
Zápis ze 4. zasedání Seniorského senátu města České Budějovice 

Termín konání: 10.9.2015 ve 14,00 h. 
Místo konání: zasedací místnost rady města č. 103 MM ČB 
Přítomni: PhDr. Schel Jaromír – předseda, Hojsa Jaroslav, Ludvíková Marie, Řeháková  

                   Marie, Petrová Natálie, Votýpka Josef, Škoda Zdeněk - zástup, Benčíková Anita, 
                   Mgr. Nollová Marie, Oulehlová Libuše, doc. Ing. Vaněčková Eva, CSc. 
                   Ing. Martin Maršík, Ph.D. – za radu města  
                   Kubešová Lidmila – tajemnice seniorského senátu (dále SS) 
 

Program: 
Kontrola minulého zápisu 

1) Komunitní centrum Č. Budějovice – klouzající přístupová cesta a chybějící zábradlí 
- všem členům SS bylo rozdáno vyjádření pracovníka Investičního odboru MM ČB, 

Ing. Procházky, kde se vyjadřuje ve smyslu neochoty architektů zasahovat do 
provedeného díla a dále nastínil možné problémy s poskytovatelem dotace (fin. 
sankce). Tajemnice SS, svolá schůzku za účasti p. Schela a Ing. Procházky. 

2) Chybějící lavičky mezi CSS Staroměstská po IGY – tazatelce, pí Nollové byla předána 
mapka území, aby upřesnila, kde mají lavičky být přesně umístěny. Pí Nollová 
zakreslila požadavek laviček na hřišti v Puklicově ul.. Požadavek tajemnice SS předá 
Bc. Voštové, ved. soc. odboru, k realizaci. 

 

Příprava výjezdního zasedání do Plzně – 9.10.2015 
P. Schel oznámil, že byl osobně v Plzni předjednat návštěvu senior. senátu u sdružení seniorů 
Totem Plzeň (p. Pitnnerová). Návštěva by se měla uskutečnit dne 9.10.2015, odjezd od 
radnice plánován v 6,30 h., příjezd do Plzně na 9 h.. P. Schel připraví předběžný program 
návštěvy, který bude včas zaslán členům SS. Tajemnice SS osloví e-mailem všechny členy, aby 
písemně potvrdili účast. Zbývající místa v autobusu budou doplněna Svazem důchodců ČR 
(taneční klub Slunečnice) a Klubem Aktiv, o. s. Č. Budějovice.  
Náklady na autobus Dopravního podniku m. ČB by mělo hradit statutární město Č. 
Budějovice. Kapacita autobusu je 57 míst.  
 
 

Výhled činnosti na příští období 
1) Bylo zmíněno, že v Žižkových kasárnách, kde jsou v současné době volné prostory, by 

byla možnost zřízení soc. služeb. 
2) Možnost uskutečnit výjezdní zasedání SS do Dopravního podniku m. ČB v měsíci 

prosinci 2015. 
3) Pí Ludvíková pozvala členy SS na Sportovní hry seniorů, které se uskuteční dne 

22.9.2015 v 8,00 h. na Sokolském ostrově. 
4) P. nám. Maršík pozval členy na slavnost města „Železné a zlaté ČB 2015“, které se 

uskuteční dne 18.9.2015 v 19,30 h.. 
 

 
 



Diskuze – různé 
1) Pí Oulehlová zmínila dotazníkovou akci „Spokojenost občanů města Č. Budějovice se 

životem ve městě“, kde respondenti zmiňují nedostatek kultury ve městě Č.B., málo 
veřejných WC v parcích, chybějící lavičky (u Pošty, na Lidické ul.). 
P. Schel zmínil, že si myslí, že kulturních akcí ve městě je dostatek, jen je malá 
informovanost. Navrhl pozvat vedoucího infocentra MM ČB, Mgr. Mlčáka, do příštího 
sen. senátu. 
Padl též návrh distribuovat kulturní kalendáře každému obyvateli do poštovní 
schránky v domě. 
P. Schel navrhl též pozvat ved. Odboru kultury a cest. ruchu, Mgr. Sedlákovou, do 
příštího senior. senátu s tím, že by informovala členy SS, kde najít webové portály pro 
kulturu ve městě ČB a dále jí navrhnout uveřejnění rozhovoru s ní v tisku k tomuto 
tématu. 

     2)   Dále členové SS konstatovali, že jim schází Radniční noviny, které se přestaly vydávat.  
            P. nám. Maršík přislíbil otevřít na kolegiu u p. primátora. 
     3)   Život nevidomých ve m. ČB – mají problémy s překopy ve městě (uzavírky), slepečtí psi  
           špatně reagují. Pomohlo by jim, kdyby je Odbor správy veř. statků a popř. Inv. odbor 
           informoval na jejich e-mailové adresy, o chystaných překopech. 
           Dále mají problém na přechodech pro chodce, U Pošty na Senováž. nám. a u  
           Polikliniky JIH, které „klapou“ najednou (chválí nový přechod u Obch. akademie na 
           Husově tř., který skvěle ovládají čidlem ve slepecké holi). 
           Zastávka MHD U Pošty na Sen. náměstí – zastaví-li 2 autobusy MHD za sebou, čidlo 
           ve slepecké holi oznámí pouze číslo prvního busu, další již nevidomý nezaregistruje.  
           P. nám. Maršík navrhuje řešit dříve než při prosincové návštěvě DPM, a. s.. Tajemnice 
           SS svolá schůzku pí Nollové a řed. DPM Ing. Dolejše, u p. náměstka.  
           Dále padl návrh pí Nollové, pozvat na příští SS zástupkyni nevidomých. 

5) Euroklíče od WC ve městě – v jiných městech funguje, u nás lze získat zdarma na Nár. 
radě zdrav. postižených, Žižkova 1, ČB). Je nutné předložit obč. průkaz a průkaz TP, 
ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazu, bude do „Evidenční karty 
Euroklíče“ napsáno, že patří do některé z cílových skupin (diabetik, stomik, onkolog. 
pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou 
chorobou a ulcerózní kolitidou. Více na www.euroklic.cz . 

6) Chybějící světel. přechod nebo vodorov. dopravní značení (zebra) + 3 dopr. značky u 
DPS Hvízdal na Husově tř. – p. náměstek Maršík sdělil, že dosud nelze řešit, jelikož 
nejsou vybudované v místě chodníky a přechod musí někam ústit.  

7) Informace z komisí rady města (komise pro školství, tv a sport, Sociální komise, 
Kulturní komise). Tajemnice SS sjedná schůzku se zástupci výše zmíněných komisí, aby 
seznámili členy SS se záměry komisí na příští období.  

8) Rekondiční centrum na Poliklinice JIH – na příští SS bude přizvána pracovnice VZP ČR, 
která přinese bližší informaci. 

 
 
Zapsala: 16.9.2015 L. Kubešová v. r. – tajemnice Senior. senátu M. ČB 
 
Schválil: 17.9.2015 PhDr. Jaromir Schel v. r. – předseda Seniorského senátu m. ČB 

 

http://www.euroklic.cz/

