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 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.
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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

Č E R V E N  2 0 1 2   n  Č Í S L O  6   n  R O Č N Í K  9   n  D O  P O Š T O V N Í C H  S C H R Á N E K  Z D A R M A UVNITŘ NAJDETE...
n  Propojení Vltavy a Máje
n  Nové vozy pro MHD
n  Ulicemi města: Dvořákova
n  Program Léta ve městě

Veselé léto
Léto je tady. 

Nastává čas kou-
pání, výletů, do-
volených, ale taky 
nudy, když nemá-
te zrovna dovole-
nou, den je dlou-
hý, z práce vás už 
konečně pustili  
a teď co s na-
čatým večerem. Nebojte, zase pro vás 
máme více než dvě stě akcí, které, po-
kud budete chtít, vás nenechají celé dva 
měsíce kulturně vydechnout. 

Už od června jsou opět po měs-
tě rozeseté zajímavé sochy. Můžete se 
skamarádit s chobotnicí na slepém ra-
meni Malše či si popovídat s dutou hla-
vou na náměstí anebo před radnicí po 
ďábelské hlavě pohladit čertíka od Ja-
roslava Róny. Hned na začátku červen-
ce rozezní vlny Malše a Vltavy Múzy na 
vodě. Radniční nádvoří ožije tradiční-
mi pohádkami a koncerty, městské uli-
ce a náměstí zase pouličním divadlem, 
koncerty a jinými performancemi.  
Z těch nejlákavějších bych ráda zmí-
nila Buskers fest – festival pouličního 
umění, Město v pohybu – festival sou-
časného tance a pohybového divadla 
nebo již podruhé Rumba latina Bud-
weis Open Air. Samozřejmě, že nebu-
de chybět ani oblíbený Bohemia Jazz 
Fest s hvězdami jako Blue.Break., Dave 
Douglas, Joe Lovano Quintet, Linda Oh 
či Joey Baron. A toto všechno na za-
čátku září korunuje Festival na vodě 
– Vltava žije v podobě velkolepé multi-
mediální a audiovizuální show. 

Řeka Vltava nám konečně nepřiná-
ší starosti, ale hlavně radosti. Protipo-
vodňová opatření spojená se splavně-
ním řeky z ní udělaly bezpečný, lidem 
sloužící tok. Přijďte se povozit na lodích. 
Dokonce si budete moct loď půjčit i pro 
vlastní výlet. Na kolech už také nebude-
te odkázání na přecpaný levý břeh, ale 
po pravém břehu si to můžete pohodlně 
dát k jezu v Českém Vrbném, nechat se 
převézt přívozem a dát si nealko pivko, 
protože i cyklista je účastník silničního 
provozu, při sledování dovádění vodá-
ků na kanále v Českém Vrbném. A kdy-
by jen to. Na přelomu července a srp-
na se do Areálu Lídy Polesné zase vrátí 
Wave, týdenní tréninkový tábor pro me-
zinárodní vodáky vedený všemi možný-
mi i nemožnými mistry světa, završený 
první srpnový víkend velkým mejdanem 
pro veřejnost, pro kterou kromě koncer-
tů jsou připravené další atrakce jako raf-
ting, raft rodeo, river boarding či plavá-
ní v divoké vodě. Tato týdenní akce je ra-
finovaně vložená těsně mezi olympiádu  
v Londýně a Světový pohár v Praze, tak-
že o vodácké osobnosti světového for-
mátu určitě nebude nouze.

Přeji vám všem krásné léto, skvě-
lé prázdniny, pohodovou dovolenou.  
A když třeba nebudete mít potřebu vyra-
zit někam za hranice svého města, těším 
se na setkání na některé z mnoha láka-
vých akcí. Věřím, že se budeme setkávat 
s úsměvy na tváři a s dobrým pocitem, 
že máme to nejkrásnější město na svě-
tě, město, které se neobrací k lidem zády.

Ivana Popelová, 
náměstkyně primátora

Celkem 624 tisíce korun obdr-
ží z rozpočtu města čtrnáct čes-
kobudějovických základních škol 
na nákup učebnic a pomůcek pro 
žáky, kteří po prázdninách nastou-
pí do prvních tříd. Rozhodla o tom 
rada města. 

„Až do minulého roku školy do-
stávaly od státu na nákup učebnic, 
sešitů a psacích i kreslících po-
třeb příspěvek 800 korun na jed-
noho prvňáčka. Ministerstvo škol-
ství však od letoška tyto prostřed-
ky školám zrušilo. Do prvních tříd 
městem zřizovaných škol by v září 
mělo nastoupit celkem 1040 děti, 
takže výpadek státních finan-
cí představuje částku převyšující 
800 tisíc korun. Rozhodli jsme se, 
že budeme alespoň částečně su-
plovat roli státu a nákup pomůcek 

Ulice v centru Budějovic 
dostanou nový kabát

České Budějovice se pustily do 
rekonstrukcí ulic v centru města. 
Zcela nový kabát dostane v létě 
část Žižkovy třídy a Čechovy uli-
ce. Kromě povrchu silnic, parko-
višť a chodníků se tady bude mě-
nit také osvětlení a kanalizace. Re-
konstrukce začne na mostě v Če-
chově ulici a bude pokračovat až 
do Žižkovy třídy. Rekonstrukce 
Čechovy ulice vyjde na 28,7 milió-
nů korun bez daně, oprava Žižkovy 
pak na 17,7 miliónů bez daně.

Práce v Čechově ulici jsou roz-
děleny na více fází. První etapa 
začne 25. června prací na mos-
tě přes Mlýnskou stoku, který ne-
byl při předešlých rekonstrukcích 
opraven. Dělníci budou postupo-
vat směrem do Mánesovy ulice. 
Druhá etapa bude zahájena spolu 
s rekonstrukcí Žižkovy třídy 2. čer-
vence. 

„Kromě stavebních úprav při-
pravujeme také přemístění zastáv-
ky MHD Žižkova-VŠERS před ne-
daleký Dům služeb, kde ve smě-
ru na Sady vznikne nová zastávka 
Senovážné náměstí-pošta,“ říká 
náměstek primátora Kamil Calta. 

Firma, která rekonstrukce pro-
vádí, má na práci podle smlouvy 
lhůtu sto padesát dní. Radní ale 
doufají, že budou ulice otevřené co 
nejdříve. 

