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Očekávejme 

město plné života

  Hazard ve městě končí
 Příprava Severní spojky
 Linka č. 3 bude rychlejší
 Nový městský web

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

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

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

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

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

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

Příští rok bude kritický, 
ale rozpočet ho ustojí

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

Příjmy ovlivní krize
příjmy městského rozpočtu 

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

další položku tvoří nedaňové 

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

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

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

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

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

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

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

Ivana Popelová (HOPB),
náměstkyně primátora

miliónů kč. 
ze státního rozpočtu pak přite-

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

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

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

Seškrtané výdaje
město by stěží mohlo bez dalších 

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

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

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

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

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

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

Vývoj schváleného rozpočtu - příjmy
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(dokončení na straně 2)

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

Smutek za Havla. Týden před Vánocemi České Budějovice 
vzpomínaly na prezidenta Václava Havla. Lidé podepisova-
li kondolence a před radnicí spontánně zapalovali svíčky. 
Město ve spolupráci s Jihočeským divadlem připravilo čte-
né představení jeho poslední hry Odcházení, jejíž premiéry 
v Českých Budějovicích v roce 2008 se prezident zúčastnil 
osobně.                                                Foto Jihočeské Divadlo

Z Á Ř Í  2 0 1 2   n  Č Í S L O  9   n  R O Č N Í K  9   n  D O  P O Š T O V N Í C H  S C H R Á N E K  Z D A R M A UVNITŘ NAJDETE...
n  Opravy ulic se chýlí ke konci
n  Ulicemi města: Dobrovodská
n  Lidé si kulturu vytvoří sami 
n  Město rozšířilo školku i školu

Otevřeností
proti účelovým

nařčením 

Otevřenost 
při správě na-
šeho města, 
která je priori-
tou současné 
radniční koa-
lice, přinesla 
už řadu novi-
nek, díky nimž 
má veřejnost 
možnost získat informace o tom, co 
se na radnici děje, a zároveň se i po-
dílet na zásadních rozhodnutích. 

Využití zkušeností seniorů i nápa-
dů mladých bylo důvodem pro ustave-
ní Seniorského senátu a Studentského 
parlamentu. Zájem o členství v míst-
ních částech územní komise rady měs-
ta pak potvrdil, že občané vítají mož-
nost otevřeně komunikovat se samo-
správou svého města a bezprostředně 
jí předávat své názory a podněty.

Významným zdrojem informací 
se už staly radniční webové stránky 
www.c-budejovice.cz. Zveřejňová-
ny jsou tu například veškeré městem 
uzavírané smlouvy, jejich prostřed-
nictvím se lze ucházet o veřejné za-
kázky a zároveň se dozvědět, kdo a s 
jakou finanční nabídkou uspěl. 

Občanům, kteří se zajímají o při-
pravované záměry na území města, 
slouží také nedávná novinka v podo-
bě speciální stránky s přehledným 
výčtem termínů plánovaných veřej-
ných projednání stavebních záměrů 
či chystaných změn územního plánu. 

Při snaze více otevřít diskusi s 
občany nezapomnělo současné ve-
dení radnice ani na mladé duchem, 
s nimiž komunikuje prostřednictvím 
interaktivního facebooku. S téměř 
třemi a půl tisíci příznivci je náš profil 
na této moderní sociální síti vzorem i 
pro ostatní česká města. 

Dalším příkladem, kdy mají obča-
né možnost podílet se na rozhodování 
vedení města, je stávající příprava no-
vely obecně závazné vyhlášky o pra-
vidlech pro pohyb domácích zvířat a 
hospodářského zvířectva. V rámci ve-
řejné diskuse o variantách zvažova-
ných opatření, kterou vedení města 
nabídlo občanům, přichází celá řada 
námětů a názorů, z kterých budeme 
čerpat při přípravě konečné verze ná-
vrhu této takzvané „psí“ vyhlášky. 

Jsme si dobře vědomi, že jen 
dobře informovaní občané nepod-
léhají fámám a zbytečným obavám, 
které vedou k průtahům a nebo i k 
zastavení důležitých projektů, jimiž 
chceme naše město rozvíjet. I pro-
to na našich internetových stránkách 
brzy spustíme „online interpelace“, 
při nichž se každý bude moci zeptat, 
na co chce. 

Nechceme však kontakt vede-
ní města a jeho obyvatel omezit na 
sice užitečná, ale přesto poněkud 
neosobní opatření. Každý občan má 
proto pochopitelně možnost přijít se 
svým problémem přímo na radnici, 
určitě nikoho neodmítneme.

Juraj Thoma,
primátor města

Krček by se v roce 2014  
mohl stát minulostí

„Krček“, název pro silniční spoj-
ku propojující Suché Vrbné s Hlin-
skem, má zas o krůček blíže k tomu 
stát se historií. Nová silnice má vést 
od ulice Hraniční v Suchém Vrb-
ném do ulice Hlinská v Hlinsku.

„Když vše půjde podle plánu  
a najde se vůle tuto akci, která se 
včetně nákladů na odkupy vyšpl-
há na odhadovaných cca 21 mili-
onů korun, financovat, mohla by 
se nová, kapacitnější spojka stavět 
v roce 2014,“ odhaduje první ná-
městek pro ekonomiku a majetek 
Miroslav Joch.

Než se ale poprvé kopne, musí 
ještě město splnit řadu domácích 
úkolů. 

„Za sebou máme první kolo 
jednání o možnosti odkupu po-
zemků s osmi dotčenými vlastní-
ky. Z jednání vyplynulo, že se vše-
mi je možná dohoda. Majetkově 
se pokusíme komunikaci připravit 
na jaro příštího roku. Zároveň pro-
běhlo výběrové řízení na projekční 
kancelář, která by měla celou stav-
bu dotáhnout do fáze stavebního 
povolení,“ přibližuje jednotlivé kro-
ky Miroslav Joch.

Město se konečně 
přiblíží k dálnici D3

Za Ivanem Mánkem

Budějovice mají zase o krůček 
blíž k tolik očekávané dálnici. Mi-
nisterstvo dopravy ČR totiž vyda-
lo stavební povolení na část dál-
ničního úseku Borek – Úsilné. Mezi 
povolenými stavebními objekty se 
mimo jiné nachází dva mosty, 1180 
metrů nové dálnice, její oploce-
ní, vegetační úpravy, meteostani-
ce či automatický sčítač dopravy. 
Orientační celkové náklady na pro-
vedení stavby činí podle Ředitel-
ství silnic a dálnic 428 milionů ko-
run bez DPH. 

