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

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

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

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

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

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

Příští rok bude kritický, 
ale rozpočet ho ustojí

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

Příjmy ovlivní krize
příjmy městského rozpočtu 

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

další položku tvoří nedaňové 

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

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

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

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

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

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

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

Ivana Popelová (HOPB),
náměstkyně primátora

miliónů kč. 
ze státního rozpočtu pak přite-

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

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

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

Seškrtané výdaje
město by stěží mohlo bez dalších 

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

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

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

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

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

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

Vývoj schváleného rozpočtu - příjmy
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(dokončení na straně 2)

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

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



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

Ul icemi  města HAŠKOVA

  Připravuje Odbor územního plánování a architektury, Milan Binder a Jan Schinko.

Dnešní otázka zní:  Kde sídlila městská hasičská stanice před rokem 1929 (před tím než 
v Haškově ulici)?
na výherce čeká mimo jiné kniha milana Bindera „100 let městské dopravy v českých Budějovicích“  
s jeho vlastnoručním podpisem.
správná odpověď na otázku z červencového vydání je: Na základním kameni Předního mlýna je 
vytesán letopočet 1872.
výhercem je: Jana Šírková, Halasova 5, 370 00 Č. Budějovice
Odpovědi zasílejte do 15. ledna na adresu:  
magistrát města české Budějovice, nám. přemysla otakara ii. č. 1, 2, nebo e-mailem na adresu  
posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

ulice Jaroslava haška se zača-
la v půdorysu tvořit po postavení 
mariánských kasáren. o něco 
později byl postaven dům s hos-
tincem u zlaté hvězdy na rohu 
husovy, čímž se vytýčil směr 
haškovy od husovy třídy k bu-
doucí ulici holečkově. roku 1875 
dostala tato krátká a málo zasta-
věná ulic jméno schnarcherova. 
měšťanská rodina schnarcherů 
měla v ulici dvůr a do marián-
ského náměstí dům (schnarche-
rů také vlastnili sokolský ostrov). 
v roce 1921 byla ulice přejmeno-
vána na vachkovu. matěj vachek 
(1860 – 1904) byl pražským rodá-
kem, ale v letech 1899 až 1904 
byl šéfredaktorem vlasteneckých 

kově ulici slavnostně otevřen dne 4. 
května 1929. první veřejné hasičské 
cvičení se uskutečnilo dne 16. červ-
na 1929. 

haškova ulice měla být podle 
podrobného územního plánu města 
ze 60. let 20. století přepažena au-
tostrádou. lze říci, že měla namále. 
ilustruje to vyjádření Útvaru hlav-
ního architekta měnv ze dne 26. 
května 1969 adresované krajské in-
spekce požární ochrany, haškova 2: 
„dle podrobného územního plánu 
města se uvažuje v místech vašich 
objektů krajského veřejného požár-
ního útvaru v haškově ulici s komu-
nikačním průtokem tzv. vnitřního 
okruhu, jehož realizace se bude 
provádět po dořešení švermova ná-

stanov byli hasiči přejmenováni 
na požárníky. před rokem 1994 se 
vrátil do města zase hasič. Útvar 
se z haškovy ulice přestěhoval 
do bývalých dělostřeleckých ka-
sáren na pražské jako hasičský 
záchranný sbor.

do uvolněného areálu po hasi-
čích se přestěhoval útvar městské 
policie, zřízený v roce 1992, který 
provizorně sídlil na radnici v rad-
niční ulici. téhož roku byla  roz-
hodnutím zastupitelstva města ze 
dne 27. ledna 1992 zřízena organi-
zace „správa lesů a rybníků měs-
ta českých Budějovic“. v haško-
vě ulici sídlí ředitelství lesů a ryb-
níků města. v předvánoční době 
se tam prodávají ryby a stromky. 

českobudějovických novin Budi-
voj. zemřel náhle v roce 1904. ná-
zev vachkova vydržel až do roku 
1963, kdy politici označili matěje 
vachka za buržoazního novináře 
a nechali ulici přejmenovat na Ja-
roslava haška. 

v ulici stojí v areálu městské 
policie hranatá technická věž, kte-
rá po roce 1929 sloužila městské 
hasičské stanici. na jižní straně 
věže jsou v pěti patrech okna pro 
cvičení hasičů. po líci věže vylezl 
hasič za pomocí žebříků a háků 
za pár sekund až do pátého pa-
tra. uvnitř věže se sušily hadice. 
nový hasičský areál byl ve vach-

městí s ohledem na umístění diva-
dla po roce 1975.“  z mariánského 
náměstí měla být proražena široká 
ulice do klavíkovky. vnitřní okruh se 
naštěstí nestačil uskutečnit. 

