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Očekávejme 

město plné života

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

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

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

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

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

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

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

Příští rok bude kritický, 
ale rozpočet ho ustojí

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

Příjmy ovlivní krize
příjmy městského rozpočtu 

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

další položku tvoří nedaňové 

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

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

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

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

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

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

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

Ivana Popelová (HOPB),
náměstkyně primátora

miliónů kč. 
ze státního rozpočtu pak přite-

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

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

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

Seškrtané výdaje
město by stěží mohlo bez dalších 

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

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

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

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

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

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

Vývoj schváleného rozpočtu - příjmy
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(dokončení na straně 2)

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

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

předzahrádce 
Kamery vrčí, 

mikrofony šumí, 
telefony zvoní, 
lidé se ptají – Co 
se to stalo? Sáh-
lo město skuteč-
ně na soukromý 
majetek? A na-
víc ho zabavilo!? 
Fámy se šíří rychleji než televizní zprávy. 
Naštěstí jsou pořád prázdniny, okurková 
sezóna, hledá se vata pro novinky. Vše 
by tak bylo možné odbýt mávnutím ruky 
a povzdechem: mnoho povyku pro nic.

Jenže to nemohu. Nechci. Věc je to-
tiž vážnější, než se na první pohled zdá. 
Je to také o skulinách v našem právním 
řádu, vlastně o vymahatelnosti práva  
a o tom, že zatímco jedna strana trpělivě 
čeká na průchod spravedlnosti, druhá si 
s vychytralým úsměvem mastí kapsu. 
A nezúčastněný? Ten z nevěření si nej-
prve hlavu ukroutí a následně si řekne, 
že dnešek patří protřelým a hlupák ten, 
který se zákona drží.

Konkrétní být nemusím, avšak  
pro meritum věci je pár vět důležitých. 
Na straně jedné tu máme podnikatelský 
subjekt, a na straně druhé město, kte-
ré s ním vede dlouhodobě věcný spor. 
První z jmenovaných stran na základě 
předchozích smluv provozuje dlouhou 
dobu sezónní restaurační předzahrádku 
a povinnosti z toho plynoucí si vůči měs-
tu plní podle svého uvážení. Ve hře jsou 
následně právníci obou stran a jejich vý-
klady paragrafů a právní kličky, opako-
vané výzvy a jejich ignorování a tak dál 
a tak dál. Spor se táhne, soudní výroky 
jsou napadány, čas běží. Je tu nová se-
zóna a předzahrádka, mimochodem ni-
jak malá (devadesát metrů čtverečních) 
na svém místě vyrostla znovu. Tentokrát 
však příslušná dohoda podepsána není. 
Co to znamená? Subjekt podniká, zá-
kazníky na veřejném místě inkasuje, vy-
dělává a město je tím, kdo tratí. Vydá-
vá proto opakovaná rozhodnutí o vykli-
zení. Pro podnikatelský subjekt, zdá se, 
směšný příkaz. Ví totiž, jak to chodí. Do-
káže si totiž spočítat, že dřív, než bude 
případný soudní verdikt o vyklizení pra-
vomocný, uplyne rok a to už bude dávno 
po sezóně. Takže on ten prostor opus-
tí vlastně dobrovolně a soud, protože 
důvod žaloby odpadne, věc projedná-
vat ani nebude! Zbývá jen spočítat zisky.

Lidé si však svoje zastupitele nevoli-
li k tomu, aby si s nimi kdokoliv jako ka-
pesníkem utíral nos! Město tedy využilo 
svého práva, předzahrádku svépomoc-
ně vyklidilo, věci uskladnilo a vlastníkovi 
sdělilo, kde je má uschované.

Toť vše. O tom, že potrefená husa 
kejhá, psát netřeba. Připomenout ale 
nutné je, že nejde jen o jednu před-
zahrádku, je to o tom, že zákon platí  
a spravedlnost dál zůstává na světě.

Kamil Calta,
náměstek primátora

Během léta se opravila i fasáda ZŠ L. Kuby v Rožnově. Foto: Petr Zikmund

Budějovice investují do oprav škol a školek milióny korun
Sedmdesát miliónů korun vy-

naloží letos město České Budě-
jovice na opravy školních budov. 
Ty jako každoročně probíhají o 
prázdninách. 

„Z těch největších akcí mohu 
jmenovat například ZŠ Grünwal-
dova, kde budou rozšířeny šat-
ny a vybudována nástavba na 
původním jednopodlažním ob-
jektu. Investice si vyžádá nákla-
dy v řádu devíti milionů korun a 
dílo by mělo být podle smlouvy 
ukončeno do 14. září,“ říká ná-
městek primátora Petr Podhola.

Dodává, že stavební úpravy 
spojovací chodby v MŠ J. Ople-
tala zahrnují výměnu stávajících 
výkladců za plastová okna a za-

teplení spojovací chodby mezi 
pavilony MŠ. Náklady jsou 1,8 
milionů. Pracuje se i v ZŠ Rož-
nov, kde budou postupně po 
etapách zatepleny objekty MŠ 
a ZŠ. 

