
p r o s i n e c  2 0 1 1   n   č í s l o  1 2  n   r o č n í k  8   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

ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

uvnitř najdete...nOVINY
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
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Koalice  
v roce dva

Vážení přátelé, 
vedení města si 
odškrtnulo rok ve 
funkci a skládá 
vám z něj účty. Je 
to zatím jen jeden 
rok ze čtyř, ale i 
přesto si troufám 
možná trochu ne-
skromně tvrdit, že se nám podařil kus 
práce. Leccos z koaličního progra-
mu už můžeme přesunout do kolon-
ky „splněno“, další věci jsme alespoň 
rozpracovali.

Osobně jsem rád, jak jsme 
pokročili v tom nejdůležitějším – 
oblasti veřejných zakázek a správy 
financí. Začali jsme zveřejňovat 
smlouvy uzavřené městem a odkryli 
je tak vaší kontrole, připravili 
jsme novou přísnější směrnici 
na zadávání veřejných zakázek, 
zavedli sdružené nákupy města  
a jeho organizací a začali soutěžit 
dodávky služeb pomocí naprosto 
průhledných e-aukcí. Úspory činí 
více než 72 miliony korun! Miliony, 
které můžeme použít na další 
investice. 

Dokonce ani v oblasti dopra-
vy jsme ve spolupráci s Jihočes-
kým krajem nezaháleli. Byla ote-
vřena první část zanádražní ko-
munikace, letos se bude stavět  
další úsek, příští rok další. Byl za-
hájen proces změny územního plá-
nu, která umožní postavit Severní 
spojku, jež ulehčí Strakonické o 20 
tisíc aut denně. Zavedli jsme nový 
systém MHD, rozšířili noční linky 
a vrátili na nich standardní jízdné, 
bude se stavět cyklostezka Nema-
nice-Borek.

Pokročili jsme ve všech oblastech. 
Přesvědčit se můžete sami v těchto 
novinách i na webu města, kde bu-
dou výsledky naší roční práce rozve-
deny podrobněji a obsáhleji.

Váš primátor
Juraj Thoma 

Grantová novinka 
myslí na mladé rodiče

Téměř dvacet dva milionů korun, 
tedy o milion více než loni, hodlá měs-
to České Budějovice rozdělit úspěš-
ným žadatelům v rámci letošních do-
tačních programů.

Vedle již tradičních grantů na pod-
poru kulturních aktivit či na činnost or-
ganizací působících v sociální oblas-
ti připravila českobudějovická radnice 
také dvě novinky.

První je dotační program na pod-
poru a rozvoj služeb péče o děti do 
šesti let věku, kde je alokováno půl 
milionu korun. „S vědomím toho, že 
vzrůstá poptávka po místech ve škol-
kách a že budování nových zařízení je 
nákladné, se podpora vzniku firemních 
školek stala jednou ze základních pri-
orit vedení města. Jsme přesvědčeni, 
že spolupráce radnice s místními pod-
niky, soukromníky i neziskovými orga-
nizacemi může v konečném důsledku 
přispět ke snadnějšímu návratu mla-

dých rodičů s dětmi do práce a záro-
veň i zpestřit nabídku předškolní péče. 
Nový dotační program města proto 
počítá s příspěvky na celoroční pro-
voz i na zřízení nově vzniklé služby pro 
rodiny s malými dětmi,“ zdůraznil čes-
kobudějovický primátor Juraj Thoma.

Druhou novinku představuje grant 
na podporu terénní hospicové péče, 
na který městský rozpočet pamatuje 
půl milionem korun.

Tradičně nejvyšší částka, 6,9 milio-
nů korun, je vyčleněna na sport, jemuž 
se na území  Českých Budějovic věnu-
je 110 neziskových organizací. Ve více 
než dvou třetinách se zaměřují i na 

děti a mládež do osmnácti let. „Dotač-
ním programem hodlá město podpo-
řit jak stávající a nově vznikající spor-
tovní aktivity, tak i sportovní soutěže, 
poháry a jiné sportovní akce. Získat fi-
nanční prostředky z tohoto programu 
je možné i na výstavbu či rekonstrukci 
sociálního zázemí ve sportovních za-
řízeních,“ upřesnil náměstek primáto-
ra Petr Podhola.

Celkem 1,2 milionu korun z rozpoč-
tu města je určeno na podporu organi-
zací, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže. Také v tomto 
případě dotační program počítá s při-
spěním na celoroční činnost i na jed-
norázové akce.

Výchova občanů města k citlivé-
mu a uvážlivému přístupu k přírodě  
i k ochraně živočichů a podpora vče-
lařství, to jsou dva okruhy, na které je 
zaměřený další z dotačních progra-
mů města. Na příspěvky podporující 

ochranu přírody je pro letošek vyčle-
něno 550 tisíc korun.

Organizace, které působí v sociální 
oblasti, si mezi sebe rozdělí částku 5,5 
milionů korun. 

Na rozšíření turistické nabídky, kte-
rá povede k prodloužení doby pobytu 
návštěvníků města, je pak v městském 
rozpočtu určena částka 1,75 milionů 
korun.

„Podrobné informace k pravidlům, 
výzvám a termínům, kdy budou přijí-
mány žádosti o dotace, naleznou ob-
čané na internetových stránkách měs-
ta www.c-budejovice v sekci Dotace  
a granty,“ doplnil primátor Thoma.