„Budeme se snažit, aby Žiž-
kovou třídou mohla v co nejbliž-
ším terminu jezdit alespoň měst-
ská hromadná doprava,“ říká Ka-
mil Calta. Upozorňuje také, že pro 
pěší budou všechna místa samo-
zřejmě s velkou opatrností přístup-
ná. Bát se nemusí ani zákazníci, 
kteří jezdí do objektu bývalých Po-
zemních staveb. 

„Kromě několika dnů, kdy bude 
nutné místo zavřít kvůli opravě ka-
nalizace, pro ně bude zajištěný 
průjezd,“ upozorňuje Calta.

Město se schválně rozhodlo pro 
rekonstrukci obou ulic ve chvíli, 
kdy je uzavřený i nedaleký viadukt.

„Provést rekonstrukci těchto 
ulic právě v tuto dobu doporuči-
la městu specializovaná dopravní 
firma, která spočítala, že v průbě-
hu toho, kdy se pracuje na viaduk-
tu, je v těchto ulicích menší pro-
voz. Velká část prací pak proběh-
ne v létě, kdy se provoz ve měs-
tě ještě snižuje,“ dodává náměstek 
Kamil Calta.

A jak se uzavírka Žižkovy tří-
dy dotkne cestujících MHD? Od 
2. července bude zrušena zastáv-
ka Žižkova-VŠERS a všechny lin-
ky, které tudy projíždějí, odklo-
něny. Linky 1, 3, 4, 9, 41, 53 a 59  
v úseku mezi zastávkami Poliklini-
ka Sever a Nádraží povedou obou-
směrně Rudolfovskou třídou.  Lin-
ky 5, 10, 12 a 13 budou odkloně-
ny Mánesovou třídou. Linka 6 mezi 
zastávkami Senovážné náměstí-
pošta a Nádraží povede přes Se-
novážné náměstí, Lidickou a Má-
nesovu, linky 16 a 19 mezi Nádra-
žím a Senovážným náměstím bu-
dou obousměrně vedeny Rudol-
fovskou třídou. Trasy linek 2, 7, 8, 
11, 14, 15, 18, 21 a 39 se uzavírka 
Žižkovy třídy nedotkne.  

Změn však dozná organizace 
stanovišť v přestupním uzlu Ná-
draží. Nástupní zastávky linek 1, 3 
a 9 budou přesunuty před želez-
niční polikliniku. Výstupní zastáv-
ka linek 4 a 41 bude dočasně slou-
čena se zastávkou nástupní, tedy 
ke sloupku před Mercury centrem.

Měření škodlivin na Máji 
ukázalo nulovou hodnotu

Hrozba azbestu na Máji končí. 
Začátkem června proběhla v pro-
storách ZŠ Máj I, II kontrolní měře-
ní. Jak uvedl zástupce společnos-
ti Foster Bohemia, která kontrolu 
provedla, výsledky dopadly dob-
ře a v budovách je nula vláken na 
metr krychlových.

„Firma měřila na třinácti mís-
tech a všude se ukázalo, že jsou 
škodliviny pryč,“ sdělil náměstek 
primátora Kamil Calta. Na konec 
června jsou na Máji naplánované 
přípravné práce. 

„Odstraňování azbestu začne 

okamžitě po vybudování ochranné-
ho pásma a skončit by mělo i s od-
straněním onoho pásma 8. červen-
ce. Zmizí veškeré materiály, které 
obsahují azbest. Boletické panely 
se budou vyřezávat a budou se dá-
vat nové vyzdívky a nová okna,“ do-
dal náměstek Kamil Calta.

Podle odborníků byla letošní 
sanace vysoce úspěšná, ovzduší 
je naprosto v pořádku a zahájení 
druhé etapy zateplování školy nic 
nebrání. Práce bude pod drobno-
hledem jak odborné firmy, tak i zá-
stupců magistrátu.

pro každého prvňáčka podpoříme 
částkou 600 korun z městského 
rozpočtu,“ řekl náměstek primáto-
ra Petr Podhola. 

„Stát škrtá výdaje, kde se dá,  
a už vůbec ho nezajímá, jaký do-
pad to bude mít. Dalším příkla-
dem, kdy je samospráva města 
nucena nahradit stát, pokud ne-
chce připustit rušení prokazatelně 
prospěšných aktivit školských za-
řízení, je sedmdesátiprocentní sní-
žení státních příspěvků na plavec-
kou výuku. S vědomím toho, jak 
důležité je naučit děti pod odbor-
ným vedením plavat, i toho, že ne-
lze veškeré výdaje za výuku pře-
nášet na rodiče, jsme rozhodli, že  
z městské kasy přispějeme na kaž-
dého malého plavce 250 koruna-
mi,“ dodal primátor Juraj Thoma.

Radnice pomůže školám  
s pomůckami pro prvňáčky 

Stavba dálnice D3 je  
o další krok blíž

Vedení města dbá na rychlost 
administrativy spojené se stavbou 
dalšího úseku dálnice D3, který by 
se s letošním podzimem měl přiblížit 
k Českým Budějovicím. Důležitým 
krokem pro zahájení prací na dálnici 
u krajského města se nyní stalo po-
volení na vybudování dvou staveb-
ních objektů, které společnosti Pra-
goprojekt vydal odbor dopravy čes-
kobudějovického magistrátu. 

„Vlastní stavbu dálnice, která je 
v režii státu, nemůže město uspíšit 
jinak než co nejrychlejším projed-
náním žádostí o územní rozhod-
nutí nebo stavební povolení. Proto 
jsme na stavebním úřadu vyčleni-
li jednoho pracovníka, který se pri-
oritně věnuje právě administrati-

vě související s tak důležitou stav-
bou,“ řekl českobudějovický pri-
mátor Juraj Thoma. 

„První z právě povolených 
staveb je jednoproudá, tři me-
try široká staveništní komuni-
kace, která zajistí přístup tech-
niky v celé délce připravované-
ho dálničního úseku. Druhou 
stavbou je překládka části míst-
ní komunikace z Borku na tamní 
střelnici, jež vyřeší kolmé kříže-
ní s dálnicí. Na jeho místě vznik-
ne mostní konstrukce umístěná 
v dálničním tělese. Po převede-
ní pod mostem se místní komu-
nikace na obou stranách napojí 
na svou stávající část,“ vysvětlil 
primátor Juraj Thoma. 

