zákazníkům přejeme 
šťastný nový rok 2013.

Pravidelné akce: 
Koncerty posluchačů Konzervatoře v Českých Budějo-
vicích. / Koncertní sál konzervatoře (8.1., 10.1., 15.1., 17.1., 
22.1., 24.1., 29.1. a 31.1. vždy v 18 hodin).

Taneční pro hendikepované. Pořádá sdružení Empatie. 
/ Spolkový a kulturní dům Slavie (17.1., 24.1. a 31.1. vždy  
v 17 hodin).