DĚTEM SE V NOVÉ ŠKOLCE LÍBÍ. Nová školka pro osmdesát 
dětí je od listopadu v provozu ve Staroměstské ulici. „Vyba-
vení interiérů je velmi přívětivé, moderní, multifunkční, rozví-
jí dětskou fantazii i tvořivost. Úpravou prošla i venkovní část 
přilehlého hřiště, což se líbí nejen dětem, ale s povděkem 
to kvitují učitelky i rodiče,“ shrnul náměstek primátora Petr 
Podhola, který nové prostory navštívil.
Průběžné navyšování počtu míst v předškolských zařízeních 
je jednou z priorit současného vedení města. Jak se budějo-
vické radnici daří plnit další ze stanovených cílů, si přečtěte 
na straně 2.             Foto: Petr Zikmund

NA JAŘE SE ZAVŘOU VIADUKTY. Silnice pod novým mostem 
v Pekárenské ulici se od dubna stane součástí objízdných 
tras, které budou řidiči využívat po dobu uzavření viaduktu  
v Rudolfovské třídě.       Foto: Petr Zikmund

V příštím čísle Novin čes-
kobudějovické radnice, které 
vyjde na konci února, najdete 
podrobnou mapu objízdných 
tras, připravených kvůli blíží-
cím se opravám železničních 
viaduktů na Pražské a Rudol-
fovské třídě. 

„K prvnímu omezení auto-
mobilové dopravy dojde o ví-
kendu 25. a 26. února, kdy bude 
na několik hodin úplně uzavřen 
provoz pod mostem u Budvaru.
Od 1. dubna začnou práce na 
viaduktu v Rudolfovské. Hlav-
ní objízdnou trasou se pro řidi-
če stane nový úsek zanádraž-
ní komunikace mezi Rudolfov-
skou a Pekárenskou,“ přibližu-
je náměstkyně primátora Ivana 
Popelová.

Příprava na uzavření viaduktů vrcholí

o masopustním úterý 

21. února
na náměstí Přemysla  

Otakara II. a v přilehlém okolí

15.45h - masopustní průvod 
16.00h - povolení koledování  
 primátorem města
16.30h - žehnání koledy
16.45h - pochovávání Masopustu

Uvidíte a uslyšíte mládenec-
kou koledu z Doudleb, mečo-
vou koledu JSPT Úsvit, ma-
sopustní koledu z Dolního 
Dvořiště, koledníky z Furian-
tu, dělostřelce a dechovou 
hudbu Šumavanka.

MASOPUSTNÍ 
KOLEDA

22. TRADIČNÍ

Ve školách na Máji 
probíhá odborná sanace

dotační oblast alokace (v tis. Kč)
kultura 4 000

cestovní ruch 1 750

sport 6 900

volnočasové aktivity 1 200

péče o děti do 6 let věku 500

sociální oblast 5 500

životní prostředí 550

památková péče 1 500

celkem 21 900

Zápisy do městských mateř-
ských škol pro školní rok 2012/2013 
se uskuteční v týdnu od 26. do 29. 
března. Seznam všech školek, kte-
ré zřizuje město České Budějovice, 
najdete na internetových stránkách 
www.c-budejovice.cz v sekci Škol-
ství, Sociální péče, Zdravotnictví.

Bližší informace o zápisu do 
mateřských škol přinese únorové 
vydání radničních novin. S předsti-
hem se v něm také dozvíte, jakým 
způsobem bude letos zajištěn pro-
voz školek v době letních prázdnin.

Do školek 
se bude 

zapisovat 
v březnu

Souhlasným vyjádřením krajské 
hygienické stanice a následným pře-
dáním staveniště společnosti SITA 
CZ z Brna začala v pátek 20. ledna 
sanace areálu základních škol na 
sídlišti Máj. O tom, že odstranění 
azbestové zátěže v hodnotě 12,69 
milionů korun bez DPH provede 
právě brněnská firma, rozhodli spo-
lečně se zástupci města a odborné 
veřejnosti také rodiče ze základních 
škol Máj I a II a z waldorfské školy. 
Radnice tak splnila slib daný během 
veřejného projednávání v českobu-
dějovické sportovní hale, které na 
začátku ledna kvůli výskytu azbes-
tových vláken v areálu májských 
škol svolal primátor Juraj Thoma.

Na odborné odstranění azbes-
tové zátěže dohlíží akreditovaný 

inspekční orgán č. 4036 Foster 
Bohemia, který současně pro ve-
dení města zpracovává hloubkový 
audit všech procesů, jež se zatep-
lením májských škol souvisejí. Ex-
pertiza by měla přinést jasný zá-
věr, kdo za únik azbestových vlá-
ken zodpovídá, a tím i doporuče-
ní, po kom by radnice měla vymá-
hat veškeré náklady vynaložené 
na vyčištění areálu.

„Nadále platí, že děti, učitelé  
a ostatní nepedagogičtí pracov-
níci se do svých škol vrátí nej-
později 30. března. Město nyní 
ve spolupráci s právníky hledá 
cestu, jak ukončit smlouvu s do-
davatelem zateplení májských 
budov,“ dodal náměstek primá-
tora Kamil Calta.
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Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně 
v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se 
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň 
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20. 
ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
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Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

Díky za územní komisi!
Rada města svým usnesením z 

první poloviny loňského roku dala 
prostor k vytvoření pracovních 
skupin, jejichž členům není jedno, 
jak naše město České Budějovice 
v současnosti vypadá. Začátky ne-
byly jednoduché. Bylo nutné sta-
novit priority stávajících městských 
částí. Některé základní body byly 
již předurčeny z předcházejících 
let, ale díky různým okolnostem na 
ně v minulosti nepřišla řada.    