„V první etapě prací budou ře-
šeny pavilony MŠ, jídelna a ku-
chyně, stará budova, šatny a díl-
ny v celkových nákladech 2,3 
miliony korun. Dokončen a zko-
laudován je objekt nové tzv. mo-
dulové kontejnerové školky za 
téměř osm milionů korun v uli-
ci K. Štěcha v sídlišti Máj, kam 
se nyní nakupuje zařízení interié-
ru, aby padesát školáčků mohlo 
nastoupit 3. září,“ upřesňuje Petr 
Podhola.

Další služba pro občany se zájmem o plány města
Průhlednost a otevřenost, kte-

rou občanům slíbilo současné ve-
dení města, nabízí další nová služ-
ba radnice. Vychází vstříc všem, 
kdo se zajímají o připravované zá-
měry na území města a chtějí se 
zúčastnit jejich veřejných projed-
návání. Jedná se o zřízení speciál-
ní stránky Termíny veřejných pro-
jednání, kterou zájemci naleznou 
na radničním webu www.c-bu-
dejovice.cz v sekci Rozvoj města, 
Plánování. 

„Termíny plánovaných pro-
jednání stavebních záměrů nebo 
změn územního plánu jsou sice 
dlouhodobě uváděny v dokumen-
tech na úřední desce, jejich sumář 
na jedné stránce se však stává pro 
občany nepochybně přehledněj-
ším,“ vysvětlil smysl novinky pri-
mátor Juraj Thoma. 

Zároveň připomenul, že občané 
dokonce nemusejí sami pravidelně 
vyhledávat aktuality, které se na 
radničním webu objevují, nýbrž se 

Na nové psí vyhlášce 
spolupracují i občané

Českobudějovická radnice zapo-
jila občany města do přípravy nové 
vyhlášky, která má upravovat pohyb 
psů na veřejných prostranstvích ve 
městě. Město zvažuje rozšíření míst, 
kde by se psi nesměli pohybovat bez 
vodítka nebo chce vyhláškou nařídit 
odstraňování exkrementů.

„Občané mohou své připomínky 
k vyhlášce i nadále podávat na rad-
nici až do konce září. Někteří lidé vy-
hlášku vítají, jiní kritizují. My ale chce-
me znát jejich názory, případně jak by 
se situace ve městě dala ještě více 
vylepšit. Proto dáváme lidem tuto uni-
kátní možnost, aby se vlastně na no-
vém dokumentu spolupodíleli,“ říká 
primátor Juraj Thoma.

Důvody ke změně jsou i právní, 
protože současná vyhláška je za-
staralá. Proto připravuje město nový 
dokument, který to má napravit. Ten 
chtějí radní a zastupitelé projednat 

na podzim tak, aby vyhláška ještě 
letos vstoupila v platnost.

Magistrát tak reaguje na čet-
né stížnosti občanů s tím, že někte-
ří majitelé nechávají psy pobíhat vol-
ně, bez vodítek, výjimkou není ani to, 
že se psi napadají vzájemně, nebo že 
pes napadne chodce. Bohužel často 
i s vážnějším zraněním.

Radnice chce tímto dokumentem 
také přinutit majitele psů, aby si po 
svých miláčcích uklízeli, ač je jejich 
neuklizení už nyní přestupkem, po-
řád je to velký problém. 

Někde by například ve vyhraze-
ných lokalitách měli psi mít nejen vo-
dítko, ale i náhubek.

Na území Českých Budějovic evi-
duje magistrát oficiálně na sedm ti-
síc psů. Některé statistiky ale hovo-
ří o tom, že jich může být až o tři tisí-
ce více. Občané přitom na poplatcích 
za psa dluží více než půl milionu korun.

Dopravní podnik má z parkovného 
větší tržby než VINCI Park

Převzetí správy českobudějovic-
kého parkovacího systému Doprav-
ním podnikem po výpovědi společ-
nosti VINCI Park CZ a.s. ze strany 
města České Budějovice se vyplácí. 

„Když jsem inicioval výpověď 
smlouvy společnosti VINCI Park, 
tvrdil jsem, že Dopravní podnik do-
káže stejnou službu zajišťovat lev-
něji a přitom mu zůstane namísto 
50%, které plynuly VINCI Parku, jen 
35% tržeb. Nyní to potvrzují i kon-
krétní ekonomické výsledky. Tržby 
z parkovacích automatů a z Mari-
ánského náměstí činily v letošním 
červnu 1852613 korun, oproti trž-
bám ve výši 1846094 Kč za červen 
2011 respektive ve výši 1749588 Kč 
za červen 2010, nárůst potvrdila i 
data z července, kdy tržby dosáhly 
1651458 Kč, v porovnání s tržbami 
za červenec 2011 ve výši 1531127 
Kč respektive 1511283 Kč za červe-

nec 2010. Z toho jednoznačně vy-
plývá, že v obou měsících dosá-
hl Dopravní podnik vyšších tržeb 
než VINCI Park v roce 2011 a 2010,” 
konstatuje radní Tomáš Bouzek. 