„Tato část dálnice D3 bude vy-
budovaná v předstihu, neboť je 
technologicky náročnější než stav-
ba hlavní trasy dálnice. Více než ki-
lometr dlouhý úsek spojí most přes 
jednu z místních silnic a most přes 
potok Kyselá voda. Po svém do-
končení bude sloužit jako manipu-
lační plocha a umožní plynulé po-
kračování výstavby navazujících 
dálničních úseků,“ přiblížil primá-
tor Juraj Thoma. 

„Není bez zajímavosti, že prv-
ní zmínku o kapacitní komunikaci 
z jihu Čech do Prahy najdeme už v 

územním plánu z roku 1928 a ku-
podivu se tehdy navrhovaná tra-
sa příliš nelišila od současné. Kon-
cepce výstavby dálnic v komunis-
tickém Československu schválená 
v roce 1963 obsahovala i výstav-
bu dálnice D3, která byla po dal-
ších čtyřiadvaceti letech opětov-
ně zahrnuta do navržené dálnič-
ní sítě. Potvrdilo ji rovněž usnesení 
vlády České republiky v roce 1993, 
avšak situaci zvrátil rok 1997, kdy 
vláda rozhodla o vyjmutí dálnice 
D3 z programu realizace do roku 
2005. Toto pro Jihočechy nešťast-
né rozhodnutí aktivizovalo zastán-
ce dálnice k založení Sdružení pro 
výstavbu dálnice D3, jehož činnost 
přispěla k zařazení D3 do vládního 
programu Rozvoj silničních komu-
nikací do roku 2010. Bohužel ani v 
tomto termínu se dálnici nepoda-
řilo dokončit, takže nám nezbývá 
než dbát na rychlost administrati-
vy, která je v naší kompetenci, a s 
nadějí čekat, že letos na podzim se 
aspoň stavba jejího dalšího úseku 
konečně přiblíží k našemu městu,“ 
dodal Juraj Thoma

Ivan Mánek (1931 - 2012) s medailí  
Za zásluhy o město České Budějovice, 
kterou obdržel v roce 2011. Foto: Petr 
Zikmund

Budějovice plánují tři 
nové cyklostezky

ŽELEZNÁ PANNA OTEVŘELA SVOU NÁRUČ. Během Dne  
evropského dědictví se veřejnosti otevřely památky, které 
nebývají běžně přístupné. Foto: Petr Zikmund.

České Budějovice se mohou tě-
šit na další tři cyklostezky. Ty plá-
nuje v nejbližší době vybudovat 
radnice pokud možno s pomocí 
dotací z regionálního operačního 
programu (ROP). 

První cyklistická stezka je sou-
částí výstavby čtvrté etapy zaná-
dražní komunikace. Stezka by se 
měla realizovat v každém případě, 
i kdyby z regionálního operačního 
programu město peníze nezískalo, 
protože je součástí výstavby „za-
nádražky“.

„My však doufáme, že se nám 
peníze získat podaří. Jedná se  
o 2,2 kilometru dlouhou trasu. Cel-
kový rozpočet na stavbu je 32,5 
milionů korun s tím, že dotace  
z ROP by měla činit 17,8 milionu 
korun. Cyklostezka povede podél 
čtvrté etapy zanádražní komunika-
ce z Pětidomí do Mladého, kde by 
měla ústit u hřbitova na nově vybu-
dované kruhové křižovatce s No-
vohradskou,“ přiblížila záměr ná-
městkyně primátora Ivana Pope-
lová.

Druhá cyklostezka povede na 
Včelnou. Je to první etapa stezky, 
která povede od ulice Sokolovská 
podél Lidické až na Včelnou k od-
bočce na Boršov. 

Její délka je 925 metrů a rozpo-
čet na první etapu činí pět milionů 
korun. Dotace z ROP by měla být 
4,2 milionu korun. 

Druhá etapa znamená dobudo-
vat kousek od odbočky až na hra-
nici katastru obce Včelná. To bude 
možné ihned po vypořádání ma-

jetkoprávních vztahů. Současně 
s tím Včelná připravuje napojující 
stezku na svém území.

„Pro občany to znamená, že by 
tak pro cyklisty mohly být bezpeč-
ně propojeny okraje města,“ podo-
tkla Ivana Popelová.  

Třetí plán na cyklostezku počí-
tá s trasou okolo Vodáckého areá-
lu Lídy Polesné v Českém Vrbném. 

Jde o poslední stavbu, která by 
toto území uzavřela i co se inves-
tičního hlediska města týče. 

Řešila by trasu od sklápěcí-
ho mostu směrem dovnitř areálu 
a zezadu podél stávajících objektů 
před hospodu. Tam překlene vo-
dácký kanál a dostane se na hranu 
oplocených pozemků. 

Cílem je odvést bruslaře a cyk-
listy z prostoru vodáckého areálu. 
Cyklisté a bruslaři by se tak sou-
časně vyhnuli provozu vodáků  
a návštěvníků vodáckého kanálu.

Délka trasy je 280 metrů, sou-
částí je přemostění vodáckého 
areálu. Investice počítá s část-
kou 13 milionů korun, právě kvůli 
výstavbě lávky. Dotace z ROP by 
měla činit zhruba čtyři miliony ko-
run. Zastupitelé materiál schváli-
li s tím, že se ale tato stavba bude 
realizovat v případě, pokud měs-
to bude plně úspěšné se žádostí  
o evropské peníze, tedy pokud zís-
ká alespoň 85 procent uznatelných 
nákladů. 

Předpokládané ceny u všech tří 
staveb jsou orientační, neboť není 
vyloučeno, že se podaří vysoutěžit  
i daleko výhodnější cenové nabídky.

V sobotu 15. září náhle zemřel Ivan Mánek, příslušník protikomunis-
tického odboje, politický vězeň, skaut a člen zastupitelstva města Čes-
ké Budějovice za hnutí Občané pro Budějovice. Bylo mu 81 let. 

Městským zastupitelem byl Ivan Mánek od roku 1990, nejprve za 
Občanské fórum, od roku 1991 za ODS, ze které však na protest proti 
činnosti a chování jejího lokálního vedení v srpnu 2010 vystoupil.

