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město plné života
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 Příprava Severní spojky
 Linka č. 3 bude rychlejší
 Nový městský web

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

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

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

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

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

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

Příští rok bude kritický, 
ale rozpočet ho ustojí

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

Příjmy ovlivní krize
příjmy městského rozpočtu 

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

další položku tvoří nedaňové 

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

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

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

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

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

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

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

Ivana Popelová (HOPB),
náměstkyně primátora

miliónů kč. 
ze státního rozpočtu pak přite-

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

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

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

Seškrtané výdaje
město by stěží mohlo bez dalších 

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

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

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

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

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

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

Vývoj schváleného rozpočtu - příjmy
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Vývoj schváleného rozpočtu - výdaje
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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  Podrobné objízdné trasy  
   při uzavírce viaduktu
n  Mobilní sběrné dvory
n  Dražba pro děti z Bazalky
n  Dny francouzské kultury

E-aukce  
už městu  
ušetřily  
miliony

Za cíl mého 
působení ve ve-
dení Českých Bu-
dějovic jsem si 
vytkla efektivněj-
ší a transparent-
nější nakládání  
s finančními pro-
středky a ma-
jetkem našeho města, což považu-
ji v době, kdy musí šetřit všichni, do-
mácnostmi počínaje, firmami a státem 
konče, za klíčové.

A co konkrétně se doposud poda-
řilo prosadit? Především musím zmí-
nit zavedení elektronických aukcí, ve-
řejných soutěží probíhajících transpa-
rentně a on-line, které měly přinést  
a již přinesly a přinášet i nadále budou 
výraznou úsporu veřejných prostředků. 
Zatím jsme od podzimu, kdy jsme akci 
spustili, uspořádali pět elektronických 
aukcí, které uspořily statisíce korun.  
V aukci na zajištění mobilních linek pro 
město a jeho organizace pak mohu 
mluvit dokonce o úsporách v řádu mi-
lionů. V neposlední řadě bych zmíni-
la zavedení odepisování majetku včet-
ně nového modulu na správu majet-
ku a jeho napojení na účetní systém  
Ginis, což nám umožní efektivnější 
správu městského majetku.

Nic z toho by se ale nemohlo po-
vést bez nasazení a obětavosti řady 
zaměstnanců magistrátu, především 
z oddělení veřejných zakázek, odbo-
rů správy veřejných statků, informač-
ních technologií, sportovních zaříze-
ní, finančního, majetkového a odděle-
ní vnitřní správy.

Ing. Petra Šebestíková  
předsedkyně finančního výboru  

zastupitelstva města

Propojení Máje a Vltavy 
je zase o něco blíž

NA RADNICI OCENILI CHYTRÉ ŠKOLÁKY. Marie-Anna Dvořáková 
ze ZŠ Oskara Nedbala se stala vítězkou třetího kola poznávací sou-
těže Čtyři živly v architektuře a umění. Získala díky tomu celoroční 
rodinnou vstupenku na památkové objekty ve správě Národního pa-
mátkového ústavu, který soutěž spolu s českobudějovickou radni-
cí připravil.
Na druhém místě soutěže zaměřené po vodě a ohni na téma země 
se umístil David Jodl, o třetí místo se rozdělili Ondřej Schembera 
(oba ZŠ O. Nedbala) a Šimon Masopust (ZŠ Grünwaldova).
V kategorii kolektivů zvítězila třída 4.A ze ZŠ Máj II, další medailo-
vé pozice obsadili žáci základních škol O. Nedbala a Grünwaldova. 

Foto: Petr Zikmund

Novinky při vydávání 
občanských průkazů

Plánované spojení ulic Stra-
konická a Milady Horákové, kte-
ré více než dvacet let připomí-
ná nedokončená křižovatka Dia-
mant, dostalo zase reálnější ob-
rysy. Konečně by se tak moh-
lo dopravně odlehčit přetížené 
křižovatce ulic Oskara Nedbala  
a Husovy třídy.

„V polovině února se konalo  
setkání zástupců kraje, a to včet-
ně radního odpovědného za do-
pravu Václava Krále, projekční fir-
my, vedoucích odborů magistrátu, 
v jejichž kompetenci stavba bude, 
občanského sdružení Máj a před-
sedkyně územní komise Máj II He-
leny Kosové. Po několikahodino-
vé diskusi všechny strany dospě-
ly k závěru, že za daných podmí-
nek, jako je například vypracování 
nových hlukových studií, zavedení 
omezujících dopravních opatření 
v rychlosti či tonáži, jsou zástupci 
Máje ochotni tuto dopravní stav-
bu podpořit,“ říká první náměstek 
primátora Miroslav Joch.

Finanční prostředky, které dosud 

na tuto stavbu chyběly, by mohlo 
město podle náměstka získat z ev-
ropské dotace, kterou Brusel odmí-
tl dát na rozvoj Jihočeského letiště  
v Plané u Českých Budějovic.

„Po neúspěchu získat pení-
ze na modernizaci letiště v Plané 
nasměruje kraj tyto evropské do-
tační prostředky do dopravní in-
frastruktury. Chtěl bych, aby část  
z nich dostalo město. Jejich vyu-
žití připadá v tomto okamžiku prá-
vě na stavbu spojující Strakonic-
kou ulici s ulicí Milady Horákové, 
protože má již schválené územní 
rozhodnutí a město začne v tuto 
chvíli připravovat projektovou do-
kumentaci, potřebnou pro staveb-
ní povolení,“ přibližuje možné ře-
šení Miroslav Joch.

„Město jedná s vlastníkem o vy- 
koupení pozemku, rada již záměr 
odkupu schválila. Podmínila ho 
však tím, že se Jihočeský kraj za-
váže, že investici na tuto doprav-
ní stavbu zařadí do rozpočtu le-
tošního roku,“ zdůrazňuje Miro-
slav Joch.