Smlouvu vypovědělo město  
s účinností od 1. května 2012. 

„Smlouva s VINCI Parkem je ne-
blahým dědictvím minulých vede-
ní města, je po finanční stránce ne-
vyvážená a značně nevýhodná. Po-
kud musí město vybírat parkovné, 
měly by vybrané peníze zůstat z 
významné části právě jemu. Místo 
toho však polovina z výtěžku ply-
nula jako příjem soukromé společ-
nosti, která navíc sídlí v Praze a od-
vádí tak prostředky z Českých Bu-
dějovic. Právě proto jsem od po-
čátku svého působení v radě města 
prosazoval vypovězení této smlou-
vy,“ obhajuje důvody výpovědi To-
máš Bouzek.

mohou jednoduchým způsobem 
přihlásit k jejich odběru. 

„Stačí využít záložku Zasílání 
aktualit, která je v pravém menu 
úvodní strany radničního webu, a 
následně si vybrat oblast požado-
vaných informací. Na výběr jsou 
například tiskové zprávy, nově vy-
hlašované veřejné zakázky či no-
vinky na úřední desce. Po zadání 
e-mailové adresy budou přihláše-
ným automaticky a zdarma zasílá-
ny odkazy na stránky s příslušnou 

aktualitou,“ řekl Juraj Thoma.
Primátor v této souvislosti zdů-

raznil, že představitelé města v 
uzavřené koaliční smlouvě dekla-
rovali, že občané se musejí podílet 
na všech zásadních rozhodnutích, 
aby věděli, co se na radnici děje a 
jaké má plány. 

„I proto současné vedení města 
zřídilo také studentské zastupitel-
stvo a seniorský senát, jejichž čin-
nost se už zdárně rozběhla,“ dodal 
Juraj Thoma.

Majitelé bytových domů mohou 
získat výhodný úvěr, zájemci  
se musí nahlásit na magistrátu
Integrovaný operační program 

nabízí možnost získat zvýhodněný 
úvěr na financování rekonstrukce 
nebo modernizace bytových domů. 
Splatnost úvěru činí až 30 let, výše 
úroku se pohybuje mezi jedním a 
třemi procenty a žadatelé na inves-
tici musí poskytnout deset až čty-
řicet procent vlastních prostředků.

Do poloviny září bude českobu-
dějovický magistrát zjišťovat zájem 
vlastníků bytových domů nebo spo-
lečenství vlastníků bytových jedno-
tek o tuto formu poskytnutí pomo-
ci. Pokud se najde dostatek zájem-
ců a zapojení do programu schválí 
orgány města, obrátí se radnice na 
ministerstvo pro místní rozvoj. Pří-
jem žádostí o úvěry by měl začít na 

jaře příštího roku a předpokládá se, 
že první úvěry by mohly být poskyt-
nuty na podzim 2013. Přiznaný úvěr 
bude možné použít například na za-
teplení obvodového pláště domu, 
výměnu rozvodů tepla, plynu a 
vody, modernizaci výtahu nebo re-
konstrukci střechy.

Oddělení fondů EU českobudě-
jovického magistrátu bude zájem 
vlastníků nemovitostí o zvýhodně-
ný úvěr evidovat do 14. září. Po-
drobné podmínky a výhody čerpá-
ní úvěru jsou uvedeny na interne-
tových stránkách www.c-budejo-
vice.cz v sekci Rozvoj města, Plá-
nování, Zvýhodněné úvěry nebo 
na telefonním čísle 386 803 207 či 
mailu iprm@c-budejovice.cz.

Od září do listopadu se 
bude rekonstruovat Lidická

V Českých Budějovicích chystá 
Správa a údržba silnic Jihočeské-
ho kraje rekonstrukci Lidické třídy. 
Ta proběhne v úseku od křižovatky 
Mánesova po náměstí Jiřího z Po-
děbrad. Zahájena bude pravděpo-
dobně 17. září a potrvá do 20. lis-
topadu. Stavba zahrnuje souvislou 
opravu povrchu vozovky spočívající 
v odfrézování staré vozovky a polo-
žení nové obrusné vrstvy. Chodní-
ky se při této rekonstrukci opravo-
vat nebudou. 

Obnova frekventované komuni-
kace, která je v majetku Jihočeské-
ho kraje, bude z důvodu minimali-
zace dopadů na dopravu rozděle-
na do několika etap, přičemž úplná 
uzavírka by měla nastat pouze po 
dobu dvou víkendů, kdy bude pro-

vedena pokládka nového asfaltu. 
„Mimo tyto dva víkendy by měla 

být zachována průjezdnost po ce-
lou dobu stavby pro vozidla MHD v 
obou směrech a pro vozidla do 3,5 
t ve směru z centra. Hlavní objízdná 
trasa pro vozidla do 3,5 t směrem 
do centra bude vedena ulicí Boženy 
Němcové. Objízdná trasa pro vozi-
dla nad 6 t bude vedena přes Včel-
nou,“ popisuje náměstkyně primá-
tora Ivana Popelová s tím, že v rám-
ci obnovy bude provedeno nové 
vodorovné dopravní značení v ce-
lém rekonstruovaném úseku a také 
v křižovatce ulic Lidická třída a Má-
nesova. 