„Ze zprávy o odchodu Ivana Mánka jsem velmi smutný. Byl to mi-
mořádně charakterní a laskavý člověk, který si přes všechnu svou tra-
gickou zkušenost s komunistickým režimem stále uchovával optimis-
tický náhled na svět. Pro město České Budějovice odvedl spoustu prá-
ce ať už jako řadový zastupitel, člen městské rady nebo předseda so-
ciální komise,“ uvedl primátor Juraj Thoma, který Ivanu Mánkovi v loň-
ském roce udělil městské vyznamenání Za zásluhy.

Vedle tohoto ocenění obdržel Ivan Mánek také pamětní medaili mi-
nistra obrany k 90. výročí vzniku Československé republiky. Za záslu-
hy o skautské hnutí a službu skautským ideálům mu bylo uděleno nej-
vyšší skautské vyznamenání Řád čestné lilie v trojlístku.
Čest jeho památce!
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Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

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.

předsedu Seniorského senátu města České Budějovice Jana Koláře
Pane předsedo, Seniorský se-

nát působí v Českých Budějovi-
cích teprve několik měsíců. Mů-
žete ho, prosím, blíže představit?

Seniorský senát města Čes-
ké Budějovice začal coby poradní 
orgán rady města fungovat letos v 
dubnu. Má třináct členů, kteří byli 
do senátu vysláni organizacemi 
sdružujícími seniory nebo věnují-
cími se péči o ně a kteří se schá-
zejí zhruba jednou za dva měsíce.

Co je hlavním cílem Seniorské-
ho senátu?

Jedním z nejdůležitějších úko-
lů je zajištění styku s veřejností, 
zvláště pak s organizacemi, které 
sdružují seniory. Je důležité, aby 

se senioři dostali k informacím, kte-
ré potřebují znát, aby věděli, jak si s 
určitými problémy poradit. Snažíme 
se proto prohloubit spolupráci mezi 
seniorskými organizacemi, které na 
území města působí. 

Senát by ale současně měl být 
partnerem pro vedení města, kte-
ré se na nás již v několika případech 
obrátilo se žádostí o stanovisko. 

Máte nějaké ohlasy od starších 
občanů Budějovic, chodí za vámi 
třeba se žádostí o pomoc s nějakým 
problémem? A co podle vás budějo-
vické seniory trápí nejvíc?

Seniorský senát nemá k dispozici 
žádnou kancelář, kam by se senio-
ři mohli obracet. Chceme ale vytvo-

Tři otázky pro …
řit databázi organizací, u kterých 
mohou senioři hledat pomoc v 
různých životních situacích a tuto 
poskytnout veřejnosti. 

Jinak senioři by pochopitel-
ně přivítali rozšíření možnosti 
umístění v Domovech pro seni-
ory a to nejen těch, co ke svému 
důchodu pobírají příspěvky na 
péči, nýbrž i těch, co žijí jen ze 
svého důchodu. Situaci starších 
lidí ztěžuje také nedostatek ma-
lometrážních bytů v dostupných 
cenových relacích. Značným 
problémem se pak pro seniory 
stává růst cen potravin, zdravot-
nických potřeb, léků a nákladů 
na bydlení.

Opravy nejfrekventovanějších  
ulic se chýlí ke konci

Řidiči v Českých Budějovicích 
si již brzy oddechnou. Na úze-
mí města budou v dohledné době 
končit některá dopravní omezení, 
která souvisejí s rekonstrukcí ně-
kolika hlavních ulic.

Jde především o omezení prů-
jezdnosti pod viaduktem u nádra-
ží. Ten je uzavřen vzhledem k re-
konstrukci a stavbě železničního 
koridoru. Přestože si někteří lidé 
občas stěžují, že je místo uzavřené 
zbytečně, opak je pravdou.

„Tato stavba je v režii státní or-
ganizace Ředitelství silnic a dál-
nic, nicméně samozřejmě o ní 
máme informace. Stavební spo-
lečnost Eurovia, která práce pro-
vádí, nyní pracuje na horní stra-
ně viaduktu. Práce jsou ovšem 
takového charakteru, že zatím 
neumožňují to, aby byla pod vi-
adukt vpuštěna doprava. Nepo-
volil to ani přes dotazy dodavate-
le  Drážní úřad. Lidé se však snad 
již brzy dočkají, neboť do 15. října 
by tyto práce měly být dokonče-
ny a místo by mělo být opět pro 
dopravu průjezdné,“ říká náměs-
tek primátora Kamila Calta. 

Další lokalitou, která se rekon-
struuje a samozřejmě stěžuje řidi-
čům situaci ve městě, jsou ulice Žiž-
kova a Čechova. Délka oprav zde 
byla stanovena na sto padesát dnů. 

Podle původního plánu měla re-
konstrukce Žižkovy ulice začít dříve  
než opravy v Čechově ulici a skončit 
tedy měla do konce listopadu, za-
tímco v Čechově ulici měl stavební 
ruch utichnout v polovině prosince. 
Nicméně od samého začátku pro-
bíhala jednání o dřívějším ukončení. 

„Poslední dohoda se staveb-
ní firmou je, že Žižkova bude zprů-

jezdněna alespoň pro MHD ke 
konci října a celková oprava do 
půlky listopadu. Totéž zástupci 
firmy přislíbili i pro ulici Čechovu. 
Takže obě rekonstrukce by měly 
skončit ve stejnou dobu,“ podotkl 
Kamil Calta.

Problematickou ulicí pro do-
pravu je také Biskupská ulice, kte-
rá je uzavřená, neboť se tam pro-
vádí předláždění. A to jednak z 
důvodu větší bezpečnosti a jed-
nak z důvodu snížení hluku. Poté, 
co sem budou položeny jiné, 
menší kostky a to vějířovitě, sní-
ží se tím jednak hluk o zhruba tři 
decibely a odstraní se problém, a 
sice ten, že nebudou mezi kostka-
mi velké spáry, do kterých se čas-
to dostávali cyklisté, čímž dochá-
zelo k jejich pádu z kol. 

Tato ulice se bude rekonstruo-
vat na čtyři etapy a skončit by měla 
nejdéle na konci listopadu.