PAŘÍŽ, NEW YORK, BUDĚJOVICE! Ve velkém stylu vběhl do ži-
vota Budějovický půlmaraton. Druhou červnovou sobotu přilákal do 
našeho města tisíce běžců i diváků a stal se největší běžeckou udá-
lostí v historii Českých Budějovic a Jihočeského kraje. Díky výbor-
nému výkonu Daniela Chebiiho z Keni, který trať dlouhou 21,0975 ki-
lometrů zdolal za skvělých 59:49 minut, patří závod mezi tři nejrych-
lejší půlmaratony v České republice a současně se zařadil do sku-
piny letošních nejrychlejších světových běhů – mimo jiné hned za 
březnové půlmaratony v Paříži a New Yorku. Druhý ročník Budějo-
vického půlmaratonu se uskuteční v sobotu 8. června 2013.

Atmosféru velké atletiky zažily při tříkilometrovém rodinném běhu 
také stovky budějovických dětí. Foto: tempo team prague

Objízdné cesty i náhradní trasy MHD 
najdete také na internetových stránkách 

www.c-budejovice.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.
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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.

Děti s očima navrch hlavy uvidí českobudějovické lvy
Mateřská centra v České re-

publice letos slaví dvacáté výročí 
své činnosti. V některých městech 
Jihočeského kraje se u této příle-
žitosti uskuteční akce s názvem  
S očima navrch hlavy. Mezi městy, 
která se aktivně zapojila, nechybí 
ani České Budějovice. 

„Ve spolupráci s M-centrem 
pro mladou rodinu vznikl společný 
projekt, který byl finančně podpo-
řen v rámci projektu Město pro ro-
dinu 2012 a obdržel dotaci v sou-

těži Obec přátelská rodině 2011, ve 
které naše město získalo třetí mís-
to. Akce S očima navrch hlavy je 
vlastivědnou procházkou určenou 
především pro rodiny s dětmi. Děti 
se tak dozvědí spoustu zajímavos-
tí a příběhů z historie města a če-
kají je i různé úkoly. V Českých Bu-
dějovicích má podtitul Zde jsou lvi. 
Tímto názvem se na starých ma-
pách označovala doposud nepro-
bádaná místa,“ přibližuje náměs-
tek primátora Petr Podhola. 

Elektronizace státní správy  
ulehčí občanům život

K prvnímu červenci zavede stát 
v rámci elektronizace státní sprá-
vy takzvané základní registry. Jed-
ná se o elektronickou formu cent-
rální databáze, která uchovává re-
ferenční údaje, tedy údaje, za je-
jichž správnost ručí stát. Ty zahr-
nují širokou agendu, kterou státní 
správa vykonává, od registrů oby-
vatel až třeba k registrům právnic-
kých osob, živnostníků či majitelů 
nemovitostí. 

„Systém by měl zlevnit  
a zefektivnit přebyrokratizovanou 
státní správu. Občan tak už na-
příště nebude muset běhat s vše-
možnými doklady od úřadu k úřa-
du, protože úředník bude mít po-
vinnost si údaj sám zjistit prá-
vě z centrálního registru. To do-
sud nebylo možné, protože úřa-
dy údaje nemohly sdílet,“ přibli-
žuje výhody předsedkyně finanč-

ního výboru zastupitelstva Petra 
Šebestíková.

Zůstávají však i otázky. „Přede-
vším přesně nevíme, co den D, kdy 
bude systém spuštěn, přinese. Naši 
úředníci přesto udělají maximum, 
aby vše probíhalo, jak má. Systém 
ovšem stále ještě není kompletní, 
ačkoli byl již jednou jeho ostrý start 
odložen. Chybí například přesné in-
formace o rozsahu všech agend, 
které má celá státní správa včetně 
města České Budějovice jako obce 
s rozšířenou působností vykoná-
vat. Také není zřejmé, zda se úřed-
níci dostanou ke všem referenč-
ním údajům, které pro výkon dané-
ho administrativního úkonu potře-
bují. Do základních registrů by měly 
být zapojeny jak všechny úřady, tak 
zdravotní pojišťovny a správa soci-
álního zabezpečení,“ dodává Petra 
Šebestíková.

náměstka primátora Kamila Caltu
Už několik měsíců probíhá re-

generace sídliště Máj. Co se tady 
v současné době děje a jaké jsou 
ohlasy lidí na „zkrášlování“ sídliště?

Právě teď probíhá regenera-
ce ulic N. Frýda, Dr. Bureše, K. 
Štěcha, Prachatické, Netolické a 
Lhenické. Opravují se tady chod-
níky, dětská hřiště a vznikají sa-
mozřejmě nová parkoviště. Ohla-
sy jsou velmi rozdílné. Lidé, kte-
ří tady bydlí, jsou většinou rádi, i 
když samotná realizace není po-
chopitelně vždy příjemná. Někte-
ří, kteří tady nebydlí, zase naopak 
kritizují, že dáváme peníze sem a 
ne jinam. Nikdy se prostě neza-
vděčíte všem. 

Když jsme u těch ohlasů, jak 
lidé reagují na uzavřený viadukt 
na Rudolfovské, už se situace na 
ulicích ve městě trošku uklidnila?

Myslím si, že po počátečních 
určitých komplikacích nejsou ko-
lem viaduktu žádné problémy. Na 

objízdnou trasu už si řidiči zvykli. 
Funguje už také průjezd viaduk-
tem na Pekárenské. Samozřej-
mě tam vznikají také kolony, ale 
ty byly i u starého viaduktu v Ru-
dolfovské. 

Nejen fanoušci hokeje se těší 
na novou lávku u Budvar arény. 
Kdy bude hotová a kolik bude stát?

Začátkem června bylo předá-
no staveniště. Firma okamžitě za-
dala výrobu mostu, který bude 
vyhotoven na míru. Podle smlou-
vy je lhůta, kdy má být vše hoto-
vo, sto padesát dní. Na začátek 
topné sezony ale tady už musí 
být bezpodmínečně umístěný pa-
rovod, aby lidé na Máji a na Vltavě 
netrpěli zimou. Celá akce vyjde 
na 17,8 milionu korun bez daně.  
Parovod a k tomu dvacet procent 
z celkové ceny bude hradit tep-
lárna. Lávka totiž musí být právě 
kvůli parovodu speciálně uprave-
ná a tím se prodraží.