Kompletní informace k rekon-
strukci Lidické třídy najdou zájemci 
na webu 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.

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.

Budějčáci mají sice nižší platy,  
ale také menší životní náklady

Byť Budějčáci se svým příjmem 
zaostávají za celorepublikovým prů-
měrem, mohou je těšit nižší životní 
náklady. Například ve veřejné dopra-
vě patříme k nejlevnějším metropolím 
v České republice, dobře si vedeme i 
v ceně vodného a stočného.

„Pokud bychom sledovali pou-
ze výši příjmů, bude to pro Jihočechy 
zklamání. Průměrná hrubá mzda v kra-
ji za 1. čtvrtletí v Jihočeském kraji činila 
21463 korun a řadí nás na 9. místo, byť 
Moravskoslezský kraj nás ,udolal’ o 
pouhé čtyři koruny. Průměrná mzda v 
ČR je ale 24126 korun, na druhou stra-
nu údaj zkresluje výše mezd v boha-
tých regionech, jakými je Praha i Stře-
dočeský kraj a Jihomoravský kraj s Br-
nem,“ poukazuje na disproporci v pří-
jmech občanů v různých krajích před-
sedkyně finančního výboru zastupi-
telstva města Petra Šebestíková, ale 
jedním dechem dodává: „Pokud však 
chceme vědět, jaká je životní úroveň, 
musíme se podívat i na nákladovou 
stránku rozpočtu domácností. Tady už 
si Jihočeský kraj, potažmo České Bu-
dějovice vedou mnohem lépe.“

Když se zaměříme na náklady na 
bydlení, zjistíme, že v ceně za metr 
čtvereční si České Budějovice, při 

srovnání s kategorií stejně velkých 
měst v ostatních krajích, stojí dobře. 
„S průměrnou cenou 15882 korun za 
metr čtvereční obsazujeme v dlouho-
dobém srovnání ČSÚ 4. místo za měs-
ty krajů Ústeckého, Moravskoslezské-
ho a Libereckého. V průměrné hodno-
tě měsíčního nájemného na metr čtve-
reční jsme s 66,18 korunami taktéž na 
4. místě a pořadí krajů je nezměněné,“ 
vypočítává Petra Šebestíková.

Celý Jihočeský kraj patří pod-
le dlouhodobé studie ČSÚ se svou 
průměrnou dobou splácení bytu 
šest let k průměru mezi kraji. O době 
splácení rozhoduje především cena 
bytu, která se odvíjí nejen od koupě-
schopnosti obyvatelstva v kraji, ale i 
od vývoje na trhu práce. Na Ústec-
ku lze tak nejprodávanější katego-
rii bytu 2+1 o výměře 60 metrů čtve-
rečních pořídit nejrychleji – do tří let. 
„To je ale dáno právě vysokou mírou 
nezaměstnanosti a neochotou lidí se 
zadlužovat,“ vysvětluje Šebestíková.

Vedle pořizovací ceny bytu či ceny 
nájmu je dalším podstatným výda-
jem domácností vodné a stočné. 

„Díky úspěšným jedná-
ním vedení města se společnos-
tí ČEVAK, které odvrátilo navý-

šení ceny, jsme s cenou vodného  
a stočného 67,04 korun za metr krych-
lový obsadili 25. místo ze 78 sledova-
ných vodárenských společností celé 
republiky,“ upozorňuje Petra Šebestí-
ková a dodává: „V rámci Jihočeského 
kraje máme 6. ze 14 sledovaných do-
davatelů. Nejlevnějším dodavatelem 
je ČEVAK Volary s cenou 59,18 korun 
za metr krychlový, nejdražší je pak 
ČEVAK VST Tábor s 80,63 korunami.“

Jedním z dalších nákladů je veřej-
ná doprava. 

„Veřejnou dopravou patří Čes-
ké Budějovice k nejlevnějším měs-
tům, vyplývá to ze studie Master-
Card česká centra rozvoje 2012. Se 
základní jízdenkou v hodnotě 13 ko-
run žebříček srovnávaných měst ve-
deme, v ceně za přestupní jízdenku, 
která u nás stojí 16 korun, nás před-
honila pouze Olomouc s cenou 14 
korun, ovšem jízdenka platí pouze 
40 minut oproti naší hodině. K nej-
levnějším městům patříme i ve srov-
nání měsíční nepřenosné jízdenky a 
s Karlovými Vary se dělíme o druhé 
místo za první Olomoucí, ve čtvrtlet-
ní nepřenosné jízdence jsme pak za 
oběma městy třetí,“ porovnává Pet-
ra Šebestíková.

náměstka primátora Petra Podholu
V celém Česku je problém s 

nedostatkem míst v mateřských 
školách. Město České Budějovice 
kvůli tomu muselo řadu míst při-
dat. Kde všude a o kolik se za po-
slední období zvýšila kapacita ve 
školkách?