Poslední důležitou komunika-
cí, jejíž rekonstrukce bude zaháje-
na v těchto dnech a může řidičům 
způsobovat obtíže, je Lidická tří-
da. Oprava této důležité silnice je 
investiční záležitostí Jihočeského 
kraje, město České Budějovice se 
na ní však spolupodílí. Rekonstru-
ovat se bude po částech a hoto-
vá by měla být kompletně do kon-
ce listopadu.

Pro automobily bude Lidická 
průjezdná směrem z města, vozy 
MHD jí budou moci projíždět bě-
hem celé doby uzavírky - s jedi-
nou výjimkou, kterou bude víkend 
20. a 21. října, kdy bude Lidická 
třída uzavřená celá. Alespoň ces-
tující právě autobusy a trolejbusy 
se tedy nemusí obávat výrazných 
změn na trasách linek MHD . 

I na jihu Čech potřebujeme IDS
V případě politické shody se i 

Jihočeský kraj připojí k deseti kra-
jům, které provozují tzv. IDS, inte-
grovaný dopravní systém. Teprve 
sedmi krajům se však podařilo in-
tegrovat dopravu na celém svém 
území. Co ale integrovaný doprav-
ní systém vůbec znamená? 

„Jedná se o propracovaný sys-
tém veřejné dopravy, který na ur-
čitém území zajišťuje vzájemnou 
spolupráci a koordinaci jednotli-
vých druhů dopravy od městské  
k regionální, od autobusové k že-
lezniční. Výhoda IDS pro občany 
spočívá v jednotných tarifech, ať už 
zónových či kilometrických, jednot-
ných a srozumitelných jízdních řá-
dech, jednotném označení doprav-
ců zapojených do IDS i zastávek  
a především v promyšleném prová-
zání linek,“ přibližuje IDS první ná-
městek primátora pro ekonomiku  
a majetek města Miroslav Joch.

Pro zavedení IDS hovoří nega-
tivní trendy ve veřejné dopravě. 
„Veřejná doprava se dlouhodobě 
potýká s odlivem cestujících. Ná-
růst individuální dopravy pak při-
náší nejen další prodražování ve-
řejné dopravy, ale i zátěž ekologic-
kou i dopravní. IDS může zlepše-
nou koordinací dopravy i širší na-
bídkou služeb přitáhnout cestují-
cí zpět do prostředků veřejné do-
pravy,“ vysvětluje význam IDS Mi-
roslav Joch.

IDS Jihočeského kraje by mohl 
vzniknout postupně. „Systém IDS 
by se měl zavádět po etapách až 
na úroveň celého kraje. První eta-
pa by se týkala naší krajské metro-
pole Českých Budějovic a příměst-
ských obcí v rámci okresu,“ nasti-
ňuje plány Miroslav Joch.

Budějovičtí občané sice výraz-
né změny nepocítí, ale i tak pro ně 
IDS může znamenat přínos. „Pro 
Budějčáky zůstane zachována vět-
šina linek i systém jednorázových  
i předplatních jízdenek. Budou 
moci ale v rámci jedné jízdenky, 
jednorázové či předplatné, cesto-
vat nejen linkami MHD jako dosud, 
ale i autobusy a osobními i spěšný-
mi vlaky jezdícími v rámci IDS, do 
systému se totiž zapojí i všechny 
železniční stanice ležící na území 
města. To může být přínosem při 
přesunech po městě na větší vzdá-
lenosti a především při cestování 
mimo město. Na výlet tak budou 
moci Budějčáci vyrazit dopravní-
mi prostředky v rámci IDS s jednou 
jízdenkou,“ vidí výhodu pro budě-
jovické občany Miroslav Joch.

Podstatné výhody však IDS při-
nese obyvatelům obcí. „Pokud žije-
te v menší obci, která leží na území 
zasíťovaném IDS, mohli byste se do-
čkat zvýšení počtu spojů i jejich čet-
nosti. Zlepší se i návaznost těchto 
spojů, jízdní řády budou koordinová-
ny tak, aby na sebe linky vzájemně 

navazovaly, řidiči budou mít povin-
nost vzájemně na přípoje vyčkat,“ 
vypočítává přínos Miroslav Joch.

Systém by měl být nastaven pro 
cestující co nejvstřícněji. „Jednotný 
tarif jízdného, společný pro všech-
ny dopravce zapojené do IDS, by 
měl vycházet jednak ze zónového 
tarifu, který je srozumitelný a na-
bízí cestování v rámci zóny za jed-
notnou cenu, a jednak by měl zů-
stat zachován i klasický kilometric-
ký, aby nedocházelo k diskriminaci 
cestujících, kteří žijí na hranici zón 
a byť cestují na krátké vzdálenosti, 
připláceli by si za překročení zóny,“ 
upřesňuje změny Miroslav Joch.

Cestující čeká i modernizace 
plateb jízdného. „Počítáme se za-
vedením Jihočeské čipové karty, 
která bude uznávána všemi do-
pravci v rámci IDS. Karta by měla 
fungovat nejen jako předplatný 
kupon, ale i jako elektronická pe-
něženka pro objednání cest, na 
které neplatí zvolený kupon. Její 
využití však může být i širší, na-
příklad v Plzeňském kraji, kte-
rý jako jeden ze tří krajů provo-
zuje elektronickou kartu, slou-
ží jako průkaz čtenáře, stravova-
cí karta nebo elektronická peně-
ženka, kterou uhradíte vstup do 
zoo, plaveckého stadionu, diva-
dla či na hlídané parkoviště,“ na-
bízí možné inovativní změny Mi-
roslav Joch.

PRVŇÁČCI ZAČALI ŠKOLNÍ ROK S KOLÁČI. Žáky prvních tříd 
přišel do Základní školy Dukelská pozdravit primátor Ju-
raj Thoma. Prvňáčkům přinesl i sladký dárek. Foto: Petr Zik-
mund.