Zbývající část roku 2011 byla 
však z tohoto pohledu jiná. Před-
stavitelé našeho města začali 
společně vytvářet podmínky pro 
to, aby nemohly vznikat pochyb-
nosti o jimi prováděných rozhod-
nutích. Ochota provádět všechna 
rozhodnutí transparentně byla dů-
ležitá již na samém počátku jejich 
vzájemné spolupráce. Chce se mi 
proto věřit, že nastoupený trend 
bude pokračovat i v budoucnu ve 
prospěch našeho města, jeho da-
ňových poplatníků - tedy i nás, lidí 
bydlících na sídlišti Vltava a v jeho 
nejbližším okolí. Po delší době se 
totiž rýsuje možnost změny. Jde  
v podstatě o změnu v nahlížení na 
potřeby samotného sídliště Vltava 
a okolí, jeho aktivní budoucnos-
ti a funkčnosti a to právě ze stra-
ny nejužšího vedení našeho měs-
ta. Je to důležitý občanský přínos, 
který v územní komisi číslo 5 pozi-
tivně vnímáme, a je jen na nás sa-
motných, abychom pro něj získali 
ještě větší počet lidí žijících na Vl-
tavě. Svou společnou činností se 
o to snažíme.  

To mě přivádí k přáním, kterých 
máme u nás na “Vltavě“ také hod-
ně. Dovolím si některé touto ces-
tou vyslovit nahlas. Tím největ-
ším je vytvořit z našeho sídliště ži-
voucí organismus s možností kul-
turního i sportovního vyžití pro 
všechny věkové skupiny lidí, kte-
ří zde žijí. Přejeme si tady mít hra-
cí prostory pro naše nejmenší i v 
případě špatného počasí. Přeje-
me si celkovou opravu stávajících 
chodníků, bezpečnější přechody 
pro chodce a přejezdy pro cyk-
listy. Přejeme si připravovat spolu  
s volnočasovými organizacemi 
zajímavé akce pro děti, které by 
bylo možné realizovat nejen v blíz-
kosti historického centra našeho 
města, ale také i na sídlišti Vltava. 

Máme další, možná neskrom-
ná přání, ale jsme přesvědčeni  
o tom, že i ty lze postupně splnit. 
Je však podstatné, že současní 
představitelé města chtějí pomo-
ci, a to se počítá. Připojuji se pro-
to k ostatním členkám i členům  
z místní části územní komise čís-
lo 5 „Vltava, Vrbenské rybníky“  
a společně vyjadřujeme své podě-
kování primátorovi našeho města 
panu Juraji Thomovi, náměstkům 
primátora panu Miroslavu Jochovi 
a Petru Podholovi, paní radní Evě 
Hajerové a ostatním lidem, kterým 
není současnost ani budoucnost 
našeho sídliště Vltava lhostejná. 

Za členky a členy místní části 
územní komise číslo 5

Josef Šikýř

Rok radniční koalice
Dvě věci se 

současné koalici 
nedají upřít. Mistr-
ně zvládá práci s 
médii, takže neza-
svěcenému člově-
ku se může zdát, 
že vše funguje tak 
jak má. Druhou věcí, kterou zvládá 
bravurně, je míra využívání veřej-
ných prostředků pro koaliční za-
stupitele a další „spřízněné“. Stačí 
se podívat na náklady na statutár-
ní orgány společností města. 

Za dvě věci se dá současné ko-
alici zatleskat. První z nich je sku-
tečnost, že se podařilo z iniciati-
vy jedné z koaličních stran vypo-
vědět pro město dramaticky ne-
výhodnou smlouvu na revitalizaci  
a pronájem čtyřdvorských kasá-
ren, jejímž duchovním otcem byl 
současný primátor. Druhou je sna-
ha o vytlačení hazardu z měs-
ta, pokud tedy výsledkem má být 

skutečně konec hazardních her ve 
městě a ne pouze likvidace místní 
konkurence a nahrazení jedněch 
automatů jinými. Další výsledky 
práce jsou však tristní. Současné 
vedení radnice postupně upouští 
od řady rozpracovaných projektů z 
minulého období a  vlastní projek-
ty není schopno přinést. Intenzita 
a hmatatelné výsledky práce spíše 
připomínají „údržbu“, než snahu o 
nezbytný dynamický rozvoj města. 

Ani v největším „trumfu“ koalič-
ních stran, tak hlasitě proklamova-
né „čistotě a transparentnosti“, se 
jaksi nezadařilo. Téměř na každém 
zastupitelstvu se řeší stále další 
podivné veřejné zakázky. Pomysl-
nou „třešničkou“ je výběrové řízení 
na protikorupční audit, kdy v mate-
riálu projednávaném radou v srpnu 
je uvedeno, kdo zvítězí ve veřejné 
soutěži, která bude vypsána v září.

Vladimír Brůha (ODS)

RADNIČNÍ KOALICE V ROCE DVA
Jak vedení města plnilo stanovené cíle v první čtvrtině své vlády?