v haškově ulici sídlili hasiči léta. 
vozy vyjížděly na husovku, kde byly 
na nárožích z obou stran umístěny 
semafory. mezitím se hasiči přejme-
novali na požárníky. na celostátní 
konferenci československého sva-
zu hasičstva v roce 1952 bylo roz-
hodnuto, že dosavadní název „ha-
sič“ nevyhovuje potřebám socialis-
mu. následující rok 1953 byl usta-
noven československý svaz po-
žární ochrany a na základě nových 

v ulici ještě krátce po roce 
1948 měl Jan honsa „centro-
garáže a autodílny“. později se 
zařídil obchod podniku moto-
techna. ze živností jsou v uli-
ci zapsány jen tomáš chládek, 
bednář, a Jaroslav teslík, stavitel. 
teslíků si potom postavili vlastní 
dům za rohem v klavíkově ulici. 
za socialismu byla haškova op-
ticky prodloužena novou výstav-
bou směrem do ulice kubatovy.  
na rohu haškovy a holečkovy, 
kde stojí dnes blok internátu sta-
vební průmyslovky, bývalo hřiště, 
malý park, hovorově v okolí to byl 
„kozí plácek“. 

Krátce

stále více obyvatel pobírají-
cích dávky v hmotné nouzi má 
zájem o veřejnou službu. „v břez-
nu, kdy jsme se rozhodli zapo-
jit se do systému zaměstnává-
ní občanů přijímajících dávky 
v hmotné nouzi, se jednalo o 25 
občanů a 510 odpracovaných 
hodin. v říjnu se počet zájem-
ců vyšplhal až na 75 pracovníků, 
kteří odvedli 2083 hodiny veřejně 
prospěšných prací,“ je spokojený 
náměstek kamil calta (top 09).  
„za období od 1. března do 30. lis-
topadu se veřejné služby zúčast-
nilo celkem 160 občanů, odpraco-
vali při tom 16 830 hodin,“ doplnila 
vedoucí odboru správy veřejných 
statků vladimíra hrušková.

„v pracovní náplni mají napří-
klad úklid města, cyklostezek, 
nátěr zábradlí u slepého ramene, 
čištění sloupů veřejného osvětlení, 
pomáhají ale i v městských orga-
nizacích, jako jsou lesy a rybníky 
města české Budějovice. v zim-
ních měsících se počítá s jejich 
zapojením do odklízecích prací,“ 
upřesnil rozsah prací kamil calta.

 má to však háček. agenda 

Občané v rámci veřejné služby 
pomohou i se zimní údržbou

veřejné služby přechází podle 
sociální reformy od 1. ledna 2012 
z obcí do kompetence Úřadu prá-
ce čr. město by však o veřejnou 
službu nemělo přijít. „město čes-
ké Budějovice se při zaměstnávání 
občanů pobírajících hmotné dávky 
osvědčilo, ze strany úřadu práce  
je zájem ve spolupráci pokračo-
vat,“ vysvětlila vladimíra hruško-
vá. „rada města proto rozhodla 
o podpisu smlouvy s úřadem prá-
ce,“ informoval kamil calta.

další změnou bude i rozšíření 
okruhu občanů, na které bude ve-
řejná služba zacílena. nově se tak 
bude týkat i lidí pobírajících pod-
poru v nezaměstnanosti. do ve-
řejné služby může být zařazen 
i uchazeč o zaměstnání vedený 
v evidenci úřadu práce nepřetrži-
tě déle než dva měsíce, primárně 
však půjde o dlouhodobě neza-
městnané. pokud tito uchazeči 
odmítnou bez vážného důvodu 
vykonávat veřejnou službu v roz-
sahu až 20 hodin týdně, budou 
z evidence vyřazeni, což zname-
ná, že přijdou o výhody, které jim 
stát poskytuje.

Webová prezentace města se 
dočká výrazné změny. vedení 
města připravuje jednak restruk-
turalizaci stávajícího městského 
webu a jednak vypíše výběrové 
řízení na dodávku volnočasového 
portálu.

„městskému webu zůstane jeho 
hlavní funkce, funkce informační. 
naším cílem je však vyjít vstříc uži-
vatelům, občanům i podnikatelům, 
a vytvořit přehlednější prostředí, 
které umožní rychlejší vyhledávání 
potřebných informací, proto bude-
me využívat i nejefektivnějšího vy-
hledávacího systému od Googlu, 
a zároveň poskytne i soustředěné 
kompletní podklady pro vyříze-
ní žádosti, ať už informace nebo 
např. stažení příslušného formu-
láře,“ představila proměnu měst-
ského portálu náměstkyně ivana 
popelová (hopB).

na městském webu zároveň 
najde uživatel prolink do samo-
statného volnočasového portálu, 
který sdruží dosavadní samostat-
né portály: turistický, ubytovací, 
kulturní přehled a rezervační cB-
system. novinku iniciovala komise 
pro cestovní ruch ve spolupráci 
s odborem rozvoje a cestovního 
ruchu. „vznik nového portálu za-

Město změní svou webovou tvář
měřeného na trávení volného času 
ve městě pro občany a pro turisty 
nejen zjednoduší orientaci při vy-
hledávání konkrétních kulturních, 
sportovních či gastronomických 
či jiných akcí, ale výrazně posílí 
i propagaci města,“ vysvětluje ve-
doucí odboru dagmar Baumruko-
vá. „díky nárůstu žánrových akcí 
město pomalu ožívá, i proto si jak 
občan, tak turista zaslouží tyto 
akce najít na přehledném místě. 
tím místem bude právě nový vol-
nočasový portál, kde budou infor-
mace kreativně zpracované a stále 
aktualizované,“ dodal předseda 
komise Jiří nevečeřal (top 09).