Město převezme do své správy kruhové  
křižovatky na příjezdových komunikacích 

Kruhové křižovatky na příjezdech 
do Českých Budějovic ve smě-
ru od Tábora, Písku a Lišova pře-
vezme město do své správy. „Re-
agujeme tak především na neu-
těšený vzhled těchto velkých kři-
žovatek, jež jsou vstupem a tu-
díž vizitkou Budějovic a bezpochy-
by velice ovlivňují první dojmy, kte-
ré si přijíždějící udělají. Protože Ře-
ditelství silnic a dálnic coby stáva-
jící majitel i správce není schopno  
o tato místa pečovat v odpovídají-
cím rozsahu, vyvolali jsme jednání o 

jejich možném převzetí. Naši před-
stavu o tom, jak by měly do budouc-
na vypadat, inspiroval nedaleký Tá-
bor, kde jsou všechny okružní kři-
žovatky na průtahu městem pečlivě 
ošetřeny,“ uvedl primátor Juraj Tho-
ma s tím, že v budoucnu by mohla 
existovat reálná možnost jednotlivé 
křižovatky pojmenovat. 

„Mohly by mít svá jména či te-
matická zaměření, jak je tomu běž-
né po Evropě. Univerzita, budějo-
vické pivo či tužka jsou typickým 
spojením, které by mohlo v úpravě 

Městské prostředky se dají uspořit  
i na splaškové vodě

Že městské peníze lze ušetřit v 
řadě často nečekaných oblastí, uka-
zuje i nedávná iniciativa vedení měs-
ta. To se obrátilo na firmu ČEVAK, 
která pro město zajišťuje provoz vo-
dovodních, kanalizačních sítí a čiště-
ní odpadních vod, aby provedla aktu-
ální měření splaškových vod, které do 
Českých Budějovic přitékají kanali-
zační sítí z okolních obcí a v Českých 
Budějovicích se čistí. Splaškové vody 
jsou typem odpadní vody, která není 
zahrnuta do stočného a náklady za 
její čištění se rozpočítávají mezi Čes-
ké Budějovice a okolní obce v pomě-

křižovatek najít svůj odraz a sehrát 
příjemnou roli nejen pro místní pa-
trioty. Otevřenou možností je i se-
zónní instalace rozměrnějších vý-
tvarných počinů do zmiňovaných 
křižovatek s odkazem na již něko-
lik let úspěšný projekt letního fes-
tivalu Umění ve městě, kdy umělci 
z celého Česka vystavují svá díla 
volně v městském prostoru,“ říká  
k chystaným novinkám primátor. 

S převzetím správy křižovatek 
městem bude předběžně počítat i při-
pravovaný návrh rozpočtu roku 2013.

ru, který vychází z měření provedené-
ho v letech 2002 až 2003. 

„Od té doby však v řadě okolních 
obcí narostl počet obyvatel a změnil 
se tak i poměr splaškové vody pro-
dukované v Budějovicích a v okol-
ních obcích. Domníváme se, že ak-
tuální měření ukáže změnu pomě-
ru ve prospěch českobudějovické-
ho rozpočtu a přinese nám to úspo-
ru. Na konkrétní čísla si ale musíme 
počkat až na konec roku,“ přibližu-
je jedno z úsporných opatření před-
sedkyně finančního výboru zastupi-
telstva Petra Šebestíková.

Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice v souladu 
se zákonem o obcích a usnesením ZM č. 330/2011

OZNAMUJE

prodej nemovitostí v k. ú. České Budějovice 6:
- parc. č. 3342- zastavěná plocha o výměře 442 m2
- parc. č. 3343/2 – zahrada o výměře 763 m2 
- budova s čp. 1285 na pozemku p.č. 3342

Minimální výše nabídnuté ceny činí Kč 2.410.000,- 
Bližší informace a podmínky prodeje obdrží zájemci na majetkovém odboru Magistrátu města České Budě-
jovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice, II. patro, č. dv. 236, 232, tel. 386802408 
nebo na www.c-budejovice.cz

Přihlášku s nabídnutou kupní cenou doručí zájemci v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „Pro-
dej nemovitostí v k.ú. České Budějovice 6 - neotvírat“ tak, aby byla doručena na výše uvedenou adre-
su nejpozději do  26. 10. 2012  do 11,00 hod. 

Přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti dle podmínek prodeje, budou z hod-
nocení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Předpokládaný konec oprav  
českobudějovických ulic

Ulice Termín
Rudolfovská (viadukt) 15.10.

Čechova 19.11.

Žižkova 19.11.

Lidická 19.11.

Biskupská 30.11.



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
Dobrovodská ulice či hovo-

rově silnice ve směru od Rudol-
fovské se u lávky lomí do pravé-
ho úhlu a pokračuje Pětidomím 
do Suchého Vrbného. Část k láv-
ce a část od lávky mají každá ji-
nou historii. Dobrovodská silnice 
od Rudolfovské k lávce se začala 
od plynárny přes dobytčí trh sta-
vět v roce 1904. „Silnice tato jest 
nutnou, jelikož nynější viadukt 
přes železniční těleso do Pětido-
mí bude odstraněn.“ To byl dlou-

hý viadukt, který začínal v mís-
tech dnešního Mercury Centra a 
končil u plynárny, kde vlevo od něj 
se konaly dobytčí trhy. Viadukt se 
odstranil v roce 1905, poněvadž 
koleje nového osobního nádraží 
se „zvedly“ o podchody. Náhra-
dou byla přes kolejiště nákladní-
ho nádraží postavena v roce 1908 
„dočasně“ lávka, ale jen pro pěší. 

V roce 1906 dostala nová sil-
nice podél kolejí až ke Slamě-
nému dvoru oficiální název Pě-
tidomská. Častější bylo jedno-
dušší Pětidomí, vyskytovalo se i 
U pěti domů. Roku 1921 byla sil-
nice přejmenována na U lávky. 
Druhá část Dobrovodské od láv-
ky do Suchého Vrbného byla pů-
vodní okresní silnicí z města rov-
nou z dnešní Průmyslové ulice. 
Před rokem 1868 byla zrušena a 
přetnuta kolejištěm starého ná-

draží. Do Vrbného se potom jezdi-
lo přes most k plynárně. 

Silnici od lávky na Dobrou Vodu 
se odjakživa říkalo Dobrovod-
ská a toto pojmenování se ustáli-
lo i úředně. Jen neprozřetelně se 
v roce 1945 rozhodl Místní národ-
ní výbor v Suchém Vrbném pře-
jmenovat Dobrovodskou na „Ulici 
maršála Stalina“. Trvalo to poměr-
ně dlouho, to už byl Stalin označen 
za zločince, než v roce 1963 Sta-
linovu zase přejmenovali na Dob-

rovodskou. Mezitím byly obě čás-
ti k lávce a od lávky sjednoceny. 
Název U lávky zůstal jen pro krát-
kou část podél železničního tělesa 
směrem na jih.