Druhý rok práce má letos před 
sebou radniční koalice, kterou ve 
volebním období 2010 až 2014 tvoří 
zástupci hnutí Občané pro Budě-
jovice, České strany sociálněde-
mokratické a TOP 09. Nedílnou 
a nejdůležitější součástí koaliční 
smlouvy, jejíž celé znění najdete na 
městských internetových stránkách 
www.c-budejovice.cz, jsou i progra-
mové priority, kterých hodlá koalice 
do roku 2014 dosáhnout. 

V následujícím přehledu přináší-
me výčet toho nejdůležitějšího, co se 
současným správcům našeho města 
podařilo v prvním roce jejich práce 
pro České Budějovice.

Správa města,  
otevřená radnice:

Klademe maximální důraz na ote-
vřenost a komunikaci.

Zřídili jsme seniorský senát 
i studentský parlament jako porad-
ní orgány rady města, které začnou 
pracovat od února.

Využíváme moderní nástroje ko-
munikace s veřejností. Radniční 
profil na Facebooku si oblíbilo již 
2 600 příznivců, kteří se dozvídají 
aktuální informace z první ruky, do-
stávají odpovědi na své otázky a dis-
kutují o problémech města.

Pouze v Českých Budějovicích 
jsou materiály pro jednání rady měs-
ta přístupné všem zastupitelům.

Vážíme si práce profesionálních  
i dobrovolných hasičů, a proto jsme 
jejich činnost podpořili částkou 2,5 
mililonu korun.

Zapojování veřejnosti:
Na jaře 2011 zahájila svou čin-

nost územní komise; celkem 68 
členů jejích šesti místních částí se 
schází pravidelně každý měsíc. 

Připravili jsme jednoduchou in-
ternetovou aplikaci Hlášení závad, 
kde mohou občané jednoduše 
svými postřehy přispívat ke zlep-
šení vzhledu města. Od února 
bude služba rozšířena o hlášení 
závad přes chytré mobily.

Ekonomika  
a majetek města:

Díky centrálnímu nákupu 
energií pro město, jeho mateřské 
a základní školy a dopravní podnik 
ušetříme ročně 1,6 milionu korun. 

Další úspory v řádu milionů 
korun přinášejí městu elektronic-
ké aukce, které využíváme při vý-
běru dodavatelů veřejných zaká-
zek.

Město si nevzalo žádné nové 
úvěry.

V teplárně jsme jako většino-
vý akcionář iniciovali plnou pro-
fesionalizaci představenstva, ve 
kterém dnes nesedí žádný politik; 
v dopravním podniku jsme snížili 
počet členů orgánů společnosti.

Prověřujeme stávající dlouho-
dobé smluvní vztahy města.

Od více než stovky majitelů jsme 
vykoupili jejich pozemky potřebné 
pro stavbu 4. etapy zanádražní ko-
munikace, kterou bude Jihočeský 
kraj stavět společně s městem.

Investice  
a veřejné zakázky:

Připravili a schválili jsme novou 
směrnici o zadávání veřejných za-
kázek, která je přísnější než zá-
kon (užší limity zakázek). Samo-
zřejmostí je, že pro výběr nejlep-
ších dodavatelů jsme nepoužívali 
nechvalně známé „losovačky“. 

Díky otevřenějšímu způsobu 
zadávání veřejných zakázek jsme 
oproti předpokladu dokázali vy-
soutěžit investice s úsporou více 
než 72 milionů korun. 

Za celkem 408 milionů měst-
ských zdrojů jsme provedli prv-
ní část rekonstrukce ulic Čecho-
va a Roháče z Dubé, nové vozovky  
a chodníků se dočkali rovněž oby-
vatelé v Suchém Vrbném. Pokra-
čovala regenerace sídliště Máj, 
krematorium bylo vybaveno novou 
technologií. Ve třinácti mateřských 
či základních školách byly prove-
deny stavební úpravy.

Územní rozvoj:
Rada města nepodpořila žádný ná-

vrh na změnu územního plánu, který by 
byl na úkor zeleně nebo by zkompliko-
val dopravní situaci ve městě.

Územní plán aktualizujeme pod-
le nového stavebního zákona,  
o zásadních změnách informujeme 
veřejnost a zveme občany k jejich 
projednávání.

Kultura a cestovní 
ruch jako kreativní 
průmysly:

Zásadním způsobem jsme změ-
nili provozování městských trhů, 
které jsme svěřili soukromníkům s mi-
nimálními náklady pro město.

Vyhlásili jsme nové dotační opatře-
ní (Město v pohybu), zacílené na za-
traktivnění kulturního Léta ve městě.

S biskupstvím spolupracujeme na 
rekonstrukci dominikánského 
kláštera.

Zahájili jsme veřejnou debatu  
o budoucnosti kulturního domu 
Slavie. Slavie ožije! je nejen název 
happeningu, který ukázal, jaké akti-
vity by se ve Slavii a jejím okolí daly 
provozovat, ale současně i závazek, 
který k tomuto objektu přijalo vede-
ní města. Dramaturgii KD Slavie jsme 
svěřili Jihočeskému divadlu.

Doprava:
Dálnice D3 kolem Českých Bu-

dějovic získala v roce 2011 územní 
rozhodnutí. Díky soustavnému tla-
ku na ministerstva se podařilo do-
cílit toho, že letos by se měl začít 
stavět úsek Borek-Úsilné.