Nedostatek míst v mateřských 
školách je celorepublikový pro-
blém. Za dva roky se nám po-
dařilo zrealizovat několik projek-
tů: 70 nových míst při ZŠ L. Kuby, 
90 míst v nové MŠ Staroměstská 
16, která je zařazena pod ZŠ J. Š. 
Baara, a nyní k září bylo dokonče-
no 50 nových míst tzv. kontejnero-
vou modulovou přístavbou při MŠ 
K.Štěcha. Vytvořili jsme 210 no-
vých míst. Celková kapacita na-
šich školek je 3034 míst. Již nyní 
ale pracujeme na projektu nové 
mateřské školy v Kubatově ulici, 

kde má v příštím roce vzniknout dal-
ších 65 míst. 

Porodnost je ale nevyzpytatelná, 
nebude díky těmto novým projektům 
zase v budoucnu tzv. přeškolkováno? 

Ano, porodnost je nevyzpytatel-
ná, přesto myslím, pokud nenasta-
ne opravdu zlomový jev, že by po-
rodnost poklesla takřka k nulovým 
hodnotám, že přeškolkováno ne-
bude. Dnes všechny naše mateřin-
ky fungují na 100% kapacity včet-
ně povolených tzv. výjimek, kdy do 
jedné třídy chodí až 28 dětí. A to ur-
čitě není optimální. Při poklesu po-
rodnosti bychom tak přestali povo-
lovat výjimky, dětí bude ve třídách 
méně.  A některé pavilony ško-
lek jsou již opravdu značně vyži-
lé a pouhá rekonstrukce je technic-
ky i finančně nereálná, v budoucnu 
tedy bude na zvážení, zda některé 

Tři otázky pro …
pavilony nově postavit či nikoli. 

Stát se rozhodl zrušit pastel-
kovné, tedy peníze pro prvňáčky. 
České Budějovice ale školáčky 
podporují. Kolik radnice prvňáč-
kům tento rok dala?

Chápu, že finančních pro-
středků je nedostatek, ale šetřit 
právě na našich nejmenších, tedy 
dětech a rodinách s dětmi, mi ne-
připadá rozumné. Město Čes-
ké Budějovice se v jistém ohledu 
rozhodlo suplovat primární úlohu 
státu, když každé českobudějo-
vické základní škole přispěje na 
prvňáčka z městského rozpočtu 
600 korun. První školní den 3. září 
nastoupí do našich základních 
škol 1040 prvňáčků, které město 
podpoří částkou 624 tisíc korun. 
Aktivní pomoc rodinám s dětmi je 
pro nás důležitá. 

Českobudějovičák 
Josef Tolar oslavil stovku

Sté narozeniny oslavil 10. srpna 
Českobudějovičák Josef Tolar. Ten 
žije v současné době v Domově pro 
seniory na Máji. Právě před ním také 
u příležitosti svého významného ju-
bilea vlastnoručně zasadil okras-
ný dub, což mu jako překvapení při-
chystala českobudějovická radnice 
spolu s vedením domova.

„Úctyhodného věku se tento ga-
lantní a šarmantní muž dožívá v myš-
lenkové i fyzické síle, a to je skuteč-
ně obdivuhodné. Každodenní pravi-
delné vycházky si zpestřuje péčí o 
květiny v okolí domova a zajímá se 
o veškeré dění,“ říká k vynikající kon-
dici oslavence náměstek primáto-
ra Petr Podhola, který panu Tolarovi 
přišel jménem města České Budějo-
vice osobně poblahopřát.

Josef Tolar se narodil 11. srpna 

Nové kostky v Biskupské ulici
Biskupská ulice dostane nový ka-

bát. Její předláždění by mělo začít v 
září a skončit v listopadu.

„Stávající velké kamenné kost-
ky, které ‚důvěrně‘ znají hlavně cyklis-
té, jsou vlivem enormního dopravního 
zatížení nerovnoměrně rozestoupeny, 
a proto budou nahrazeny kostkami o 
menším rozměru. Dojde tak ke zlepše-
ní bezpečnosti pro pěší i cyklisty a sní-
ží se i hluková zátěž, což jistě ocení ši-

1912 v obci Kaliště u Lipí a celý svůj 
život prožil na jihu Čech. 

„Výjimkou byla válečná leta, kdy 
tatínek byl dva a půl roku totálně na-
sazen ve Vídni,“ upřesňuje syn Josef 
a dále vzpomíná, jak jeho otec coby 
tesařský učeň poctivě odevzdával 
zalepený sáček s výplatou svým ro-
dičům. Po vyučení studoval na sta-
vební průmyslovce a celý život pra-
coval jako stavební referent spojů.

Recept na dlouhověkost je podle 
oslavence velmi jednoduchý.

„Skromné jídlo, skromné pití pro-
dlužuje živobytí,“ říká jubilant a dodá-
vá, že v době jeho mládí bylo velmi 
snadné se podle toho řídit.

Podle České správy sociálního 
zabezpečení žije na Českobudějo-
vicku 36 lidí, kterým je sto a více let. 
Pět z nich jsou muži, 31 ženy.