Původní Dobrovodská vedla od 
dnešní Vrbenky až přibližně ke Ka-
sárenské ulici podél Dobrovodské-
ho potoka, který byl ke konci 19. 
století po několika záplavách v této 
oblasti odkloněn k Rudolfovské. 
Krátký úsek Dobrovodské od Ru-
dolfovské k plynárně je však starší 
než úsek od plynárny k lávce. Star-
ší je i krátký úsek za smaltovnou 
nazývaný Slepá. Poněkud nepře-
hledný vývoj Dobrovodské souvisí 
se starým a novým nádražím. 

Pětidomí (podle starousedlíků 
Pěťák, kteří prý navíc rozeznávají 
Velký Pěťák a Malý Pěťák) se jeden 
čas považovalo za část Vídeňské-
ho předměstí, zatímco Suché Vrb-

né bylo samostatnou jednotkou. 
Na konečné trolejbusů a autobu-
sů v Suchém Vrbném bylo v roce 
1959 postaveno kino Mír a roku 
1967 samoobsluha potravin Vr-
benka. V Pětidomí bývala známá 
firma Pártl a Frolík, výroba žeb-
říků všeho druhu, Šiling a Knof-
líček, továrny zrcadel a brusírna 
skla, zrcadla za tovární ceny atd. 
Významným areálem na Dobro-
vodské byla městská plynárna, 
výrazná obrovskými bubny ply-

nojemů. Plynárna byla na svou 
dobu moderní, proto také měs-
to váhalo se zavedením elektřiny, 
když mělo relativně laciný svíti-
plyn. (Městská elektrárna na No-
vohradské byla uvedena do pro-
vozu v roce 1909.) 

Na místě bývalého dobytčí-
ho trhu u plynárny bylo v letech 
1929 a 1930 vybudováno fotba-
lové hřiště SK České Budějo-
vice. Hřiště o rozměrech 105 x 
70 m bylo škvárové, ohraničené 
mantinely. Dobrovodskou lemo-
vala zadní část stylové tribuny z 
roku 1947. Tribuna měla kapaci-
tu 1000 sedících diváků. V roce 
1956 bylo hřiště u plynárny zru-
šeno a fotbalisté už nového Dy-
nama JČE se přestěhovali ke 
šroubárně. Tribuna byla rozebrá-
na a sestavena na nově položené 
ploché dráze na Dlouhé louce.

DOBROVODSKÁ

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

Dnešní otázka zní: Kdy byla do provozu uvedena městská plynárna? 
Odpovědi zasílejte do 15. října na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 
2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 803 003. 
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho 
vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání zní: K náletu na město, kdy byl zasažen Gellertův dům – síd-
lo gestapa, došlo 24. března 1945.
Výhercem se stal pan Vladimír Vopalecký z Českých Budějovic. Blahopřejeme!

Krajské granty podpořily 
sportovce, děti, kulturu i zvířata

Granty Jihočeského kraje smě-
řující do Českých Budějovic pod-
pořily sport, děti i kulturu, a také 
péče o zvířata v městském útulku. 
Jedná se celkem o 370 tisíc korun 
z grantových programů.

V rámci Grantového programu 
Jihočeského kraje „Rekonstrukce 
stávajících sportovišť“ byl částkou 
200 tisíc korun podpořen projekt 
statutárního města České Budě-
jovice „Výměna recirkulačních čer-
padel pro plavecký stadion v Čes-
kých Budějovicích“. 

Z grantového programu „Opra-
vy a rekonstrukce mateřských 
škol. Výstavba a rekonstrukce za-
řízení pro děti do tří let věku“ byla 
čerpána dotace 110 tisíc korun na 
projekt „Vybavení Mateřské školy 
K. Štěcha, České Budějovice“.

„Částkou 30 tisíc korun  z gran-
tového programu Jihočeského 
kraje Podpora živé kultury byla 
dále podpořena ‚Výstava Mauriz-
zio Nannucci‘ pořádaná v Domě 
umění České Budějovice. Stejná 
částka, ale z grantového progra-
mu Jihočeského kraje na podpo-
ru činnosti útulků pro zvířata pak 
mířila na ‚Zlepšení péče o zvířata  
v městském útulku‘,“ uvedl Jan Sy-
rovátka z oddělení dotací ČR od-
boru rozvoje a veřejných zakázek.

Čísla hovoří jasně: 
nově nastavený systém  
proti záškoláctví funguje
V minulém školním roce vyhlá-

silo město České Budějovice ne-
kompromisní boj proti záškoláctví. 
Ve školním roce 2010/2011 totiž 
českobudějovické školy evidova-
ly přes 8600 neomluvených hodin.

„Pro školní rok 2011/2012 jsme 
proto zavedli zcela nový systém, 
který je závazný pro všechny zá-
kladní školy. Jasně jsme řekli, že 
škola, odbor sociálních věcí a od-
bor školství musí vystupovat jako 
týmoví hráči,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Podhola. 

Systém je nastaven tak, že do 
deseti neomluvených hodin je ře-
šení pouze na základní škole, od 
deseti do pětadvaceti neomluve-
ných hodin nastupuje úzká spolu-
práce s odborem sociálních věcí  
a také proběhne místní šetření  
v rodině. Nad dvacet pět neomlu-
vených hodin již nastupují finanční 
sankce pro rodiče a také odebírání 
sociálních dávek. 

A jaký je výsledek? 
„Pokud porovnáme předloň-

ský a loňský školní rok, je zřejmé, 
že námi nastavený systém fungu-
je, neboť neomluvené hodiny po-
klesly z původního čísla 8648 na 
4296,5 neomluvených hodin, což 
je více než o polovinu méně,“ říká 
náměstek primátora Petr Podhola 
a dodává, že zároveň klesl i počet 
omluvených hodin. 

„Je důležité zmínit, že pokles 
neomluvených hodin není na úkor 
hodin omluvených, protože i omlu-
vené hodiny poklesly o 81 tisíc. 
Rozumím tomu, že náš systém ne-
musí být pro každého zcela popu-
lární, může vzbuzovat i emoce, ale 
porovnání předloňského a loňské-
ho školního roku jasně ukazuje, že 
jdeme správnou cestou. Proto tak-
to budeme pokračovat i v letošním 
školním roce. Děti patří do škol-
ních lavic,“ uzavírá náměstek pri-
mátora Petr Podhola.