Od 1. ledna letošního roku 
vstoupila v platnost novela zákona 
č. 328/1999 Sb. O občanských prů-
kazech ve znění pozdějších před-
pisů. Na jejím základě se v sou- 
časné době vydává sedm druhů 
občanských průkazů (viz tabulka 
na str. 2).

„Žádosti o občanské průka-
zy se strojově čitelnými úda-
ji se zpracují včetně fotografie 
a podpisu žadatele na našem pra-
covišti, poté se zasílají elektro-
nicky do Státní tiskárny cenin, 
kde doklady vyrábějí. Podle zá-
kona je na předání dokladu lhůta 
30 dnů ode dne převzetí žádosti 
a při jeho převzetí je držitel povi-
nen zvolit bezpečnostní kód, kte-
rý se skládá z kombinace čtyř až 
deseti číslic. Občanské průkazy 
bez strojově čitelných údajů vy-
rábíme my, ze zákona jsme povin-
ni je vydat do 15 dnů, většinou tak 
ale činíme na počkání, nebo ma-
ximálně do dalšího dne,“ vysvět-
luje Eva Čečáková, vedoucí Mat-
ričního úřadu magistrátu města.

Po dobu platnosti občanského 
průkazu přitom může držitel bez-
pečnostní kód změnit na kontakt-
ním místě veřejné správy (Czech 
POINT, obecní úřad s rozšířenou 
působností). 

„Po třetím chybném po sobě 
jdoucím zadání se však další mož-
nost zablokuje a odblokování je 
možné na kterémkoliv obecním 
úřadu s rozšířenou působností za 
poplatek sto korun,“ upozorňuje 
na možná úskalí Eva Čečáková.

Důležitou informací je také 
fakt, že údaj o rodinném stavu je 
nepovinný a v občanském průka-
zu se objeví pouze na žádost dr-
žitele. Od 1. 1. 2017 se do dokla-
dů nebude uvádět ani údaj o tr-

valém pobytu a od 1. 1. 2020 ani 
rodné číslo.

„Pokud se týká občanských 
průkazů bez strojově čitelných 
údajů, ty vydávají obecní úřady  
s rozšířenou působností místně 
příslušné podle pobytu žadatele. 
Vzhledem k tomu, že se tyto do-
klady vydávají na žádost, jsou zpo-
platněny,“ doplňuje Eva Čečáková.

Fotografii občan předkládá 
pouze k žádosti o občanský prů-
kaz bez strojově čitelných údajů, 
tedy k občanským průkazům s do-
bou platnosti jeden, tři nebo šest 
měsíců. Tyto doklady se vyhotovu-
jí přímo na úřadě. Pro žádost o ob-
čanský průkaz se strojově čitelný-
mi údaji pořídí fotografii pracovni-
ce na přepážce.

Mobilní zařízení pomůže  
nemocným

Od února přibyla městským 
a obecním úřadům v souvislos-
ti s vydáváním občanských průka-
zů také nová povinnost. Kvůli ob-
čanským průkazům musí více ces-
tovat za nemocnými a vězni. Nová 
povinnost úřadům plyne ze zříze-
ní takzvaného mobilního pracoviš-
tě. Jeho úkolem je pokrýt žádosti 
lidí, kteří si kvůli nemoci či omeze-
ní svobody nemohou žádat o nové 
občanské průkazy přímo na úřadě.

„Mobilní zařízení máme a fun-
guje od začátku února. Můžeme 
se s ním pohybovat pouze v rám-
ci působnosti našeho správního 
obvodu, není zde tedy rozhodují-
cí místo trvalého pobytu, ale mís-
to kde se v době podání žádosti 
občan skutečně zdržuje, tedy ne-
mocnice, věznice a podobně,“ při-
bližuje novinku Eva Čečáková.

(pokračování na str. 2)

Dvacet let Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích připravila na březen 
řadu akcí, jimiž si připomene dva-
cet let od svého vzniku. Byla zalo-
žena na podzim roku 1991.

V rámci akademické obce se za 
účasti 250 hostů včetně zahranič-
ních uskuteční slavnostní zasedání 
Vědecké rady. Na univerzitě bude 
uspořádána řada diskusních se-
tkání a odborných panelů. Oficiál-
ní část bude završena slavnostním 
koncertem Studentského symfo-
nického orchestru JU. Oslavám 
bude předcházet Volejbalový ma-
rathon o pohár univerzity. 

Řada akcí bude volně přístup-
ná. Všichni zájemci jsou zváni na 
následující program oslav, kte-
rým se chce univerzita neformál-
ně představit a otevřít veřejnosti.

5. března
*Pedagogický den (Pedagogická 
fakulta JU)
*17:00 Děkovná bohoslužba vede-
ná mons. J. Paďourem (Teologická 
fakulta JU; klášterní kostel, Piaris-
tické náměstí)

6. března
*16:00 Setkání bývalých zaměstnan-
ců Zemědělské fakulty JU (Zeměděl-
ská fakulta JU, Studentská 13)
*17:00 Vernisáž fotografií student-
ky PřF JU (Galerie D9, Pedagogic-
ká fakulta, Dukelská 9)
*Informační stánek (Fakulta rybář-
ství a ochrany vod JU, Akademic-
ká knihovna JU, Branišovská 31a)

7. března
*16:00 Odpoledne s humanoidy (Filo-
zofická fakulta JU, Branišovská 31a)

*19:00 Univerzitní narozenino-
vá párty (KD Gerbera)

8. března
*Den pro zdraví 
(Zdravotně sociální fakulta JU)

10. - 26. dubna
*Výstava fotografií Podmořská 
setkávání (Radnice, nám. Pře-
mysla Otakara II. 1)

17. května
*Open air festival (Přírodově-
decká fakulta JU, Sokolský os-
trov)

V týdnu od 5. do 9. března se 
bude konat také série populari-
začních přednášek v městských 
klubech. Více informací o slav-
nostech a o programu najdete na 
www.jcu.cz.