Tři otázky pro …Novelou zákona o rozpočtovém určení 
daní si Budějovice přijdou na 7,7 milió-
nu korun, ale zřejmě přijdou o miliónů 7 

Vláda předložila poslanecké 
sněmovně návrh novely zákona  
o rozpočtovém určení výnosů ně-
kterých daní územním samospráv-
ným celkům, ten však vyvolal řadu 
protichůdných reakcí představite-
lů obcí a po rozpravě rozpočtový 
výbor poslanecké sněmovny jeho 
projednávání přerušil.

„Předseda hnutí Starostové  
a nezávislí Petr Gazdík poukázal 
na těžko obhajitelný stav, kdy čty-
ři největší statutární města Pra-
ha, Brno, Ostrava a Plzeň dopo-
sud dostávala z rozpočtu až čtyři 
a půl krát více než menší obce, při-
tom například České Budějovice  
i Plzeň vykonávají naprosto stejné 
samosprávné funkce, ovšem Plzeň 
získává na jednoho občana kolem 
17 tisíc korun ročně, zatímco Čes-
ké Budějovice nějakých 9700 ko-
run,“ vysvětluje předsedkyně fi-
nančního výboru zastupitelstva 
Petra Šebestíková motivaci, proč 
TOP 09 a Starostové a nezávislí 
novelu zákona iniciovali.

„Obcím přiteče ze státního roz-
počtu o 12 miliard korun větší ob-
jem sdílených daní, které tvo-
ří DPH, daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti, srážkové 
daně z příjmů fyzických osob a daň  
z příjmů právnických osob – vyjma 
případu, kdy je plátcem obec. Na-
opak objem sdílených daní u nej-

větších čtyř měst klesne o 1,1 mili-
ardy korun,“ přibližuje změny v da-
ňových příjmech obcí Petra Še-
bestíková. 

„Úprav doznala i váhová krité-
ria. Kritérium celkové rozlohy ka-
tastrálních území obce sice zůstá-
vá ve výši tří procent, ale je ome-
zeno na maximálně tři hektary na 
obyvatele, negativně se to dotkne 
obcí s velkou rozlohou, ale malým 
počtem obyvatelem. Váha kritéria 
prostého počtu obyvatel se zvýší 
ze tří na deset procent,“ doplňuje 
Petra Šebestíková.

„Po předběžném propočtu by 
si městská pokladna měla polepšit 
o 7,7 mil. Kč, počítáno z dat roku 
2012,“ uvádí primátor města Juraj 
Thoma. 

„To však při českobudějovic-
kém rozpočtu ve výši 1,8 miliardy 
korun není částka, která by zásad-
ně ovlivnila městské finance,“ dopl-
ňuje s tím, že poslední změna roz-
počtového určení daní (RUD) město  
o cca 100 miliónů korun připravila.

Obce nemají podle Mirosla-
va Jocha důvod příliš jásat. „Celý 
vládní návrh RUD rozpočtového 
určení daní je hra čísel, kdy na jed-
né kapitole příjmů je přidáno, ale 
jinde je zas kráceno. Konečným 
efektem jsou tak pro obce pou-
ze kosmetická plus. Zcela jistě by 
většina obcí neměla očekávat, že 

tímto zákonem budou posílené je-
jich rozpočty.“ 

Takovým bolavým místem může 
být pro obce pasáž, která mění fi-
nancování obecního školství. „Za-
vádí se kritérium rozdělování pod-
le počtu dětí v mateřských školách 
a žáků v základních školách. Váha 
tohoto kritéria bude sedm procent. 
Současně se navrhuje převést do 
objemu sdílených daní částku 1,5 
mld. Kč, která dosud byla vypláce-
na obcím ze státního rozpočtu for-
mou příspěvku na školství. České 
Budějovice však s největší pravdě-
podobností nedostanou platby za 
žáky z okolních obcí, kteří navště-
vují městské základní školy, v roz-
počtu na rok 2012 to dělá 7 milió-
nů korun. 

Na řadu problémů s novelou 
RUD dlouhodobě upozorňuje Svaz 
měst a obcí (SMO). Podle Mirosla-
va Jocha však na jeho námitky vlá-
da neslyší. „Lituji, že v návrhu zá-
kona o rozpočtovém určení daní 
nejsou zohledněny celkem logické 
návrhy SMO, aby v celkovém vý-
počtu byla započítána motivační 
kritéria, např. podpora podnikání 
– jak města a obce podporují živ-
nostníky, drobné podniky a podni-
katele obecně, nebo kritérium do-
pravní obslužnosti – jak obce zajiš-
ťují dopravní obslužnost na svém 
území,“ uzavírá Miroslav Joch.

Město poskytne půl milionu  
na terénní hospicovou péči

České Budějovice letos popr-
vé podpořily terénní hospicovou 
péči. Organizace, které tuto služ-
bu poskytují umírajícím lidem, zís-
kají v roce 2012 celkem částku půl 
milionu korun. Terénní hospico-
vou péči v Českých Budějovicích 
zajišťují Městská charita a spo-
lečnost Ledax, mezi které radnice  
i v druhém pololetí rozdělí částku 
dvě stě padesát tisíc korun. V sou-
časné době je v péči obou organi-
zací celkem třicet osm klientů.

„Město se snaží pomoci li-
dem, kterým zbývá často jen ně-

kolik měsíců, týdnů nebo dokonce 
i dnů života. Někteří nechtějí být 
v posledních chvílích v nemocni-
ci, ale raději doma ve svém rodin-
ném prostředí a právě pro ty je tato 
péče určena,“ vysvětluje náměs-
tek primátora Petr Podhola s tím, 
že hospicová služba poskytuje jak 
sociální, tak i zdravotní péči. 

Město dlouhodobě podporu-
je českobudějovické organiza-
ce, které poskytují terénní sociál-
ní služby, jako je například pečo-
vatelská služba nebo osobní asis-
tence.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Samsonova kašna je připravena 
na letní sezonu

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

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice

tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz

Stálá služba:
tel.: 607 928 724

Zajišťuje:
Odvoz zesnulých 24 hodin denně
Komplexní zařízení služeb 
spojených s vyřízením pietního 
aktu (vč. poradenství, květinové 
výzdoby a pod.)
Návrhy a tisk smutečních 
oznámení a kondolencí
Převozy v tuzemsku i zahraničí
Veškeré kremační a hřbitovní 
služby

Pohřební 
ústav 
města Č. Budějovice p.o.