Jižní Čechy sice patří k regio-
nům s nejnižší nezaměstnanos-
tí a samotné Českobudějovic-
ko se dělí s Píseckem o třetí příč-
ku s nejnižším počtem nezaměst-
naných, přesto by situace na trhu 
práce mohla být lepší, českobu-
dějovický úřad práce totiž evidu-
je 1363 volných pracovních míst.

Podle prvního náměstka pri-
mátora pro ekonomiku a majetek 
města Miroslava Jocha je kame-
nem úrazu vzdělanostní struktura 
absolventů učňovských, integro-
vaných, středních a vysokých škol. 

„Na Českobudějovicku je již 
delší dobu nedostatek pracov-
ních sil vzdělaných v technických 
oborech. A situace je již neúnos-
ná,“ uvádí Miroslav Joch a doklá-
dá to i osobní zkušeností. „V  po-
sledních týdnech jsem absolvoval 
několik setkání s významnými za-
městnavateli v Českých Budějovi-
cích a z nich jednoznačně vyply-
nulo, že tyto firmy jen těžko hledají 
kvalifikovanou pracovní sílu tech-
nického zaměření,“ poznamená-
vá Joch.

Zvlášť velkého překvapení se mu 
podle jeho slov dostalo na setkání s 
představiteli firmy Bosch u příleži-
tosti otevření nové výrobní haly, kde 
vzniká i vývojové centrum. 

„Firma plánuje navýšit počet 
zaměstnanců ze současných při-
bližně 2400 až na 3000. Problé-
mem pro ni  ale je sehnat kvali-
fikovanou pracovní sílu, a tak se 
pokouší dovézt techniky ze Špa-
nělska či Itálie,“ upozorňuje Miro-
slav Joch. „Podobný příběh jsem 
zaznamenal i nedávno. V bývalém 
areálu slévárny škodovky oživuje 

výrobu firma SCB. Nyní tam pra-
cuje 950 zaměstnanců a urgent-
ně řeší nedostatek 150 zaměst-
nanců, vyučených v oboru meta-
lurgie. Pracovní síly musejí pro-
to hledat až v Ostravě. Vůbec ne-
mám odvahu jmenovat další firmy, 
které urgentně hledají technicky 
vzdělané pracovníky,“ dodává ná-
městek.

Podle Miroslava Jocha je pře-
kvapivé především to, že na tuto 
situaci, která není nijak nová, nere-
agovali dosud žáci a jejich rodiče. 

„Nedovedu si představit, že je 
stejně aktuální poptávka po 500 
místech ekonomů, pracovníků v 
bankách nebo v hoteliérství, jako 
je tomu v případě technicky vzdě-
laných pracovníků,“ zdůrazňuje 
Miroslav Joch. Podle něj je proto 
na čase se zamyslet nad tím, jak 
změnit strukturu vzdělání v regio-
nu, aby lépe odpovídala potřebám 
trhu práce, dokud investoři mají o 
tento region zájem. 

„Měli jsme funkční učňovský  
středoškolský systém technické-
ho vzdělání. Ten je v troskách. To 
však není důvod pro rezignaci, ale 
velká výzva. Vždyť i samotné fir-
my, jak vyplynulo z jednání, která 
jsem absolvoval, mají zájem pod-
pořit technické školství a vycho-
vávat si tak budoucí pracovníky,“ 
připomíná Miroslav Joch.

A co by pomohlo změnit myšle-
ní mladých lidí? „Je třeba připra-
vit kampaň na podporu vyučení 
a vzdělávání v technických obo-
rech, která by oslovila mladé lidi 
i jejich rodiče. A začít by se mělo 
už od deváťáků,“ navrhuje Miro-
slav Joch.

Na jedné straně nezaměstnaní,  
na straně druhé chybějící technici

Lidé si vytvoří kulturu sami
Jakou kulturu chcete ve svém 

městě? To se ptá svých občanů 
českobudějovická radnice. Město 
připravuje poprvé v novodobé his-
torii strategii rozvoje kultury. Pod-
le náměstkyně primátora Ivany Po-
pelové se jedná o dokument, kte-
rý by měl analyzovat zájem o jed-
notlivé druhy kultury ve městě  
a ve své podstatě naznačit, kam by 
město mělo nasměrovat svou pod-
poru jak finanční, tak spolupořa-
datelskou. 

Výběrové řízení na zpracová-
ní strategie vyhrála firma Proces 
– centrum pro rozvoj obcí a regi-
onů, s.r.o., Ostrava. V říjnu 2012 
se uskuteční dotazníková anke-
ta, která bude určena pro širokou 
veřejnost. Dotazovat se budou jak 
tazatelé v ulicích města, potom 

ší. Lidé mají tedy jedinečnou šanci 
‚vytvořit‘ si kulturu ve městě sami,“ 
říká Ivana Popelová.

Radnice bude od občanů chtít 
vědět, jak často navštěvují kulturní 
aktivity, které z těchto aktivit pova-
žují za nejzajímavější, která zaříze-
ní navštěvují nejraději, podle čeho 
se rozhodují, pokud chtějí nějakou 
akci či místo navštívit. Nebo proč 
naopak nenavštěvují konkrétní typ 
akce. Chybět nebudou ani otázky, 
co by se mělo nově vybudovat, vy-
lepšit, vybavit nebo jaké akce by 
se měly pořádat.

Zajímavá je jistě i otázka, která 
se týká otáčivého hlediště. Kon-
krétně toho, zda by o ni v případě 
jejího přesunu z Českého Krumlo-
va do Budějovic byl zájem a po-
dobně.

také bude možné dotazník najít k 
vyplnění na webových stránkách 
www.rozvojkultury-cb.cz.

„Budeme rádi nejen za vyplně-
ní dotazníku a zodpovězení otá-
zek, ale i za případné podněty, po-
kud mají lidé pocit, že v Budějo-
vicích určitá forma kultury chybí,“ 
říká náměstkyně primátora Ivana 
Popelová.