Josefu Tolarovi (vpravo) přišel ke stým narozeninám popřát i ná-
městek primátora Petr Podhola. Foto: Petr Zikmund

roké okolí,“ popisuje hlavní důvody ob-
novy primátor Juraj Thoma. 

Komunikace, která nese svůj název 
už od roku 1785, prošla celkovou rekon-
strukcí naposledy před osmnácti lety.

„Stavební úpravy zahrnují roze-
brání kamenných kostek, doplnění a 
urovnání podkladní vrstvy, pokládku 
kroužkové kamenné dlažby a zasypá-
ní spár,“ shrnuje náměstek primátora 
Kamil Calta.

Stále ještě platí, že v Budějovicích 
by chtěl žít každý?

Převrácené popelnice s od-
padky, zapalování odpadko-
vých košů a nepořádek ko-
lem kontejnerů s tříděným od-
padem nebo před domy. To je 
také vizitka našeho města, ob-
jevující se stále častěji na řadě 
míst Českých Budějovic, měs-
ta statutárního a kdysi králov-
ského. To je vandalismus, na 
který jsme si snad zatím ješ-
tě nestačili zvyknout. Alespoň 
většina obyvatel Budějovic.

Co už nevnímáme a máme 
za normální, jsou nedopal-
ky, žvýkačky a jiné nevinně se 
tvářící znečištění veřejných 
prostranství. I drobné odpad-
ky jako jsou nedopalky od ci-
garet, žvýkačky a papírky při-
spívají ke znešvaření sebe-
krásnějšího města.

Ten, kdo kritizuje černé 
skládky a přitom sám na au-
tobusové zastávce odhazu-
je den co den nedopalky, má 
máslo na hlavě. Zkuste se jed-
nou při cestě po městě podí-
vat na zem - cigaretové špač-
ky a žvýkačkové skvrny uvidíte 
snad na každém kroku.

Některá města se s tím-
to nešvarem rozhodla bojovat 
opravdu razantně. Z pražské 
vyhlášky o čistotě vyplývá, že 
za znečištění ulic je mimo jiné 
považováno i odhození odpad-

ků včetně nedopalků cigaret a 
žvýkaček. Za porušení lze ulo-
žit na místě blokovou pokutu 
až 1000 korun, v případném 
přestupkovém řízení může 
postih za vážný přestupek do-
sáhnout až 30000 korun.

Zajímavé a poučné je, jak 
se boje proti znečišťováním 
veřejných prostranství zhosti-
li v některých světových měs-
tech.

V Berlíně může člověk za 
vyplivnutí žvýkačky na ulici 
zaplatit pokutu i 30 eur. Jest-
liže za sebou zanechá víc od-
padků najednou, pak ještě o 
pět eur víc. V některých ně-
meckých městech na čistotu 
v ulicích dohlížejí specialisté z 
městských úřadů. V Hambur-
ku se jim říká Kaugummi-Poli-
zei neboli žvýkačková policie.

Londýnská radnice se snaží 
proti znečištění prostředí bo-
jovat hlavně získáváním pod-
pory veřejnosti. Ne vždy to 
funguje. Zejména mladší Lon-
dýňané se nerozpakují odho-
dit cokoli na zem. Omluvou by 
jim mohl být fakt, že jako sou-
část protiteroristických opat-
ření je v Londýně málo košů.

To v Paříži hrozí hříšníko-
vi za znečištění, a to i v podo-
bě vyplivnutí žvýkačky, poku-
ta 183 eur. Málokdo je však 

NÁZORY, KOMENTÁŘE

přistižen. Za neuklizení po pso-
vi je tam ročně pokutováno asi 
tisíc lidí. Nedopalky jsou všu-
de. Zvláště po zavedení záka-
zu kouření v podnicích.

Zcela svobodní jsou kuřá-
ci i milovníci žvýkaček v Mosk-
vě. Kouří kdekdo a odhoze-
ní „špačka“ přímo na chodník 
není vnímáno jako něco špat-
ného.

Nelehké to mají nepořádní-
ci v Singapuru. Zákaz žvýkaček 
byl v Singapuru vydán před lety 
kvůli neukázněným jedincům, 
kteří znečišťovali ulice a také 
podzemní dráhu. Jejich singa-
purské ceny patří k nejvyšším 
na světě. Hříšníky přistižené u 
odhození odpadku tu čeká ve-
řejné uklízení nebo pokuta v 
přepočtu až 15000 korun. Po-
kutě se nevyhnou ani ti, kteří 
kouří ve veřejných budovách, 
přecházejí na červenou nebo 
mimo přechod pro chodce. Za 
vandalismus může být v Singa-
puru udělen i fyzický trest 

Necháme se některými pří-
klady inspirovat i v Českých 
Budějovicích? Lepší by však 
bylo, kdybychom všichni re-
spektovali to, že chodník není 
smetiště.