Zahájili jsme řízení o povolení  
k užívání Modrého mostu pro 
automobilovou dopravu do 2,5 t. 
Po jednáních s krajskou hygienic-
kou stanicí jsme navrhli provoz na 
mostě omezit na dobu od 6 do 22 
hodin a stanovit nejvyšší povo-
lenou rychlost automobilů na 30 
km/h.

Zahájili jsme proces změny 
územního plánu, do něhož bude 
zanesena tzv. Severní spojka 
(propojení mezi Českým Vrbným  
a Nemanicemi).

Zavedli jsme nový systém 
MHD s páteřními linkami a tak-
tovým jízdním řádem. 

Připravujeme rozšíření tele-
matického řízení dopravy, které 
umožní řízení křižovatek přes 
centrální dispečink podle potřeby 
a hustoty dopravy.

Ve spolupráci s okolními obce-
mi jsme připravili projekt a vybrali 
dodavatele pro stavbu nové cyk-
lostezky na Borek, která vznik-
ne letos. Pro cyklisty připravuje-
me přejezdy vedle přechodů pro 
chodce.

V rámci úspěšně postupující re-
generace sídliště Máj vzniklo 400 
nových parkovacích míst.

Školství:
Průběžně navyšujeme po-

čet míst v předškolních zaříze-
ních. Loni vzniklo 150 míst v no-
vých školkách v areálu ZŠ L. Kuby 
a v MŠ Staroměstská. V letošním 
roce překročí celková kapacita 
míst v mateřských školách hrani-
ci tří tisíc.

Zahájili jsme pilotní projekt mezi 
ZŠ Matice školské a SPŠ Stavební 
s cílem podpořit technické vzdě-
lávání. Pokud se tento projekt 
osvědčí, rozšíříme ho i na další zá-
kladní školy. 

Sport a odpočinek:
V letošním rozpočtu počítá-

me s realizací nového skatepar-
ku v areálu bývalých kasáren Čtyři 
Dvory, kde by zároveň měl být vy-
budován park s cvičebními prvky 
pro seniory.

Sociální věci  
a bytová politika:

Přísně kontrolujeme využití soci-
álních dávek vyplácených městem.

Netolerujeme záškoláctví. Vy-
pracovali jsme jednotný postup pro 
všechny základní školy a stanovili 
jasná pravidla pro finanční postih 
neomluvených hodin. 

Zpřísnili jsme poskytování 
městských bytů a zavedli motivač-
ní spolupráci s neplatiči, aby znovu 
nespadli do dluhové pasti.

České Budějovice jsou dává-
ny za příklad úspěšného využi-
tí veřejné služby. Od března do 
prosince se aktivně zapojilo 161 
nezaměstnaných občanů, kteří ve 
prospěch našeho města odpraco-
vali celkem 19 053 hodin. 

Podporujeme terénní hospico-
vou péči – poprvé v historii města 
jsou na ni v rozpočtu vyčleněny fi-
nanční prostředky ve výši půl mili-
onu korun. 

Realizuje se výstavba domo-
va pro seniory postižené Alz-
heimerovou chorobou, pokra-
čuje rekonstrukce CSS Staro-
městská. 

Je připraveno navýšení počtu 
pobytových lůžek v městských so-
ciálních zařízeních: na Zlaté sto-
ce o dvacet, v DpS Hvízdal o 10  
a v DpS Máj o dvacet lůžek. 

»Jako jediné statutár-
ní město zveřejňujeme 
všechny smlouvy  
na internetu.«

Juraj Thoma (HOPB)

»Prací v územní  
komisi se občané po-
dílejí na správě naše-
ho města.«

Eva Hajerová (ČSSD)

»Elektronické aukce  
a centrální nákup  
šetří peníze.«

Petra Šebestíková (TOP 09)

»Pokud se nezmění 
smlouva s Jihočeskou 
parkovací, vypovíme ji.«

Tomáš Bouzek (TOP 09)

»Majetkově jsme při-
pravili 4. etapu zaná-
dražní  
komunikace.«

Miroslav Joch (ČSSD)

»Veřejné zakázky za-
dáváme otevřeně, prů-
hledně a s úsporou.«

Kamil Calta (TOP 09)

»Aktivní mladí lidé roz-
šiřují kulturní  
nabídku města.«

Jiří Šesták (HOPB)

»Připravili jsme pro-
jekt na opětovné 
zprovoznění Modrého 
mostu.«

Ivana Popelová (HOPB)

»V městských školkách 
přibylo 150 nových 
míst.«

Petr Podhola (ČSSD)

»Vyplácení dávek jsme 
podmínili kontrolou 
školní docházky dětí.«

Jaroslav Mach (ČSSD)

Bezpečnost občanů 
a městská policie:

Znovu jsme zavedli systém ob-
vodů zrušený v roce 2010. Rozšířili 
jsme zázemí městské policie o ob-
jekt na Lannově třídě. I díky tomu 
klesla v loňském roce kriminali-
ta na území města o 37 procent.

V prosinci jsme úplně zakázali 
hazard. Výherní hrací přístroje zmizí 
z našeho města do konce roku 2012, 
videoloterijní terminály do roku 2014.

Životní prostředí  
a veřejný pořádek:

Pro oblasti Sokolského ostro-
va, Senovážného náměstí a parku 
Háječek jsme připravili vybudování 
nových veřejných toalet.

Na základě smlouvy s Jihočes-
kou univerzitou, v jejímž objektu 
sídlí, jsme finančně podpořili pro-
voz útulku pro psy a další opuště-
ná zvířata. Téměř tři stovky psů tak 
našly nové páníčky. 