Školky budou o prázdninách 
otevřené nepřetržitě

Mateřské školy ve městě budou 
mít o letních prázdninách, tedy  
v červenci a srpnu, otevřeno po oba 
dva měsíce. „Nestane se tak, že by 
během léta nebyla školka k dispo-
zici, vždy bude nějaká fungovat. 
Radnice tím vyjde vstříc rodičům, 
kteří nečerpají dovolenou a nema-
jí možnost si zajistit hlídání dětí ji-
ným způsobem,“ přibližuje novinku 
náměstek primátora Petr Podhola.

Území města bude v tom-
to směru rozdělené do tří oblas-
tí, v nichž se budou vždy po dvou 
týdnech střídat vybrané mateřské 
školy. Tento provoz potrvá od pon-
dělí 2. července do pátku 24. srp-
na, v posledním srpnovém týdnu 
budou v provozu už všechny ma-
teřinky.

Do první oblasti jsou zařaze-
ny MŠ Dlouhá, Jizerská, Větrná, 
Opletala, K. Štěcha, Staroměst-
ská, do druhé Neplachova, Neru-
dova, Čéčova, Kubatova, U Pra-
mene, Sedmikráska-Špálova, Ša-
tala a do třetí Vrchlického, Pittera, 
Papírenská, Zeyerova, Pražská, 
Mladé, Rudolfovská a L. Kuby.

Do 15. května bude probíhat zjiš-
ťování zájmu a podle počtu zájemců 
bude otevřena mateřská škola od-
povídající počtu přihlášených.

Zápisy do mateřinek pro školní 
rok 2012/2013 se uskuteční v týd-
nu od 26. do 29. března. Při po-
suzování žádostí se bude přihlí-
žet k bodovému hodnocení krité-
rií, jejichž přesné znění najdete na 
městském webu v sekci Školství.



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.

Novinky při vydávání OP
(pokračování ze str. 1)

Volněji v úterý a ve čtvrtek
Vydávání nových občanských 

průkazů se setkalo na veřejnos-
ti se značným zájmem. Vzhle-
dem k tomu, že kapacita tech-
nického zařízení  v systému e-OP 
a e-CP je omezená, ušetříte čas 
a vyhnete se dlouhému čeká-
ní, pokud využijete úřední hodiny  
v úterý a ve čtvrtek (8.00 – 14.00), 
kdy bývá na pracovišti na rozdíl 
od pondělí a středy (8.00 – 18.00) 
poměrně volno. 

Těchto kratších úředních ho-
din by mohli využívat hlavně lidé 
v důchodu nebo ti, kdo pracují ve 
směnném provozu. V pondělí a ve 
středu se pravidelně vyvolávací 
zařízení kolem 16. hodiny zablo-
kuje z důvodu vyčerpání kapaci-
ty. Úřední hodiny jsou také v pá-
tek od 8.00 do 11.30 hodin. 

Pracoviště se nachází v Jero-
nýmově ulici č. 1, v přízemí budo-
vy je vyvolávací zařízení na pořa-
dová čísla, informace o místu ob-
sluhy je vytištěna na pořadovém 
lístku a ještě je podána hlaso-
vým zařízením. Je možné se také 
přihlásit elektronicky přes sekci 
Elektronická obsluha občana na 
městském webu.

S mostem u Malého jezu 
už radnice nepočítá

Nejprve rada města a poté i za-
stupitelstvo svým ne daly „stop-
ku“ tzv. Jižní spojce, která by ved-
la přes lokalitu Malého jezu. Pro-
ces pořizování změny územního 
plánu ve vazbě na takzvanou Jižní 
spojku tak byl zastaven a radnice 
se k úsekům vedoucím přes Malý 
jez do Novohradské ulice a dále  
k budoucí zanádražní komunikaci 
už vracet nebude.

„Z dopravní studie vyplývá, 
že by tato silnice provozu na Má-
nesově ulici příliš nepomohla,“ 
říká náměstkyně primátora Ivana 
Popelová.

Zatímco od přemostění Mal-
še město upustilo, bude i nadále 
prověřovat možnost nového mos-
tu přes Vltavu od kruhové křižo-
vatky na Litvínovické silnici smě-
rem do Papírenské ulice. Ten by 
měl pomoci zlepšit lokální doprav-
ní obslužnost včetně významné-
ho zdroje a cíle dopravy, kterým 
je českobudějovická nemocni-
ce. Radnice současně začne při-
pravovat projektovou dokumenta-
ci pro územní rozhodnutí na stav-
bu silnice propojující křižovatku  
M. Horákové – Branišovská a kru-
hový objezd v Litvínovicích.

Zastupitelé města Českých Bu-
dějovic se na svém únorovém za-
sedání jednoznačně vyslovili pro 
ukončení pořizování změny územ-
ního plánu týkající se projektu tzv. 
Jižní spojky. Za to jim patří dík. 
Jsme rádi, že nebyla dána zelená 
takovému dopravnímu řešení, kte-
ré by zásadně nepříznivě ovlivnilo 
jednu z mála rekreačních oblastí  
v Českých Budějovicích – lokalitu  
u Maláku a také přivedlo denně ti-
síce dalších automobilů, včetně 
nákladních, do klidových a obyt-
ných zón v blízkosti nemocnice  
a přilehlých oblastí.