Ivo Moravec, člen rady města

Lávka u Budvar Arény 
dostává konkrétní podobu

Českobudějovičtí občané dob-
ře znají lávku přes řeku Vltavu, která 
byla u Budvar Arény a pro svůj původ-
ní havarijní stav musela být zbourána. 
Ovšem o přemostění řeky chodci ani 
cyklisté nepřišli a magistrát okamžitě 
začal pracovat na obnově lávky. 

V polovině srpna vstoupila výstav-
ba nové lávky přes Vltavu do důleži-
té fáze. Na místo byla osazena oce-
lová konstrukce. Už v červnu a čer-
venci byly provedeny přípravné práce. 
„Spočívaly především v provizorním 
zavěšení inženýrských sítí, kterých je 
na předpolích hodně a práce musí být 
prováděny ručně a pomocí lehké me-
chanizace, demolici původních kon-
strukcí a výstavbě spodní stavby pro 
osazení ocelové konstrukce. Zároveň 
byla zahájena výroba ocelové kon-
strukce v DT Mostárně,“ říká náměs-
tek primátora Kamil Calta.

Expedice ocelové konstrukce z DT 
Mostárny se uskutečnila po jednot-
livých montážních dílech. Ty byly na 
staveništní ploše svařeny a sestaveny 
do sestav 2+2 a osazeny.

Montáž prostředního pole nad ře-
kou byla provedena pomocí těžkého 
jeřábu DEMAG s nosností 350 tun ze 
strany od sportovní haly. Pole bylo osa-
zeno do konečné polohy a zajištěno. 

Krajní pole lávky mezi pilířem  
a opěrou budou namontována pomocí 
klasických jeřábů do nosnosti 20 tun. 
Nyní bude zahájena montáž parovodu 
výsuvem do ocelové konstrukce. Paro-
vod po dokončení lávky již nebude na-
rušovat panorama okolí lávky, jak tomu 
bylo u staré lávky, nýbrž bude kom-
pletně schován v ocelové konstruk-
ci a bude procházet opěrami mos-
tu do předpolí, kde bude skryt v zemi.  

S ukončením montáže parovodu se pak 
počítá do 15. září letošního roku, a to 
včetně napojení na přípojná místa pů-
vodního parovodu tak, aby v nové top-
né sezóně už mohlo zařízení fungovat. 

„Poté budou zahájeny práce na 
bednění spřažené desky mostovky 
pomocí ztraceného bednění v kombi-
naci se systémovým bedněním a te-
sařskými konstrukcemi. Po betoná-
ži mostovky bude ocelová konstruk-
ce umístěna na pilířích na ložiska  
a kraje konstrukce budou zabetono-
vány do opěr. Následně budou osaze-
ny římsy z probarveného sklolaminá-
tu. Ve vrcholu lávky bude v římse plas-
tický znak města České Budějovice,“ 
prozradil Kamil Calta.

Veškeré práce by měly být dle har-
monogramu dokončeny do 3. listopa-
du, kdy bude spuštěna lávka do pro-
vozu a zpřístupněna veřejnosti.

Technické zajímavosti lávky: 
Délka lávky je 70 metrů, rozpě-

tí jednotlivých polí nosné konstrukce 
jsou 12,5 + 44,0 + 12,5 metrů. Šířka 
nosné konstrukce je 4,2 metru. Plo-
cha nosné konstrukce je 294 m2.

Na lávce budou použity prv-
ky, které se v Česku ještě nikdy do-
sud nepoužily. Ztracené bednění láv-
ky je dovezeno z Anglie od společ-
nosti EMJ, kde se tento systém po-
užívá u těchto typů konstrukcí 40 let  
a byl použit poprvé v ČR na stavbě 
železničního mostu přes frekvento-
vanou komunikaci v Táboře, lícové 
prefabrikáty jsou navrženy ve spolu-
práci s DWD systém v Polsku a pří-
mopochozí izolace je na bázi me-
thyl-methakrylátu, typ Bridgemaster.



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
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školách vyvodíme

V tomto díle 
série, kde vám 
představuje-
me jednotlivé 
komise rady 
města, přišla 
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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.

Budějčáci mají sice nižší platy,  
ale také menší životní náklady

Byť Budějčáci se svým příjmem 
zaostávají za celorepublikovým prů-
měrem, mohou je těšit nižší životní 
náklady. Například ve veřejné dopra-
vě patříme k nejlevnějším metropolím 
v České republice, dobře si vedeme i 
v ceně vodného a stočného.