Magistrát tímto vyzývá občany 
města k aktivnímu zapojení do prů-
zkumu, protože jen tak se dosáhne 
jeho co největší objektivity. Materiál 
poslouží nejen pro přímý rozvoj kul-
tury a kulturních akcí, ale i jako jis-
tý socioekonomický průzkum, jaké 
supiny obyvatel na jakou kulturu či 
sportovní akce chodí.

„Čím víc dotázaných bude rea-
govat, tím bude průzkum přesněj-
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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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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

Den evropského dědictví  
na Vodárenské věži 

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.

Radniční  
infocentrum sklidilo 

velký úspěch
Velký úspěch sklidilo českobudě-

jovické městské Turistické informač-
ní centrum. Agentura CzechTourism, 
která má za úkol propagaci České 
republiky jako atraktivní turistické 
destinace na zahraničním a domá-
cím trhu, ohodnotila centrum doslo-
va na jedničku s hvězdičkou. 

Agentura letos společně s Aso-
ciací turistických informačních 
center provedla kontrolu více než 
čtyř stovek informačních center v 
České republice a hodnotila úro-
veň poskytovaných služeb, odbor-
nost a chování ke klientovi. Služby 
budějovického „íčka“ a jejich kva-
litu kontroloři prověřili pomocí me-
tody mystery shopping, kdy se vy-
dávali za běžné turisty. 

„Radniční infocentrum na ná-
městí Přemysla Otakara II. získalo 
čtyřicet tři z celkem čtyřiceti tří mož-
ných bodů, což je skvělá zpráva. 
Jen v letošní sezóně od května do 
srpna přišlo do našeho centra přes 
sto tisíc lidí,“ poznamenala náměst-
kyně primátora Ivana Popelová.

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

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

Provozní doba sběrných dvorů

 
 

Service for the Future 

                                                               www.asa-cz.cz 

Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice
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Ne 13:00 - 19:00 14:30 - 18:00 
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V areálu dopraVního 
podniku nabízíme:

pneuSerViS
- možnost sezónního uskladnění pneumatik

mYČka Vozidel
-  autobusy, nákladní vozidla, návěsy,  

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

i bankovní kartou
- provoz non-stop

více na www.dpmcb.cz

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

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

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

kino kotva získalo 
od města dotaci

hospodářští juni-
oři chtějí zastavit 

odliv aktivních 
mladých lidí

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

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

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

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

Foto petr zikmund

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

město nabízí 
pozemek pro 
freetime park

architektonický 
podzim

Kašny a pítka se připravují zimu

Budějovice 
rozšířily školku 

i školu
Českobudějovická radnice ote-

vřela další místa pro předškolní 
děti. Stavební práce na přístavbě 
Mateřské školy K. Štěcha na čes-
kobudějovickém sídlišti Máj zača-
ly v dubnu, v červenci byl pavilon  
s novými dvěma třídami pro cel-
kem padesát dětí zkolaudován. 
První předškoláčky nová školka 
přivítala v pondělí 3. září. 

„Výstavba včetně souvisejících 
stavebních úprav stála město Čes-
ké Budějovice celkem 8 956 883 
korun. Po kolaudaci stavby pokra-
čovaly v modulovém pavilonu dal-
ší práce, vybavování vnitřních pro-
stor. Nábytek do nových tříd do-
dala na základě výběrového říze-
ní společnost TVAR Klatovy. Cel-
kově město na vybavení nových 
prostor zařízením a pomůckami 
včetně bytového textilu vynaloži-
lo dalších 918 528 korun. Na vnitř-
ní vybavení nových tříd jsme získa-
li dotaci z Akčního plánu Programu 
rozvoje Jihočeského kraje pro rok 
2012 ve výši 110 000 korun,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Podhola.

Novinky pro letošní rok má i Zá-
kladní škola Oskara Nedbala. Tam 
proběhla výstavba tří nových uče-
ben, díky kterým se kapacita ško-
ly zvětšila přibližně o devadesát 
žáků. Město za rozšíření prostor 
zaplatilo 4 070 274 tisíc korun.

Od října budou v naší společ-
nosti tradičně probíhat výlovy.  
Z městských rybníků se bude 
lovit například Černiš, Houžen-
ský, Nuzov, Šindlovský, Oleš-
nický Velký a Parezník. V návaz-
nosti na probíhající výlovy bude i 
nabídka živých a chlazených ryb 
rozšířena například o štiku, can-
dáta, sumce, amura, tolstolobi-
ka, lína a jiné ryby. Na Vaši ná-
vštěvu se těší kolektiv prodejny 
ryb v ulici Jaroslava Haška.

Z důvodu opravy výpusti rybníka 
Černiš  bude začátkem měsíce října 
překopaná jeho hráz. Prosíme ve-

řejnost o maximální opatrnost!

Prosím upravit +/- jako v srpnovém čísle. Děkuji! mb 

 

 

 

                             Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.                                                                                   

Od října budou v naší společnosti tradičně probíhat výlovy. Z městských rybníků se bude lovit například Černiš, Houženský, Nuzov, 
Šindlovský, Olešnický Velký a Parezník. V návaznosti na probíhající výlovy bude i nabídka živých a chlazených ryb rozšířena například o štiku, 
candáta, sumce, amura, tolstolobika, lína a jiné ryby. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny ryb v ulici Jaroslava Haška. 

Z důvodu opravy výpusti rybníka Černiš  bude začátkem měsíce října překopaná jeho hráz. Prosíme 
veřejnost o maximální opatrnost! 

Letošní krajské volby se usku-
teční v pátek 12. a v sobotu 13. 
října. Zároveň se bude konat také 
první kolo voleb do senátu, pří-
padné druhé kolo pak o týden 
později. 

Občané, kteří nebudou v ter-
mínu voleb ve svém bydlišti, mo-
hou už nyní požádat pracovníky 
správního odboru o vydání volič-
ského průkazu. 

Na území města letos dochá-
zí ke změně sídla čtyř volebních 
okrsků. Týkají se okrsku 13 (dří-
ve Zdravotně sociální fakulta, 
nyní ZŠ Kubatova), 20 (Klub dů-
chodců, ul. J. Plachty  ISŠ sta-
vební, Nerudova ul.), 26 (Jazy-
ková škola GAUDEO CB, Vodní  
 hlídací služba PCO, Vrbenská) 
a  36 (MŠ J. Opletala  ZŠ O. 
Nedbala).

Informace  
k volbám