»Řekli jsme  
jasné NE hazardu.«

Ivo Moravec (HOPB)

Granty:
Přijali jsme novou směrnici, kte-

rá zjednodušuje administrativu 
pro žadatele.

Zavedli jsme nové opatření tý-
kající se vyžití dětí do šesti let, 
kterým budeme moci podpo-
řit předškolní aktivity dětí nebo 
miniškolky. 

Mládežnický sport jsme podpo-
řili téměř sedmi miliony korun.

»Podporujeme  
mládežnický sport.«

Josef Průcha (ČSSD)

Složení městského zastupitelstva 
(počet členů/z toho v radě města)
•	 Občané	pro	Budějovice	(15/4)

•	 Česká	strana	sociálně	 
demokratická (10/5)

•	 TOP	09	(5/2)

•	 Občanská demokratická 
strana (8/0)

•	 Komunistická	strana	Čech	 
a Moravy (6/0)

•	 nezařazení	(1/0)
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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.

Ul icemi  města
Půdorys Resslovy ulice od Hu-

sovy třídy směrem na sever se za-
čal rýsovat v polovině 19. stole-
tí poté, co byly podél Husovy na 
severní straně zrušeny dva men-
ší rybníky a Husova, tehdy Říšská 
třída, se stala frekventovanou ulicí. 
Od Husovy ulice směrem na Staré 
město se rozkládala Vltavská pole 
(Moldauacker). V roce 1875 dosta-
la Resslova ulice v úseku od Hu-
sovy k pozdější ulici Holečkově ná-

zev Beerova. Druhá část Resslov-
ky od Holečkovy k Budivojově ulici 
vznikla na začátku 20. století a ob-
držela roku 1906 jméno Weinwur-
mova. V roce 1921 byla Beerova 
ulice přejmenována na Resslovu a 
Weinwurmova na Zengerovu.  Za 
německé okupace se Zengerova 
ulice nazývala Švédská. Po roce 
1945 zase Zengerova. Až roku 
1955 se oba úseky spojily pod je-
den název Resslova. 

Osobnosti, podle kterých se 
ulice jmenovala, byly aktivní v 19. 
století. Andreas Beer a Johann 
Weinwurm byli českobudějovič-
tí měšťané a radní. Josef Ressl, 
vynálezce lodního šroubu, byl ve 
městě na vojně. Dlouhé jméno měl 
Václav Karel Bedřich Zenger, což 
byl český fyzik a meteorolog. 

Resslova ulice kříží Huso-
vu a pokračuje krátkým úsekem  
k Mlýnské stoce, kde byl v roce 
1999 otevřen nový most. 

Výrazným objektem v ulici je se-
cesní budova původní České stát-
ní školy průmyslové. Škola měla 
několik názvů, v paměti je stále 
Střední průmyslová škola staveb-
ní, hovorově jednoduše „stavárna“. 
Školu postavila stavitelská firma 
Novotný z Počátek podle projektu 
ing. Josefa Pfeffermanna. Secesní 
průčelí navrhnul arch. Antonín Hüb-
schmann. Neobyčejná Hübsch- 
mannova secese se dostala i do 

výběrové publikace Česká sece-
se. Antonín Hübschmann zemřel 
zbytečně kvůli politickým zájmům 
Rakouska – Uherska.  Padl na bo-
jišti na začátku 1. světové války 
dne 27. října 1914 ve věku 30 let.  
Byl členem Klubu za staré Budě-
jovice.

V letech 1957 až 1961 byla ke 
škole v Resslově ulici přistavěna 
tělocvična a dílny, v Holečkově 
ulici pak vyrostl Domov mládeže. 
Do Klavíkovy ulice byla škola roz-
šířena v roce 1937 a roku 1984 
o další část s aulou.  Na školním 
dvoře byly postaveny technické 
laboratoře. Po roce 1918, kdy se 
škola jmenovala I. státní průmyslo-
vá škola, získal ústav budovu sta-
roměstské školy, kde byla zřízena 
dvouletá škola stavební pro zední-
ky, tesaře a truhláře. 

V roce 1911 byla v druhé části 
Resslovky, tehdy  Weinwurmově 
ulici zařízena zvláštní továrna An-

tonína Kolaříka. V obchodním 
rejstříku u Krajského soudu byla 
zapsána ve tvaru „Antonín Kola-
řík, mechanická tkalcovna hadic 
a řemenů v Českých Budějovi-
cích“, později pak „Mechanická 
továrna na hadice a řemeny, Ko-
laříka Antonína vdova, Zengero-
va ulice“. Ještě před 1. světovou 
válkou byla Antonínu Kolaříkovi 
svěřena významná zakázka – 
dodával hadice pro c. k. námořní 

areál. V zahradě si Antonín Kola-
řík postavil malou vilu s věží, kte-
rá však byla nedávno zbořena. 
Po roce 1948 se u Kolaříků usídlil 
Kovopodnik. Od Kovopodniku 
koupilo bývalou továrnu a tkal-
covnu hadic výrobní družstvo 
invalidů Služba.