V polovině května začala mysliv-
cům lovecká sezóna na srnce. V 
naší společnosti provádíme výkup 
ulovených kusů zvěře, které ná-
sledně zpracováváme pro vlastní 
prodejnu ryb a zvěřiny v ulici Ja-
roslava Haška 4. Zde si zákazníci 
mohou toto dietní maso zakoupit 
v chlazeném, nebo mraženém sta-
vu. Maso je vhodné i grilovat. 
Otevírací doba prodejny je každý 
všední den od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin.

VYZKOUŠEJTE: Srnčí steaky na grilu 
8 srnčích steaků z kýty, 2 lžíce oleje, 1 lžíce koňaku, citrónová šťáva, 
sůl, pepř, 1 lžíce másla. Steaky naložíme na 2 až 3 hodiny do marinády  
z oleje, koňaku, trochy citrónové šťávy, soli a pepře. Necháme okapat  
a po obou stranách grilujeme. Zdobíme brusinkovým kompotem. Již ho-
tové kvalitní marinády od českého výrobce můžete zakoupit také přímo 
v naší v prodejně.

Město se pokusí stabilizovat výši úroků 
na poskytnuté úvěrové služby do budoucna

Současná ekonomická situa-
ce způsobila, že ceny bankovních 
služeb jsou na velmi nízké úrovni, 
proto rada města na svém posled-
ním zasedání rozhodla, že zastupi-
telům města předloží několik ma-
teriálů, které by měly stabilizovat 
a zafixovat ceny úvěrových služeb 
pro příští roky.

„První z nástrojů optimalizace 
nákladů vynakládaných na dluhy 
města je pokus přeúvěrovat stáva-

jící úvěr, který byl přijat na realizaci 
projektu úpravna vody. V tuto chvíli 
se jedná o částku 90 mil. Kč s úro-
kovou sazbou 3,65% p.a. a hlavně 
bez sankcí za předčasné splacení. 
Slibujeme si vysoutěžit lepší sazbu 
a tím ušetřit prostředky z rozpočtu 
města,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora Miroslav Joch.

„Druhý z nástrojů, který bude 
předložen zastupitelstvu, je fixace 
úrokové sazby zhruba jedné tře-

tiny městského dluhu – 200 mil. 
Kč, určeného na předfinancování 
a spolufinancování dotačních pro-
jektů. Nyní je u úvěru úroková saz-
ba plovoucí, která je sice v sou-
časnosti velmi nízká, ale to nemu-
sí platit za 3 roky,“ doplňuje Miro-
slav Joch. 

Pokud tedy oba materiá-
ly schválí zastupitelstvo města, je 
reálná šance, že se městu podaří 
ušetřit.

Na tematické vycházky se mů-
žete vypravit až do třicátého září. 
Začínají a končí vždy v radničním 
Turistickém informačním centru, 
kde si účastníci mohou od pondě-
lí do neděle vyzvednout pracovní 
listy a mapku trasy. Po ukončení 
procházky děti dostanou originální 
razítko se lvem a kupon na deseti-
procentní rodinnou slevu na noč-
ní prohlídky s názvem Budějovic-
ká ohlédnutí aneb Historií křížem 
krážem.



n o v i n y  č e s k o B u d ě J o v i c k é  r a d n i c e

Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

n o v i n y  č e s k o B u d ě J o v i c k é  r a d n i c e

Podle sta-
vební dokumen-
tace z průběhu 
realizace zatep-
lení základních 
škol Máj I a II je 
nezpochybn i -
telné, že mini-
málně dva za-
městnanci investičního odboru 
magistrátu města měli o zvýše-
ných hodnotách minerálních vlá-
ken včetně azbestu povědomí již 
od července letošního roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

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

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

Odpovědnost za situaci na májských 
školách vyvodíme

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

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

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

dou určeny do soutěže obálkovou 
metodou.

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

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

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

dostát.
a mé osobní přání na závěr? 

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

Komise rady města se představují

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

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

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

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

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

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

(dokončení ze strany 1)

Severní spojka povede 
od Globusu do Okružní

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

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

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

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

Hazard skončí do tří let

Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

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

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

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

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

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

Ul icemi  města
Dvořákova ulice vedoucí z Lan-

novky až na ulici Mánesovu, kde 
končila u vlečky do tabáčky, se v le-
tech 1875 až 1921 jmenovala Rose-
nauerova, ale nebyla nazvána pod-
le tvůrce jedinečného plavebního 
kanálu na Šumavě, ale podle čes-
kobudějovického měšťana Wen-
zela Rosenauera. Ulice vznikla ve 
druhé polovině devatenáctého sto-
letí postupně poté, co byla v roce 
1868 do města zavedena železnice 

a postaveno staré nádraží. V první 
polovině devatenáctého století byl 
v prostoru dnešního Mercury Cen-
tra, protějších kasáren a Kasáren-
ské ulice rybník. Dvořákova ulice 
by vedla přímo přes něj. 

Ulice Dvořákova nebyla sice 
hlavní třídou, ale těžila z blízkosti 
starého a zejména nového nádraží. 
V ulici se nacházelo několik chval-
ně i nechvalně známých hostinců  
a vináren.

Na rohu Lannovky byl do roku 
1894 hostinec U Rehbeklů, kte-
rý toho roku převzal hostinský Jan 
Novotný: „Dovoluji si velectěnému 
obecenstvu zde a v okolí oznámiti, 
že dosavadní chvalně známý hos-
tinec v Budějovicích, roh Lánové 
a Rosenauerovy ulice zvaný všeo-
becně U Rehbeklů, jest hostincem 
„U města Písku.“ Později zde pů-
sobili hostinští Emil Procházka, Ka-
rel Baumruk, Petr Podlaha a dal-
ší. Hostinec je v domě pořád, není 

to ovšem první cenová skupina. Kdo 
cestou z nádraží a na nádraží nechtěl 
zrovna posedět v okolních nóbl hote-
lích, zašel na pivo sem.

Druhou hospodou byla v domě 
číslo 9 původně chvalně známá pl-
zeňská pivnice U Holubů, kterou v 
roce 1889 převzal František Krát-
ký. Čepovalo se plzeňské pivo z pi-
vovaru Starý Plzenec. Každý čtvrtek 
tam měli čerstvý vlašský salát od fir-
my Uggé z Prahy. Na začátku dva-

cátého století se hostinec jmenoval 
U Musilů. V roce 1911 jej převzal Mi-
roslav Skřivánek, ale nedařilo se mu  
a hostinec šel do dražby. Hostinec 
Antonína Musila vydražil v roce 1912 
Měšťanský pivovar a čepoval zde 
své pivo. Roku 1916 převzala hosti-
nec Anna Leischová a léta potom to 
byl hostinec U Leišů.