 Dopravním řešením ve měs-
tě v současné době skutečně ne-
mohou být tranzitní průtahy a těž-
ká nákladní doprava kteroukoliv 
částí města, natož pak městský-
mi částmi, které jsou dlouhodobě 
budované a obyvateli ctěné a vy-
užívané jako obytné, klidové a re-
kreační. Zpracovatel studie ma-
tematického dopravního modelu 
Jižní spojky, která nepotvrdila pří-
nos ke zlepšení dopravní situace, 
ve svém závěrečném shrnutí uvá-
dí, že studie hodnotila jen nejkratší 
dopravní vzdálenost, nikoliv dopa-

dy na životní prostředí, na obyvate-
le a další aspekty, které by měly být 
předmětem dalších analýz.

Aniž bychom my, občané, vý-
sledek studie dopředu mohli znát, 
věděli jsme, prostým zvážením ne-
gativních dopadů na prostředí, ve 
kterém žijeme, že se jedná o řešení 
špatné a záměr magistrátu nás při-
rozeně aktivizoval k protestu. 

Veřejnosti bylo vytknuto, že  
s námitkami přichází pozdě, že za-
spala. Nebylo tomu tak. Veřejnost 
svůj protest proti návrhu územ-
ního plánu před jeho schválením  
v roce 2000 v té době hlasitě pro-
jevila. Tehdejší radní a zastupitelé 
hlas veřejnosti nevyslyšeli. 

S návrhem pořízení změny 
územního plánu se veřejnost ještě 
více aktivizovala a téměř 4,5 tisíci 
hlasy předvedla, že má názor. Od-
lišný názor. Lidé z vlastní vůle vy-
hledali petiční místa, aby petiční 
akci nazvanou ZACHRAŇME MA-
LÁK A KLIDOVÉ ZÓNY podpoři-
li svými podpisy. Veřejnost jasně 
převedla, že není lhostejná ke své-
mu okolí, k vývoji prostředí, ve kte-
rém žije, a které po ní přejde na 
další generace. Nechceme, aby-

chom při příštím návrhu změny 
byli opětovně nařčeni, že se svý-
mi námitkami přicházíme pozdě. 
Zajímá nás rozvoj našeho města.  
Dopisem panu primátorovi Tho-
movi a v tisku jsme informova-
li o navázání na iniciativu „ZA-
CHRAŇME MALÁK A KLIDOVÉ 
ZÓNY“ iniciativou ZA ŽIVÉ MĚS-
TO. Při přijetí zástupců občan-
ského sdružení DOMOVINA pa-
nem primátorem v říjnu 2011 pan 
primátor přislíbil zorganizovat dis-
kuse s veřejností. O tyto diskuse 
máme opravdový zájem. Máme 
zájem konstruktivně spolupraco-
vat, nikoliv jen kritizovat. Naším 
mottem je: „MY UTVÁŘÍME MĚS-
TA A ONA UTVÁŘEJÍ NÁS“. 

Věříme, že bude nastarto-
ván počátek skutečné vzájem-
né spolupráce a diskuse s ve-
řejností, tak jak je uvedeno 
ve strategickém plánu rozvo-
je města České Budějovice pro 
léta 2008 – 2013. 

Jana Koubová, iniciativa 
Zachraňme Malák a klidové zóny 

Irena Šefčíková, občanské 
sdruženi Domovina

Utvářejme naše město společně

Severní spojka je pro město prioritou,  
významně odlehčí dopravě

Konkrétní podobu začíná zís-
kávat v Českých Budějovicích 
tzv. Severní spojka, která výrazně 
ulehčí dopravnímu zatížení města 
směrem od Písku a Strakonic od 
kruhového objezdu u Globusu ve 
směru na Tábor a Třeboň. 

Stavba Severní spojky, kterou 
město považuje za prioritní stav-
bu, zahrnuje přebudování kruho-
vého objezdu u Globusu, most 
přes Vltavu, který převede ved-
le aut chodce i cyklisty, vyústí do 
ulice Roberta Bosche. Nejsložitěj-
ší částí stavby je podjezd pod ulicí 
A. Trägera a novým modernizova-
ným železničním koridorem, který 
zklidní život v Kněžských Dvorech 
a umožní rozšířit park. Spojka na-
konec vyústí do upravené křižovat-
ky Nemanická-Pražská třída.

„Naším zájmem je výstavbu Se-
verní spojky co nejvíce urychlit, pro-
to pomáháme investorům. Za Sprá-
vu železniční dopravní cesty vy-
jednáváme podmínky s dotčenými 
vlastníky pozemků, fyzickými oso-
bami, ale i firmami, sousedícími se 
stavbou, za jakých podmínek bu-
dou tuto silniční přeložku ochotni to-

lerovat. Pro Ředitelství silnic a dálnic 
zprostředkováváme výkup pozem-
ků,“ přibližuje aktivity města první 
náměstek primátora Miroslav Joch.

Severní spojka má odvést tran-
zitní dopravu ve směru východ-zá-
pad a ulehčit tak vnitřnímu měst-
skému okruhu až o více než třeti-
nu. Nyní po levobřežní komunika-
ci směrem na Písek a Strakonice 
proudí denně průměrně 37 až 40 
tisíc vozidel, po Strakonické 42 až 
46 tisíc a po Pražské 34 až 38 tisíc. 
Podle odhadů byl Severní spojka 
měla,odvést až 20 tisíc vozů.

Pokud by k výstavbě Severní 
spojky nedošlo a zpožďovala by se 
i stavba dálnice D3, mohla by pod-
le Miroslava Jocha hustota dopra-
vy naopak narůst do roku 2030 až 
téměř o třetinu.

„Severní spojka je ale nutnos-
tí i z důvodu, že navazuje na stavbu 
IV. tranzitního železničního koridoru 
a dálnice D3. Přínosem bude i most 
přes Vltavu, který zajistí mimo jiné  
i možnost alternativní cesty obyvate-
lům sídliště Máj k plánovanému při-
vaděči na dálnici D3,“ doplňuje ná-
městek primátora.