Objekty byly neudržované, 
proto odbor výstavby MěNV 
nařídil v roce 1970 družstvu 
Služba jako vlastníku domu  
č. 893/21 v Resslově ulici pro-
vést zabezpečovací práce na 
porušeném obvodním zdivu. 
Služba se proti nařízení odvola-
la a od útvaru hlavního architek-
ta města se dozvěděla, že are-
ál je podle podrobného územní-
ho plánu určen k demolici, při-
čemž tam následně bude posta-
vena mateřská školka, ale ne-
bude to v dohledné době, proto 
musí Služba porušené zdivo tak 
jako tak opravit. 

RESSLOVA

Dnešní otázka zní:  Kdy byla postavena budova Střední průmyslové školy stavební v Resslově 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 prosincového vydání je: Městská hasičská stanice sídlila před rokem 
1929 na rohu Biskupské a Radniční ulice. 
Výhercem je Robert Šmucr, Kozinova 9, 370 07 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte do 15. února 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. 

Připravují Odbor územního plánování, Milan Binder a Jan Schinko.
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Z jednání rady
Noví členové zastupitelstva

Veronika Přibylová (HOPB)  
a Ivan Rybníček (ODS) se stali no-
vými zastupiteli města. Nahradi-
li Karla Boudu (HOPB) a Jana Pe-
tra (ODS), kteří na svůj mandát re-
zignovali ze zdravotních důvodů. 
Veronika Přibylová je v zastupi-
telstvu nováčkem, Ivan Rybníček  
v něm působil již v minulém voleb-
ním období.

Zmizí u Lidlu semafor?
Přechod pod lávkou Koh-i-no-

oru na Mánesově třídě bude mož-
ná už brzy minulostí. Radnice za-
dala dopravně-inženýrské posou-
zení záměru na jeho odstranění. 
Přechod u prodejny Lidl vznikl před 

lety proto, že nebylo možné  posta-
vit chodník u muzea koněspřežky.

Pojízdná prodejna
Radní schválili dotaci 19 940 ko-

run na částečné krytí provozních 
nákladů pojízdné prodejny, která 
jednou týdně zajíždí do okrajových 
částí města Kaliště a Třebotovic. 

Milion pro kino Kotva
Tradiční roční dotaci ve výši 1,2 

milionu obdrží na základě rozhod-
nutí radních provozovatel měst-
ského kina Kotva Jan Turinský.

Odměna pro koledníky
Jednorázové vstupenky na plo-

várnu si vykoledovalo 165 účastní-
ků Tříkrálové sbírky.

Sbírky vynesly  
777 tisíc korun 

Celkem osmnáct veřejných sbí-
rek se vloni konalo v Českých Bu-
dějovicích. Z toho bylo osm jedno-
rázových akcí, dalších deset jsou 
stálé sbírky a mají své stabilní ka-
sičky rozmístěné po celém městě. 

„Z nich se těší už tradičně nej-
větší přízni slepečtí psi Sjednoce-
né organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR, do nichž lidé vložili 
na čtrnácti místech 207 905 korun. 

Dětský stacionář Světluška lidé 
podpořili částkou 52 172 korun.  
K nejúspěšnějším jednorázovým 
akcím v roce 2011 patřila Tříkrálová 
sbírka s příspěvkem 280 380 korun. 
Rolničkové dny získaly 41 740 ko-
run a Občanské sdružení ADRA 31 
169 korun,“ říká vedoucí správního 
odboru Václav Suchopár. 

Dohromady lidé do sbírek při-
spěli částkou 777 136 korun.

O elektronickou občanku 
můžete žádat každý den

Zájem o elektronické občanské 
průkazy, které se vydávají od za-
čátku tohoto roku, je stále poměr-
ně velký. 

„Dlouhým frontám se občané 
mohou vyhnout, pokud navštíví pra-
coviště občanských průkazů v Jero-
nýmově ulici 1 v úterý a ve čtvrtek od 
8.00 do 14.00 hodin, kdy tam bývá 
relativně volno,“ doporučuje tajem-
ník magistrátu Zdeněk Řeřábek.

Jinak mohou lidé žádat o občan-

ský průkaz v Českých Budějovicích 
pět dní v týdnu. Úřední hodiny v pon-
dělí a ve středu jsou od 8.00 do 18.00 
a v pátek od 8.00 do 11.30 hodin. 

„Ideální by bylo, kdyby o nový 
průkaz totožnosti požádali vždy pou-
ze ti, kterým skutečně jeho platnost 
končí. Běžnou praxí totiž je, že nový 
průkaz chtějí lidé navzdory skuteč-
nosti, že jim platí ještě třeba další půl-
rok až rok, a tak se samozřejmě vy-
tvoří fronty,“ dodává tajemník.

Ve čtvrtek 9. února se v Středis-
ku výchovné péče v Dukelské 23/a 
uskuteční Den otevřených dve-
ří. Nahlédnete do prostor středis-
ka, zúčastníte se školní výuky nebo 
výchovné činnosti dětí. Budete mít 
možnost konzultací s vedoucí stře-

diska, se speciálními pedagogy, 
psychologem a sociální pracovnicí.

Hromadné návštěvy je vhod-
né objednat telefonicky na číslech 
386 355 888 a 724 569 351 nebo 
elektronickou poštou (vedouci.
cb@dduhomole.cz).

Středisko zve na návštěvu

Lesy a rybníky města Českých Budějovic

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

tel: 387 315 517, fax: 387 315 531
Celoročně vykupujeme ulovenou zvěř od uživatelů honiteb, pře-

vážně z českobudějovického regionu a okolí. Dále zpracováváme 
zvěřinu a ryby pro vlastní prodejnu i další odběratele. Zajišťujeme ce-
loroční prodej ryb a zvěřiny zákazníkům v prodejně v ul. Jaroslava 
Haška, na objednávku dodáváme zboží i mimo České Budějovice. 