V roce 1917 v době první světové 
války dostala Anna Leischová pokutu 
10 K od okresního hejtmanství za ne-
dodržování policejní hodiny zavírací. 
Ve výměru bylo uvedeno, že v přípa-
dě nedobytnosti oněch 10 K násle-
duje 24 hodin vězení. Není doloženo, 
jak to dopadlo, ale pravděpodobněj-
ší je, že paní Leischová 10 K zaplati-
la. Hostinskou činnost dále vedl Jo-
sef Leiš, to již v období první republi-
ky, kdy se psal Leiš a ne Leisch. Na-
bízel výtečné pivo, všechny druhy vín 
a likérů, pohostinské pokoje s elek-
trickým osvětlením, piano, kulečník, 
kuželník, zahradu, verandu atd. 

Chvalně známý hostinec U Lei-
šů zvaný též Budějovická pivnice 
se časem posunul do jiné katego-
rie. Oficiálně to nebyl nevěstinec 
(tím byly např. Tripolis, U modrého 
Dunaje, Kasárenská atd.), ale pa-
mětníci tvrdí, že neoficiálně byl. Po 
roce 1945 to byl ubytovací hostinec 
Belveder nabízející útulnou restau-
raci, vinárnu, hudbu, společnost  
a tanec. Ještě krátce po roce 1950 
byl podnik v provozu.

Na protější straně Dvořákovy 
ulice v domě číslo 6 se nacháze-
la vinárna Josefa Havránka. Také 
tam se nedodržovala za první svě-
tové války policejní zavírací hodina. 
Aloisie Havránková dostala za to 
pokutu 50 K a v případě nedobyt-
nosti této částky 5 dní vězení. Zřej-
mě zaplatila. Další hostinec a vinár-
na stály v části Dvořákovy ulice za 
Průmyslovou. Vinárnu vedl Franti-
šek Amon st. a po něm František 
Amon ml. (v němčině Franz Amon). 
V továrním areálu na nároží Dvo-
řákovy a Průmyslové byla na fir-
mu Josefa Täubla nástupce uva-
lena po roce 1945 národní sprá-
va. Vyrábělo se tam dřevěné zbo-
ží, lišty, rámy, prodávala se zrca-
dla, sklo, obrazy. Täublova továrna  
(jeden čas Regula I a Regula II, 
Regula III sídlila v Riegrově ulici),  
původně Kohnova, měla v areálu 
parní pilu. Areál potom získal n. p. 
Koh-i-noor Hardmuth.

DVOŘÁKOVA

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

Dnešní otázka zní: Jak se jmenoval závod n.p. Koh-i-noor Hardtmuth ve Dvořákově ulici? 

Odpovědi zasílejte do 15. července na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otaka-
ra II. č. 1, 2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 
386 803 003. 

Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho 
vlastnoručním podpisem.

Správná odpověď na otázku z květnového vydání zní: 
Petr Chelčický žil přibližně v letech 1390 až 1460. 

Výhercem se stal Václav Melichar, Jar. Bendy 16, 370 05 České Budějovice. Blahopřejeme!

Do českobudějovických ulic vyjedou nové autobusy

Městská hromadná doprava v 
Českých Budějovicích získá novou 
posilu. Do ulic vyjede tento rok pět 
nových autobusů. Ty ušetří práci ne-
jen vozíčkářům a méně pohyblivým 
lidem, ale třeba i rodičům s kočárky. 

„Jedná se o osvědčené moder-
ní nízkopodlažní vozy o délce dva-
náct metrů, které umožňují snad-
né nastupování a vystupování a 
splňují všechny současné poža-
davky na cestování veřejnou do-
pravou,“ vysvětluje náměstkyně 

primátora Ivana Popelová. 
Jak uvedl předseda předsta-

venstva Dopravního podniku Sla-
voj Dolejš, zásluhou dobře nasta-
vených podmínek výběrového ří-
zení se na jednom vozu podařilo 
ušetřit oproti obvyklé ceně přibliž-
ně milion korun. 

Nové autobusy navíc nebudou 
jediným přírůstkem do vozového 
parku českobudějovického Do-
pravního podniku. Už v létě bude v 
jihočeské metropoli jezdit také pět 

 

       

V průběhu července posílí českobudějovická MHD o dalších 5 no-
vých trolejbusů, a to na základě projektu „Nákup 14 trolejbusů“, 
který je realizován v rámci ROP NUTS II Jihozápad, pod reg. čís-
lem projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02135.
1. etapa projektu – nákup 9 kusů trolejbusů v roce 2011
2. etapa projektu – nákup 5 kusů trolejbusů v roce 2012

NOVÉ TROLEJBUSY V MHD

A co děti s postižením? Už si mají kde hrát

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

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

Provozní doba sběrných dvorů

 
 

Service for the Future 

                                                               www.asa-cz.cz 

Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

letní obd. (1.4. – 31.10.) zimní obd. (1.11. - 31.3.)

Po - Pá 08:00 - 20:00 08:00 - 18:00 

So 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

Ne 13:00 - 19:00 14:30 - 18:00 

nových nízkopodlažních kloubo-
vých trolejbusů, což je druhá část 
dodávky z celkem čtrnácti vozů, 
které byly pořízeny díky spolufi-
nancování z fondů Evropské unie v 
rámci ROP Jihozápad.

„Obnova vozového parku umož-
ní zajistit více spojů nízkopodlažní-
mi vozy. Například o víkendech a 
svátcích by tak po městě mohly 
jezdit pouze nízkopodlažní trolej-
busy a autobusy,“ dodává náměst-
kyně Ivana Popelová.