S Bludným kamenem na 
webu města nezabloudíte

Webové stránky města www. 
c-budejovice.cz budou zase bo-
hatší o nové služby. Přibude na-
příklad průvodce úřadu pro obča-
ny, který bude spuštěn začátkem 
března pod zajímavým názvem, 
jenž se váže k historii města.

„Tuto novou službu jsme nazva-
li podle českobudějovické zvlášt-

nosti Bludný kámen, ale s tímto 
průvodcem se opravdu nikdo ne-
ztratí. Na jednom místě a přehled-
něji řazeny podle témat budou ná-
vody jak postupovat při řešení růz-
ných situací a jak vyřídit úřední ná-
ležitosti, potřebné formuláře i od-
povědi na časté dotazy,“ přibližuje 
primátor Juraj Thoma.

Harmonogram provozu a instalace  
mobilních sběrných dvorů v roce 2012

  3.3.  sídliště Šumava, Máj jih 
 – parkoviště před Albertem v ul. M. Horákové
10.3.  Kaliště – na návsi 9.00 – 12.00
        Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice  12.10 – 15.00
 17.3.  Rožnov – konečná MHD č. 2
24.3.  Linecké předměstí – parkoviště na Plavské ulici
31.3.  Nemanice – Opatovická u výměníku
14.4.  Městská památková rezervace a centrum 
 – parkoviště na Mariánském náměstí 
21.4.  sídliště Máj sever – prostor před garážemi v ulici E. Rošického
12.5.  Pražské sídliště – parkoviště u Juvelu 
 (křižovatka ul. Průběžná a Plzeňská)
19.5.  Čtyři Dvory – u Akademie věd (křižovatka ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce)
  9.6.  Suché Vrbné – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
16.6.  Mladé – u kostela (Novohradská ul. a nám. M. Švabinského)
30.6.  Husova kolonie – konečná MHD č. 12
 14.7.  České Vrbné – plocha u hasičské zbrojnice
  1.9.  Nové Hodějovice – plocha u hřiště TJ Nové Hodějovice (ul. Doubravická)
15.9.  Nové Vráto – konečná MHD v ul. U Pily  9.00 – 10.30
          Haklovy Dvory – plocha naproti hospodě U Hasiče 11.00 – 13.00
          Zavadilka – E. Rošického (stará zástavba) 13.10 – 15.00
22.9.   Suché Vrbné – E. Krásnohorské – plocha u škvárového hřiště
 6.10.   Třebotovice – plocha před hlavní branou VÚ Třebotovice  9.00 – 12.00
          Kaliště – na návsi 12.10 – 15.00

Provozní doba mobilních sběrných dvorů je od 9 do 16 hodin, není-li 
uvedeno jinak.
Službu mobilních sběrných dvorů připravuje statutární město České  
Budějovice ve spolupráci s firmou A.S.A.

Do sběrných dvorů mohou 
občané města České Budějovi-
ce bezplatně odložit po předlo-
žení občanského průkazu v při-
měřeném množství následující 
objemný nebo nebezpečný ko-
munální odpad:
•	 olověné	akumulátory
•	 suché	baterie
•	 zářivky	a	ostatní	odpad	 

s obsahem rtuti
•	 oleje	pro	spalovací	motory	 

a převodovky
•	 papírové filtry nasycené olejem
•	 barvy,	lepidla	a	pryskyřice	 

(vč. obalů)
•	 pneumatiky,	pryž	a	PVC
•	 nekompostovatelný	odpad
•	 stavební	a	demoliční	odpad
•	 elektrošrot	(televize,	rádia,	 

PC apod.)
•	 elektrická	zařízení
•	 vyřazená	kamna
•	 nepoužitelné	oděvy	a	textil
•	 kovy
•	 papír	a	lepenku
•	 plasty	a	PET
•	 sklo
•	 nábytek	a	objemný	odpad

NEJCENNĚJŠÍ BUDĚJOVICKÁ PAMÁTKA. Po šesti letech, po která trvalo restaurování, je ve-
řejnosti přístupná celá křížová chodba v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí.  
Restaurování v letech 2005 až 2011 stálo celkem 14 milionů korun, z toho částkou 9,8 milionu korun při-
spělo město České Budějovice, budějovické biskupství dalo 2,5 milionu a ministerstvo kultury necelé 
dva miliony korun. Foto: Petr Zikmund

NÁZORY, KOMENTÁŘE

VYDÁVANÉ DRUHY OP

se strojově čitelnými údaji, platnost 10 let

tento OP musí mít každý občan ČR 
s trvalým pobytem na území ČR

se strojově čitelnými údaji a kon-
taktním elektronickým čipem

na žádost za poplatek 500,- Kč

se strojově čitelnými údaji, platnost 10 let

na žádost občanům starším 15 let 
s trvalým pobytem mimo ČR za po-
platek 100,- Kč

se strojově čitelnými údaji, platnost 5 let

na žádost občanům mladším 15 let 
za poplatek 50,- Kč

bez strojově čitelných údajů, platnost 
1 měsíc

při ztrátě, odcizení a zničení OP za 
poplatek 100,- Kč

bez strojově čitelných údajů, platnost 
3 měsíce

po nabytí státního občanství ČR

bez strojově čitelných údajů, platnost 
6 měsíců

pokud nastane na technickém zaří-
zení porucha trvající déle než 7 dní 
nebo z důvodu katastrofy nebo jiné 
mimořádné události



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
Budivojova ulice začíná v zalo-

mení Staroměstské a míří jihozá-
padním směrem k Vltavě. Začá-
tek ulice tvořily historické stavby. 
Vlevo Daudlebského dvůr, později 
statek Holanských, vpravo staro-
městská škola. Mezi Budivojovou 
a zalomením Staroměstské býva-
lo malé náměstíčko s pumpičkou 
a dlážděným přechodem. Jinak 
obě ulice byly prašné. Hned ved-
le školy se nacházela stále připo-

mínaná hospoda Na schůdkách. 
Za dvorem Holanských směrem  
k Vltavě vedla dlouhá zeď a za zdí 
měla sklady firma Primavera. Po 
druhé světové válce se tam shro-
mažďovaly zbytky letadel, sou-
částky z továrny v Korosekách 
apod. Také vraky amerických dží-
pů, chemické masky a jiné vo-
jenské věci. Kluci zeď přelézali,  
z čehož získaná cenná věc byl le-
tecký výškoměr. Nejdéle z toho-
to velmi starého zákoutí (v půdo-
rysu staršího než samotné České 
Budějovice) odolávala staroměst-
ská škola.