Sortiment tvoří chlazená nebo zmrazená, vakuově balená zvěři-
na dle jednotlivých druhů lovné zvěře. Prodej živého kapra probíhá 
celoročně a je možno zakoupit i kapra zpracovaného (půlky, filety). 

Prodejní doba pondělí až pátek 9.00 - 12.00h, 13.00 - 17.00h.

Podporuji tento výzkum! Jana Roithová, vědkyně
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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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 Dny slovenské kultury
18. - 26. února 2012

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Budějovická čistírna odpadních vod si  
o Vánocích poradila s devíti tunami tuků a olejů

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda  Náš život.

Informace o počasí

přináší i web Teplárny

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

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

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

Kontakt :  www.teplarna-cb.cz/meteostanice.html

PRO VEŘEJNOST

18.2. 10.00h Taneční workshopy s Lucií Kašiarovou (Kredance, Riegrova 51)
18.2. 16.00h Česko-slovenský večer s Klubem slovenských dotyků (Hotel Filip)
19.2. 10.00h Taneční workshopy s Lucií Kašiarovou (Kredance, Riegrova 51)
20.2. 16.00h ZAHÁJENÍ DNŮ SLOVENSKÉ KULTURY 
  Slovenská malba 60. až 90. let 20. století – vernisáž výstavy obrazů D+Gallery & AD 71  
  (radniční výstavní síň); výstava potrvá do 8. března
 19.30h Close Harmony Friends – koncert vynikající vokální skupiny z Nitry, vstupné 80,- Kč   
  (k.k. Horká vana)
 20.00h  Love – nový slovensko-český film, současné milostné drama, vstupné 100,-Kč (Kino Kotva)
 20.30h Taneční představení Lucie Kašiarové  ALA III (Kredance, Riegrova 51)
21.2. 14.00h „Biele noci –čierne dni“ – kresby D. Paštékové (Galerie Watzko); výstava trvá od 1. února  
  do 31. března 
 18.00h Petra Bolková – vernisáž výstavy obrazů studentky FF JU (ArtIGY, kavárna)
 19.00h !Viva Česko-slovenská alternativa! – módní show boutique MATA HARI, večer   
  nekonvenční módy, šperku a designu (ArtIGY, kavárna)
22.2. 17.00h Setkání slovenských a jihočeských spisovatelů u tvůrčího stolu 
  (Level Lounge Café)
 18.00h Peter Ančic: Predmestia – vernisáž výstavy pedagoga VŠVU Bratislava    
  (Osvěžovna Kredance, Riegrova 51); výstava potrvá do 20. března
 20.00h The Ills – mladá slovenská kultura,  post-rock/shoegaze, kapela z Bratislavy +    
  další překvapení, vstupné 50,- Kč (Café klub Slavie)
23.2. 17.00h ATELIÉR 339* – Alexandra Borsíková, Tatiana Takáčová, Anna Horčinová –    
  vernisáž výstavy fotografií (Galerie Nahoře); výstava potrvá do 20. března
 18.30h Dominika Jackuliaková: Priestor človeka – vernisáž výstavy fotografií 
  (Dobrá Čajovna, Hroznová 16); výstava potrvá do 10. dubna  
 19.00h Vše o mužích – úsměvná hra o mužích pro ženy, hrají M. Kramár, F. Blažek,    
  M. Slaný (divadelní sál DK Metropol) 
24.2. 16.00h Haluškové preteky – kulinářské soutěžení ve vaření halušek s Petrem Stupkou    
  a Ľudovou hudbou bratov Wimmerovcov (Restaurace Metropol)
 20.00h Šarvanci – večer s folklórním tanečním souborem a cimbálovou muzikou (Café klub Slavie) 
25.2. 20.00h  Radniční bál – vystoupí Gambit Petra Jägera, Helena Zeťová, cimbálová muzika  
  Líšňáci, Black Bottom, akrobatická skupina Vertigo, ProjectWINGS – show stepařů,  
  fotoateliér, diskotéka (DK Metropol); vstupenky pořídíte snadno a rychle prostřednictvím  
  rezervačního portálu www.CBsystem.cz
26.2. 16.00h Rozprávka je pohádka – loutkové představení pro děti (ArtIGY, sál) 

Dny slovenské kuchyně
20. – 25.2.  

Restaurace Metropol 
20. – 26.2.  

Hotel Malý pivovar
20. – 26.2.

Masné krámy 
(23. a 24.2. s Ľudovou hud-
bou bratov Wimmerovcov)

23. – 26.2.   
Grand Hotel Zvon

23. – 26.2. 
Hotel Budweis 

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

Oddělení služeb zákazníkům 
Tel. 602 433 202, 387 004 601

SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Pravidelný svoz vánočních stromků probíhá do konce února. Stromky je 
možné zanechat u stanovišť odpadových nádob, nebo zanést do sběrného 
dvora. Najdete-li pohozené stromky kdekoliv na veřejném prostranství mimo 
dosah popelnic, prosíme informujte nás na jednom z níže uvedených tele-
fonních čísel. Pomůžete nám tím udržovat pořádek v našem městě.

 
 

Service for the Future 

                                                               www.asa-cz.cz 