Veřejné dětské hřiště ve Stro-
movce se rozroste. „Chceme 
vedle stávajícího hřiště ve Stro-
movce vybudovat i bezbariérové 
hřiště s herními prvky určenými 
pro děti s tělesným postižením,“ 
představil projekt vedení města 
první náměstek pro ekonomiku 
a majetek města Miroslav Joch 
a pokračoval: „Nejlepším pro-
středkem pro vzájemnou inter-

akci dětí je hra, proto právě hřiš-
tě, kde si budou moci hrát děti 
zdravé i děti s tělesným postiže-
ním, je podle nás nejlepším způ-
sobem integrace.“

„Projekt bezbariérového ve-
řejného hřiště projednala rada 
města a nyní jej budeme soutě-
žit,“ doplnil náměstek primátora 
pro investice a správu veřejných 
statků Kamil Calta.
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Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku
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 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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LÉTO VE MĚSTĚ 2012 - PROGRAM NA ČERVENEC
Múzy na vodě: Javory. Koncert sourozenců Hany a Petra Ulrycho-
vých. / slepé rameno Malše
Stříbrný hlas. Mezinárodní festival pěveckých souborů dětí a mláde-
že. / náměstí Přemysla Otakara II.
Múzy na vodě: Děti ráje. První český HITmuzikál v koncertním prove-
dení. Účinkují M. Nosková, B. Slezáček, T. Löbl. / slepé rameno Malše
Radniční léto: Kouzelná píšťalka a Labutí panna. Účinkuje Téměř 
divadelní společnost. / radniční nádvoří
Poznávání památek Českých Budějovic za letních úplňků: vy-
cházka do nejstarší části města. Sraz účastníků před budovou Ji-
hočeského muzea, Dukelská 1. Vstupenky zakoupíte v Mapovém a tu-
ristickém centru Č. Budějovice či před začátkem prohlídky.
Múzy na vodě: „GALA“ Jihočeské komorní filharmonie. Večer s 
operetou. Sólisté I. Hošpesová/soprán, A. Voráček/tenor, dirigent P. 
Chromčák. / slepé rameno Malše
Ozvěny AniFestu. Večerní promítání animovaných filmů na dvorku 
galerie. / Galerie Pod kamennou žábou
Divadlo MÁMA A TÁTA: Kouzelný zvoneček. Pohádka, po které ná-
sleduje tematicky zaměřená výtvarná dílna. / Galerie Pod kamennou žábou 
Múzy na vodě: Lenka Filipová. / slepé rameno Malše
Múzy na vodě: Pražský komorní balet. Divertimento W. A. Mozarta, 
choreografie P. Šmok. / slepé rameno Malše
Múzy na vodě: Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče. 
Swing s legendárním orchestrem. / slepé rameno Malše
Kinematograf bratří Čadíků: Fimfárum – Do třetice všeho dob-
rého. Animované ztvárnění tří pohádek Jana Wericha. / náměstí Pře-
mysla Otakara II.
Kinematograf bratří Čadíků: V peřině. Hudební komedie natáčená v 
jihočeském Písku. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Jiří 
Mádl a další. / náměstí Přemysla Otakara II.
Kinematograf bratří Čadíků: Nevinnost. Drama, do kterého režisér 
Jan Hřebejk obsadil i Budějovičáky Věru Hlaváčkovou a Jiřího Šestá-
ka. Hrají: Ondřej Vetchý, Anna Geislerová, Luděk Munzar a další. / ná-
městí Přemysla Otakara II.
Říkadla a křikadla. Výtvarná dílna pro děti k písničkám Karolíny Kam-
berské. / Galerie Pod kamennou žábou
Karolína Kamberská. Koncert. / Galerie Pod kamennou žábou
Radniční léto: Daleká cesta Arašída a Kanišky. Pohádka pro děti. 
Účinkuje Divadlo Mimotaurus. / radniční nádvoří
JEN TAK. Hudební a taneční podvečer. / Galerie Na dvorku, Hroznová 8
Česká pohádka. Mezinárodní festival choreografických skupin dětí a 
mládeže. / náměstí Přemysla Otakara II.
Radniční léto: ALREENS. Večer plný irské a bretaňské muziky s jiho-
českou studentskou kapelou. / radniční nádvoří
AFRIKA. Vystoupení taneční a hudební černošské skupiny IYASA. / 
náměstí Přemysla Otakara II.
Bylinky v kuchyni. Vzdělávací seminář. / Galerie Na dvorku, Hroznová 8
Radniční léto: AFRIKA. Vystoupení taneční a hudební černošské 
skupiny IYASA. / radniční nádvoří
Radniční léto: O medvídkovi Medouškovi. Plyšová pohádka pro 
menší děti o medvídkovi, který měl rád med a knihy. Účinkuje Divadlo 
Mimotaurus. / radniční nádvoří 
jazZÍKAspol. Hudební a taneční podvečer. / Galerie Na dvorku, Hroznová 8
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Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: Koncert irské hudby. / Pi-
aristické náměstí
Radniční léto: Jaroslav Samson Lenk. / radniční nádvoří 
Loď kulturního města České Budějovice „Klidná vlna“. Malý kultur-
ní festival ve městě se zmrzlinou a pivem. / exteriéry Českých Budějovic
Metamorfózy zámků. Mezinárodní festival orchestrů a baletu. / ná-
městí Přemysla Otakara II.
Radniční léto: Kašpárek v rohlíku. Účinkuje loutkohra Jihočeského 
divadla. / radniční nádvoří
Divadlo MÁMA a TÁTA: Pohádka o drakovi. Po pohádce následu-
je tematicky zaměřená výtvarná dílna. / Galerie Pod kamennou žábou
Radniční léto: Abeceda. Účinkuje loutkohra Jihočeského divadla. / 
radniční nádvoří
Dixie Old Boys. Hudební a taneční podvečer. / Galerie Na dvorku, Hroznová 8
Domů do Irska: Věra Klásková (zpěv a kytara) & Ondřej Pour (kytara). 
Večer s písněmi, vzpomínkami a fotografiemi. / Vinárna Solnice, Česká 66
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: 1. koncert účastníků. / 
Koncertní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22
Radniční léto: O Kačence a nebojácném synkovi. Účinkuje Téměř 
divadelní společnost. / radniční nádvoří
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: 2. koncert účastníků. / 
Kostel Českobratrské církve evangelické Č. Budějovice, ul. 28. října
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: 3. koncert účastníků. / 
Koncertní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22
Rumba Latina Budweis Open Air 2012. / náměstí Přemysla Otakara II.
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: Závěrečný koncert účast-
níků. / Koncertní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22
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Pravidelné akce
S očima navrch hlavy aneb Zde jsou lvi  
denně do 30. září (dle otevírací doby Turistického informačního centra)
Tematická vycházka centrem města pro rodiny s dětmi města. Účastníci dostanou pracov-
ní listy s popisem trasy a výkladem. Na konci procházky obdrží děti v Turistickém infor-
mačním centru na radnici na památku malý dáreček.
Budějovická ohlédnutí aneb Historií města křížem krážem  
každý sudý čtvrtek od 28. června do 20. září od 19.00 hod., 19.30 hod. a 20.00 hod.
Za doprovodu Architektury a vládce času navštívíte historické jádro města a objevíte stará tajemství a 
příhody královského města České Budějovice. Začátek prohlídky: DDM České Budějovice, Hardtmu-
thova vila, U Zimního stadionu č. 1. Vstupenky pouze na předběžné rezervace na www.cb-system.cz.