Druhá část Budivojovy se za-
čala zastavovat klem roku 1900, 
kdy tam stály již dva nové domy. 
Následovaly další objekty, Uli-
ce se označovala jako „U sta-
roměstské školy“. Až v roce 
1906 byla oficiálně nazvána ulicí 
Schaaffgotscheovou. To byl po-
měrně gramaticky složitý název, 

takže se vyskytuje několik zko-
molených variant. Roku 1921 byla 
ulice přejmenována na Budivojo-
vu. Tento název vydržel kromě ně-
mecké okupace až do současnos-
ti. Zajímavá je situace z plánu měs-
ta z roku 1926, kdy ulice Budivo-
jova od Staroměstské přetínala uli-
ce Hartlovu, Weinwurmovu a ústi-
la na Lannovo nábřeží. Pány Hartla  
a Weinwurma vystřídali Hašek,  
Kubata a Ressl.

Název Budivojova přímo souvi-
sí s farní osadou Budivojovice, kte-
rá se rozkládala kolem staroměst-
ského hřbitova a tvořily ji ulice Sta-
roměstská, stará Pekárenská, za-
čátek Budivojovy a část Pražské. 
Zakladatelem osady byla osoba 
jménem Budivoj a běžnou přípo-
nou –ice vznikly Budivojovice. Bu-
divoj zastával na začátku 13. stole-
tí funkci královského soudce. Není 
to výslovně doloženo, ale někteří 
badatelé usuzují, že Budivojovice 
nemusel založit sám Budivoj, ale 
již ve 12. století jeho otec Jindřich 
z Rožmberka z radosti nad tím, že 
se mu narodil syn Budivoj. Budivoj 
měl potom čtyři syny Záviše, Vít-
ka, Voka a Čéče. Čéč se pak psal 
„z Budivojovic“. V každém případě 
byly Budivojovice, v novější době 
Staré město, mnohem starší než 
vlastní nové České Budějovice. 

Ve staroměstské škole sídli-
lo naposled podnikové ředitelství 

státních lesů. Stará Staroměst-
ská už byla zlikvidována, jen 
staroměstská škola se držela. 
Územní orgány ji musely nechat 
na pokoji do té doby, než si stát-
ní lesy postavily na Rudolfovské 
vlastní dům, do kterého se v roce 
1969 přestěhovaly. Hned poté se 
v únoru 1970 územní orgány vrh-
ly na staroměstskou školu a zbo-
řily ji. Mohlo by se říci, že dosáh-
ly svého. 

Vedle staroměstské školy v Bu-
divojově ulici byl v roce 1902 ote-
vřen nový hostinec Jana Matouše. 
Čepovalo se pivo z Českého akci-
ového pivovaru. V listopadu 1903 
si hostinec „U Matoušů“ najal Ma-
těj Eberle. To byl předtím hostin-
ský „U Litvanů“ ve Střelnické uli-
ci. (Střídání hostinských bylo běž-
né. Místo Matěje Eberleho převzal 
hostinec „U Litvanů“ Václav Ka-
covský, původně nájemce hote-
lu International v Žižkově třídě.) Po 
Matěji Eberlem pokračoval „U Ma-
toušů“ Josef Matouš. Není přes-
ně zjištěno, kdy se objevil pro hos-
tinec název „Na schůdkách“. Zřej-
mě postupně převážil, poněvadž 
do hospody skutečně vedlo něko-
lik schodů, na kterých pivaři v par-
ném létě posedávali. Ty schody 
byly charakteristické. Nebyly nijak 
zvláštní, jen ta okolnost, že se sedí 
při pivu na schůdkách, což jinde ve 
městě dost dobře nešlo, rozhodla. 

BUDIVOJOVA

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

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje dovednosti, 

s nimiž se setkáváme v každodenním životě 
(čtení, vyhledávání informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878
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Systém sociálních 
služeb přiblíží brožura

Podporuji tento výzkum!  Radek Banga, zpěvák

Dnešní soutěžní otázka zní:  Kdo byl Jan Prokop Schaaffgotsche?

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho 
vlastnoručním podpisem.       
Odpovědi zasílejte do 15. března 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.
Správná odpověď na otázku z lednového vydání: Budova Střední průmyslové školy stavební byla posta-
vena v roce 1910. 

Výhercem je Nikoleta Ketnerová, Husova 90, 370 05 České Budějovice. Blahopřejeme!

Systémem sociálních služeb, 
které jsou k dispozici v krajské me-
tropoli, provede její obyvatele nově 
vydaný „Průvodce sociální oblas-
tí města České Budějovice 2012“. 
Připravil ho odbor sociálních věcí 
magistrátu města a brožuru, ob-
sahující přehled a aktuální kontak-
ty na všechny poskytovatele soci-
ální služby ve městě a další služby 
v sociální oblasti získáte v případě 
zájmu na radnici i u organizací po-
skytujících sociální služby.