„z výběrového řízení vzejde fir-
ma, která portál navrhne, vytvoří, 
obsahově jej naplní a předá městu, 
které bude jeho vlastníkem. tato 
firma pak bude po čtyři roky za-
jišťovat jeho správu a aktualizaci 
informací,“ přiblížila zadání ivana 
popelová s tím, že portál sice bude 
sloužit i ke komerčním účelům, ale 
město bude mít smluvně zajištěný 
prostor pro propagaci svých akcí 
i veřejně prospěšných aktivit. „cí-
lem je vytvořit dostatečně atrak-
tivní web pro podnikatele, turisty, 
ale i občany města,“ uzavírá ivana 
popelová (hopB).

město postaví cyklostez-
ku v úseku Nemanice-Borek 
i přesto, že na ni nezískalo dotaci. 
„z  výběrového řízení totiž vzešel 
velice dobrý a ekonomicky při-
jatelný projekt, který si vyžádá 
4 400 000 kč, což je výrazně méně, 
než jsme předpokládali. oslovili 
jsme proto zainteresované obce – 
vedle našeho města jde o Borek, 
hrdějovice, Úsilné – s prosbou 
o navýšení rozpočtu,“ přiblížila ná-
městkyně ivana popelová (hopB). 
„obce souhlasily a na jaře může-
me začít,“ je spokojená.

Restaurace v kulturním 
domě Slavie získala nového ná-
jemce. „na dva roky jsme prosto-
ry pronajali davidu matějíčkovi. 
pronájem městu vynese 240 000 

korun za rok a ještě nový nájem-
ce do prostor nainvestuje 200 000 
kč,“ přiblížil miroslav Joch (čssd). 
„s pronájmem je spokojeno i ve-
dení Jihočeského divadla, které 
převzalo režii objektu,“ dodala ná-
městkyně ivana popelová (hopB). 

situace ve čtyřdvorských 
kasárnách se dostala z mrtvého 
bodu. do zchátralých budov se 
zakousávají bagry a na již odklize-
ných pozemcích má vyrůst hoke-
jová hala a kaplického koncertní 
síň, tzv. rejnok.

„u obou staveb nabízíme pro-
nájem pozemků v ceně šest ko-
run za m2, v případě pouzar, s. r. 
o., se jedná o 51 600 korun ročně, 
v případě sdružení Jihočeských 
přátel hudby o 94 000 korun,“ 

vyčíslil první náměstek miroslav 
Joch (čssd). po dostavbě je 
město ochotno pozemky odpro-
dat za cenu v době a místě ob-
vyklou. největší otazník stále visí 
nad rejnokem. „měli by začít sta-
vět v roce 2013,“ tlumočí výsledky 
jednání se sdružením Joch.

do projektu IPRM Levý břeh 
by se rády – vedle Jihočeské uni-
verzity – zapojily i další dvě česko-
budějovické vysoké školy – všers 
a všte. „Bohužel tyto školy však 
zapojit nemůžeme, jde o levý břeh 
vltavy a jejich sídla leží na břehu 
pravém. doporučuji vedení škol 
tedy buď přestěhovat svá sídla, 
nebo v projektech spolupracovat 
s Jihočeskou univerzitou,“ vzkázal 
náměstek miroslav Joch (čssd).

Linka č. 3 bude rychlejší
město začalo připravovat pro-

jekt koridoru linky č. 3. od výsta-
viště až po nádraží vznikne prefe-
renční pruh pro mhd a zavedena 
budou další dopravní a stavební 
opatření včetně řízení křižovatek 
přes ústřednu. 

stavební úpravy v hodnotě 
zhruba 12 milionů korun, na nichž 
se bude podílet i dopravní podnik, 
jsou naplánovány na rok 2012. 
na konci roku 2012 nebo na za-
čátku 2013 bude koridor uveden 
v život.

„linka číslo 3 byla vybrána 
záměrně, neboť se jedná o nej-

vytíženější linku, která spojuje 
nejlidnatější sídliště s nádražím, 
takže vytvoření koridoru přinese 
největší efekt. díky vybudování 
koridoru se samozřejmě urychlí 
i další linky, které touto trasou také  
projíždějí. kromě opatření směřu-
jících k urychlení dopravy budou 
na trase linky č. 3 provedeny další 
změny směřující ke zvýšení kom-
fortu cestujících. projekt koridoru 
je modelový, má ukázat, jak rych-
lá, pohodlná, moderní a příjemná 
může městská hromadná doprava 
být,“ vysvětlila náměstkyně primá-
tora ivana popelová (hopB).
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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.
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