Otáèivé hledištì 

Èeský Krumlov 2012

Akce označené   
se konají za finanč-
ní podpory statutár-
ního města České 
Budějovice.
Změna programu vy-
hrazena. Aktualizace 
na www.cb-info.cz. 

Nesolidarita mezi Budějčáky a partikulární zájmy 
brání dopravním stavbám,  

které by odlehčily celému městu
Představitelé města se velice 

často potýkají s problémem, jak vy-
jít vstříc potřebám občanů Českých 
Budějovic na jedné straně a jak na-
opak uhájit připravované projekty 
před neustálými ataky ze strany řady 
občanských sdružení, iniciativ či jed-
notlivců.

„V šuplíku se nám už hromadí 
celá řada projektů, které měly na-
pomoci životu občanů Českých Bu-
dějovic, ale které se vlivem odmíta-
vé reakce určitých zájmových sku-
pin realizace nedočkaly. Scénář je 
stále stejný, potřebujeme řešit často 
kritické problémy, které Budějčáky 
trápí, a nakonec narazíme na skupi-
nu místních, kteří často hájí své par-
tikulární zájmy,“ posteskl si první ná-
městek primátora pro ekonomiku  
a majetek města Miroslav Joch.

Nejcitelnější problémy jsou v do-
pravě. „Všichni se shodnou, že Bu-
dějovice jsou zacpané, chybí okru-
hy, dostatek přemostění Vltavy či 
Malše. Ale když dojde na rozhod-
nutí, kudy komunikace vést, zvítě-
zí nad solidaritou s ostatními obyva-
teli, především s těmi, kteří jsou nej-
citelněji zasaženi nadlimitní dopravní 
zátěží, zplodinami a hlukem, snaha 
uchránit právě tu svou lokalitu stra-
nou jakýchkoli změn,“ myslí si Miro-
slav Joch.

Podobný scénář se začíná napl-
ňovat i u komunikace, která má pro-
pojit ulice Strakonickou a Milady Ho-
rákové. „Tato komunikace byla v do-

pravní studii vyhodnocena jako dru-
há či třetí nejprioritnější doprav-
ní stavba v Českých Budějovicích. 
Měla napomoci desítkám tisíc ob-
čanů přepravit se ze sídliště Máj na 
pravý břeh Vltavy, aniž by se museli 
trápit v neustálých zácpách na křižo-
vatkách ulic O. Nedbala či Branišov-
ské s Husovou třídou, a zároveň od-
lehčit přetíženým ulicím např. Huso-
vě třídě, Na Dlouhé louce, Mánesově 
a jiným,“ je přesvědčen o oprávně-
nosti stavby Miroslav Joch.

„V řádu několika měsíců musí-
me zvládnout projednávání staveb-
ního povolení, aby se Jihočeský kraj 
jako investor stavby pokusil zažádat 
o dotační peníze, které by značným 
podílem ulehčily vlastnímu krajské-
mu rozpočtu. Vždyť investice se bez 
započítání ceny pozemků pohybu-
je okolo 180 miliónů korun. Tyto po-
zemky vykoupí město,“ přiblížil prů-
běh přípravy Miroslav Joch a pokra-
čoval: „Nyní přepracováváme pro-
jekt, abychom uspokojili místní ob-
čanská sdružení, což zahrnuje pře-
projektování komunikace ze čtyřpru-
hu na dvoupruh, řeší se protihluko-
vá opatření v ulici Milady Horákové.“

Představitelé města však chtě-
jí vyjít vstříc občanům i v další věci. 
„Pro uklidnění vášní se město zava-
zuje, že komunikace v ulici Milady 
Horákové nebude nikdy předána do 
sítě krajských komunikací, což zna-
mená – a to zdůrazňuji – že v žád-
ném případě nepřipravujeme obří 

obchvat Budějovic přímo srdcem 
největšího českobudějovického síd-
liště, jak proklamují některá májská 
sdružení či zástupci některých by-
tových družstev,“ vypočítal další ze 
vstřícných kroků Miroslav Joch.

Ale ani za této situace nemusí být 
zdaleka vyhráno. „Přesto nemohu 
vyloučit, že tento projekt, jehož vy-
pracování přišlo na dvacet miliónů 
korun a přepracování na dalších 1,3 
milionu korun, opět neskončí v šup-
líku,“ posteskl si nad současnou pa-
tovou situací Miroslav Joch.

A proč může být celý projekt 
ohrožen? „Vyjednali jsme podpo-
ru s jedním z májských občanských 
sdružení, abychom se po provede-
ní všech úprav dočkali odmítnutí ze 
strany jiného. Nepochodili jsme ani  
s věcnou argumentací, ani s ohle-
dem na potřebu většiny,“ dodal re-
zignovaně Miroslav Joch.

Chleba se bude lámat na přelo-
mu měsíce srpna a září, kdy by mělo 
začít stavební řízení. „Takříkajíc v pří-
mém přenosu uvidíme, zda zvítě-
zí potřeba většiny či takzvané prá-
vo na individuální klid a proklamo-
vané právo na kvalitu života,“ po-
znamenal Miroslav Joch. „Ve svět-
le těchto sporů si člověk čím dál tím 
víc musí vážit majitelů pozemků, kte-
ří v zájmu urychlení výstavby potřeb-
né zanádražní komunikace přistupu-
jí s městem na dohodu ohledně vý-
kupu svých nemovitostí,“ uzavřel Mi-
roslav Joch.

Radniční léto: Čaroděj a pyšná princezna. Účinkuje Téměř divadel-
ní společnost. / radniční nádvoří 
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: Koncert lektorů. / Koncert-
ní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22
Bohemia JazzFest. Mezinárodní hudební festival. / náměstí Přemys-
la Otakara II.