„Brožura představuje široké 
spektrum sociálních služeb, které 
jsou v krajském městě nabízeny 
a je tak určená všem lidem, kteří 
potřebují pomoc v nejrůznějších 
oblastech života.  Průvodce ob-
sahuje přehled neziskových or-
ganizací poskytujících sociální 
služby či služby doplňkové, a dal-
ších institucí činných v sociální 
oblasti. U všech služeb naleznou 
občané popis dané služby, časo-
vý rozvrh a kontakty na pověřené 
osoby,“ vysvětluje Petr Podhola,  

náměstek pro školství a sociál-
ní věci.

Průvodce sociální oblastí není 
žádnou novinkou, vychází již desá-
tým rokem díky velmi dobré spolu-
práci s jednotlivými poskytovateli 
sociálních služeb, kterým je rovněž 
distribuován. Tím se dostává k těm 
nejpotřebnějším - uživatelům soci-
álních služeb a napomáhá k jejich 
lepší orientaci v systému a k zajiš-
tění provázanosti služeb.

„Průvodce sociální oblastí měs-
ta České Budějovice pro rok 2012 
je zároveň jedním ze stěžejních 
dokumentů, který vzniká v rám-
ci projektu Rozvojový plán sociál-
ních služeb České Budějovice. Ten 
je spolufinancován z prostředků  
Evropské unie – Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstna-
nost. V letošním roce by také měl 
vzniknout nový Rozvojový plán so-
ciálních služeb na období  let 2013 
až 2018,“ doplňuje Šárka Kovárno-
vá, koordinátorka plánování soci-
álních služeb. 

Vydražte kombinézu Jakuba Smrže, 
podpoříte budějovickou Bazalku

Až do 15. března se můžete za-
pojit do dražby závodnické výstroje 
bratrů Jakuba a Matěje Smržových. 
Její výtěžek je určen na provoz bu-
dějovického Centra BAZALKA (dříve 
Sociální služby Světluška), které se 
ve svém denním a týdenním stacio-
náři stará o děti a mládež s těžkým 
kombinovaným postižením z celé- 
ho Jihočeského kraje.

Motocykloví závodníci věnovali 
do dražby kompletní výstroj – Matě-

jovy boty a helmu a Jakubovy ruka-
vice a kombinézu. Úspěšní dražitelé 
navíc budou moci přímo ze závod-
ního boxu sledovat některý z letoš-
ních motocyklových podniků, podí-
vají se do zázemí závodu a povečeří 
s členy týmu.

Příběhy jednotlivých částí vý-
stroje, stejně jako detaily k aktu-
álnímu průběhu a pravidlům draž-
by, jsou k nahlédnutí na webu  
www.kissjiznicechy.cz.

Město má digitální povodňové plány
Dva nové digitální povodňo-

vé plány, města České Budějovi-
ce a správního obvodu obce s roz-
šířenou působností, si lidé mohou 
prohlédnout v pravém sloupci we- 
bových stránek www.c-budejovice.cz.  
Projekt, který byl spolufinancován 
z Operačního programu Život-
ní prostředí, stál celkem 715 200 
korun, z toho město zaplatilo  
265 200 Kč, částka 450 000 Kč je 
z grantu. Digitalizace byla ukon-
čena v prosinci 2011. „Lidé tak 
mají možnost podívat se třeba na 
to, jestli je jejich nemovitost ohro-
žena povodní. Neveřejná část plá-
nu je ale oddělena heslem a slou-

ží především pro členy povodňo-
vé komise,“ přibližuje primátor  
Juraj Thoma s tím, že oba plá-
ny jsou základním dokumentem 
při řízení ochrany před povodně-
mi, takže obsahují popisy činnos-
tí, kontakty, hodnoty stupňů po-
vodňové aktivity a velmi důležitou 
a potřebnou mapovou část. „Před 
nedávnem byli uživatelé proškole-
ni, až do konce března bude do-
kument připomínkován. S celko-
vou revizí plánu, kde budou zo-
hledněny další již dokončené 
akce, počítáme koncem dubna,“ 
doplňuje Petra Kamišová z oddě-
lení krizového řízení.

Projekt pomůže válečným 
veteránům

Pomoci bývalým vojákům a vá-
lečným veteránům při hledání civil-
ního zaměstnání je cílem nového 
projektu Sdružení válečných vete-
ránů České republiky. Tato organi-
zace sdružuje příslušníky jedno-
tek české armády, kteří se po roce 
1990 účastnili zahraničních misí.  
V současné době má 1600 členů 
a působí ve 13 krajských organiza-
cích a Praze.

Projekt nazvaný „Z války/armá-
dy do civilního zaměstnání“ si kla-
de za cíl pomáhat veteránům s na-
lezením odpovídajícího zaměstná-
ní, umožňuje také pokrytí nákla-
dů na kursy či školení dle poža-
davků budoucího zaměstnavatele 
a následně také částečnou úhra-
du mzdy. 

Bližší informace obsahují webo-
vé stránky www.legionar.org.
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Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

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

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

 24. 12. 2011   -  zavřeno

 25. 12. 2011  -  zavřeno

 26. 12. 2011  -  zavřeno

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

 1. 1. 2012  -  zavřeno

Vánoční svátky 2011

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

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

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

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

Program na konec 
i začátek roku

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

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

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

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

Foto Martin Volný

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund
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Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Samsona přikryl led a sníh

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.

Informace o počasí

přináší i web Teplárny

Jaké je v Českých Budějovicích počasí, se lze nově dozvědět i 
na webu akciové společnosti Teplárna, která na něm zobrazuje 
aktuální informace ze své meteorologické stanice. Kromě toho, 
jaká je právě teplota, sluneční svit, vítr, tlak nebo vlhkost či UV 
záření, je zde volně k dispozici také historie vybraných 
parametrů, jako je teplota, déšť, vítr - a to vše od roku 2005, kdy 
byla tato meteostanice uvedena do provozu.

Web postupně nabídne i údaje o venkovních teplotách, 
naměřených na jednotlivých výměníkových stanicích. Díky 
tomu tak vznikne veřejnosti snadno přístupná teplotní mapa 
města, nabízející přehled teplot na různých místech Českých 
Budějovic. 

Detailní data z meteostanice ale slouží Teplárně České 
Budějovice především k plánování, řízení a vyhodnocování 
provozu. 

Kontakt :  www.teplarna-cb.cz/meteostanice.html
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Stačí na internetu zadat webovou adresu www.teplarna-cb.cz a na mo-
nitoru počítače se objeví nové firemní stránky akciové společnosti Teplár-
na České Budějovice. Informace na nich jsou určeny veřejnosti, zákazní-
kům i akcionářům. 

Velké oblibě se těší aktuální informace o počasí, které se na web přená-
šejí z firemní meteostanice v Novohradské ulici. V sekci Mapa teplot lze zjis-
tit teploty na desítkách míst ve městě, jak je ukazují venkovní teploměry na 
výměníkových stanicích. Díky tomu je možné podstoupit zajímavou cestu 
po elektronické mapě krajské metropole a sledovat kolik stupňů Celsia je  
v jaké ulici či čtvrti. Amatérští meteorologové ocení diagramy z historie deš-
tě, větru nebo tlaku vzduchu. 

Pro zájemce z řad veřejnosti, kteří si na webu vytvoří vlastní profil, pak 
Teplárna připravuje další zajímavé možnosti a rozšíření služeb.

Součástí webu je hlášení poruch a případných plánovaných odstávek 
dodávek tepla a teplé užitkové vody. Tyto informace jsou dostupné i pro-
střednictvím profilů Teplárny na sociálních sítích, především Facebooku 
a Google+.  

Nyní se také testuje provoz zákaznického portálu, který bude postupně, 
během prvního pololetí, zpřístupňován všem zákazníkům, kteří mají o tyto 
moderní služby zájem. Součástí portálu bude kompletní zajištění služeb zá-
kazníkům, včetně fakturace, technických dat vlastního odběru a jeho histo-
rie.

Na webu jsou k dispozici také informace o výrobě, distribuci i ekolo-
gii nebo tiskové a výroční zprávy. Lze se dočíst i o historii firmy, sahají-
cí do roku 1907. 

Prostě, zkuste se připojit na www.teplarna-cb.cz a uvidíte.

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 

Dny  
francouzské 

kultury
17. ročník

15. března až 6. dubna 2012

15.3./ 14.30 / Filozofická fakulta/  
Branišovská 31a
Francouzské velvyslanectví  
v České republice „Kultura a geo-
politika“ (ve francouzštině)

15.3./ 16.00 / Komorní Galerie  
U Schelů / Panská 7
Bretaň a Francie očima českých 
umělců 

15.3./ 20.00 / místo bude upřesně-
no na plakátech a www stránkách
Samzun Quartet (FR) - moder-
ní bretonská hudba (housle, ky-
tara, basa)

16.3. až 5.4. /  
Radniční výstavní síň
Fotografie z partnerského měs-
ta Lorient, otevřeno od 9h, denně 
kromě neděle

21.3./ 10.00 a 13.00 / Kredance
Ateliér afrického tance a vy-
stoupení konžského tanečníka 
Maurice Yéky

21.3./ 18.00 / Francouzská aliance 
Jižní Čechy
„Ty a já“ 
romance, dramatická komedie, 
2006, 90 min., s titulky

22.3./ 14.30 / Filozofická fakulta 
JU / Branišovská 31a
přednáška prof. Michela Berré  
z univerzity v Mons

22.3. / 20.00 / k.k. Horká vana/ 
Česká 7
EPY EPY (CZ)  
francouzské písně složené Irenou 
Vlachovou (akustická kytara a zpěv)

23.3. / 10.30 až 12.00 a 16.00 až 
17.30/ Francouzská aliance Jižní 
Čechy, Den otevřených dveří 
a ukázkové kursy zdarma

24.3. / 15.00 / Zámek Nové Hrady 
Turnaj v pétanque

28.3. / 18.00 / Francouzská aliance 
Jižní Čechy
„Únik“ 
drama 2004, 210 min., s titulky

29.3. / 14.00 / Francouzská  
aliance Jižní Čechy
Eric Cénat 
francouzský herec čte „Dopisy  
z Oflagu“, zajišťovacího tábora 
za 2. světové války

31.3. / 15.00 / Atletický stadion 
TJ Sokol
Turnaj v pétanque

31.3. / 10 – 12, 13.30 – 15.30 / 
Kredance
Výuka Lindi Hopu (swingový 
tanec) a tančírna
nutné přihlášení do 24.3. na  
e-mail: cepickova@kredance.cz

2. až 6.4. / Hotel Zvon, restaura-
ce Columbia, Solnice a Spirála
Francouzská gastronomie  
jídla připravovaná francouzským 
šéfkuchařem z Lorientu

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte, prosím, web  
http://francouzska-aliance.cz.

Pořádá Francouzská aliance Jižní 
Čechy ve spolupráci s městem  
České Budějovice, jeho partnerským 
městem Lorient, Jihočeským krajem 
a Francouzským velvyslanectvím  
v České republice.

Zákaznický portál nabídne 
kompletní služby

Lesy a rybníky města Českých Budějovic

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

tel: 387 315 517, fax: 387 315 531
Prodejní doba pondělí až pátek 9.00 - 12.00h, 13.00 - 17.00h.

PRODEJ KVALITNÍ NAFTY
na čerpací stanici v areálu DPmČB

- prodej kvalitní nafty za příznivou cenu
- samoobslužný prodej
- platba za hotové, čipovou kartou i bankovní platební kartou
- provoz non-stop
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