„Pokud bychom sledovali pou-
ze výši příjmů, bude to pro Jihočechy 
zklamání. Průměrná hrubá mzda v kra-
ji za 1. čtvrtletí v Jihočeském kraji činila 
21463 korun a řadí nás na 9. místo, byť 
Moravskoslezský kraj nás ,udolal’ o 
pouhé čtyři koruny. Průměrná mzda v 
ČR je ale 24126 korun, na druhou stra-
nu údaj zkresluje výše mezd v boha-
tých regionech, jakými je Praha i Stře-
dočeský kraj a Jihomoravský kraj s Br-
nem,“ poukazuje na disproporci v pří-
jmech občanů v různých krajích před-
sedkyně finančního výboru zastupi-
telstva města Petra Šebestíková, ale 
jedním dechem dodává: „Pokud však 
chceme vědět, jaká je životní úroveň, 
musíme se podívat i na nákladovou 
stránku rozpočtu domácností. Tady už 
si Jihočeský kraj, potažmo České Bu-
dějovice vedou mnohem lépe.“

Když se zaměříme na náklady na 
bydlení, zjistíme, že v ceně za metr 
čtvereční si České Budějovice, při 

srovnání s kategorií stejně velkých 
měst v ostatních krajích, stojí dobře. 
„S průměrnou cenou 15882 korun za 
metr čtvereční obsazujeme v dlouho-
dobém srovnání ČSÚ 4. místo za měs-
ty krajů Ústeckého, Moravskoslezské-
ho a Libereckého. V průměrné hodno-
tě měsíčního nájemného na metr čtve-
reční jsme s 66,18 korunami taktéž na 
4. místě a pořadí krajů je nezměněné,“ 
vypočítává Petra Šebestíková.

Celý Jihočeský kraj patří pod-
le dlouhodobé studie ČSÚ se svou 
průměrnou dobou splácení bytu 
šest let k průměru mezi kraji. O době 
splácení rozhoduje především cena 
bytu, která se odvíjí nejen od koupě-
schopnosti obyvatelstva v kraji, ale i 
od vývoje na trhu práce. Na Ústec-
ku lze tak nejprodávanější katego-
rii bytu 2+1 o výměře 60 metrů čtve-
rečních pořídit nejrychleji – do tří let. 
„To je ale dáno právě vysokou mírou 
nezaměstnanosti a neochotou lidí se 
zadlužovat,“ vysvětluje Šebestíková.

Vedle pořizovací ceny bytu či ceny 
nájmu je dalším podstatným výda-
jem domácností vodné a stočné. 

„Díky úspěšným jedná-
ním vedení města se společnos-
tí ČEVAK, které odvrátilo navý-

šení ceny, jsme s cenou vodného  
a stočného 67,04 korun za metr krych-
lový obsadili 25. místo ze 78 sledova-
ných vodárenských společností celé 
republiky,“ upozorňuje Petra Šebestí-
ková a dodává: „V rámci Jihočeského 
kraje máme 6. ze 14 sledovaných do-
davatelů. Nejlevnějším dodavatelem 
je ČEVAK Volary s cenou 59,18 korun 
za metr krychlový, nejdražší je pak 
ČEVAK VST Tábor s 80,63 korunami.“

Jedním z dalších nákladů je veřej-
ná doprava. 

„Veřejnou dopravou patří Čes-
ké Budějovice k nejlevnějším měs-
tům, vyplývá to ze studie Master-
Card česká centra rozvoje 2012. Se 
základní jízdenkou v hodnotě 13 ko-
run žebříček srovnávaných měst ve-
deme, v ceně za přestupní jízdenku, 
která u nás stojí 16 korun, nás před-
honila pouze Olomouc s cenou 14 
korun, ovšem jízdenka platí pouze 
40 minut oproti naší hodině. K nej-
levnějším městům patříme i ve srov-
nání měsíční nepřenosné jízdenky a 
s Karlovými Vary se dělíme o druhé 
místo za první Olomoucí, ve čtvrtlet-
ní nepřenosné jízdence jsme pak za 
oběma městy třetí,“ porovnává Pet-
ra Šebestíková.

náměstka primátora Petra Podholu
V celém Česku je problém s 

nedostatkem míst v mateřských 
školách. Město České Budějovice 
kvůli tomu muselo řadu míst při-
dat. Kde všude a o kolik se za po-
slední období zvýšila kapacita ve 
školkách?

Nedostatek míst v mateřských 
školách je celorepublikový pro-
blém. Za dva roky se nám po-
dařilo zrealizovat několik projek-
tů: 70 nových míst při ZŠ L. Kuby, 
90 míst v nové MŠ Staroměstská 
16, která je zařazena pod ZŠ J. Š. 
Baara, a nyní k září bylo dokonče-
no 50 nových míst tzv. kontejnero-
vou modulovou přístavbou při MŠ 
K.Štěcha. Vytvořili jsme 210 no-
vých míst. Celková kapacita na-
šich školek je 3034 míst. Již nyní 
ale pracujeme na projektu nové 
mateřské školy v Kubatově ulici, 

kde má v příštím roce vzniknout dal-
ších 65 míst. 

Porodnost je ale nevyzpytatelná, 
nebude díky těmto novým projektům 
zase v budoucnu tzv. přeškolkováno? 

Ano, porodnost je nevyzpytatel-
ná, přesto myslím, pokud nenasta-
ne opravdu zlomový jev, že by po-
rodnost poklesla takřka k nulovým 
hodnotám, že přeškolkováno ne-
bude. Dnes všechny naše mateřin-
ky fungují na 100% kapacity včet-
ně povolených tzv. výjimek, kdy do 
jedné třídy chodí až 28 dětí. A to ur-
čitě není optimální. Při poklesu po-
rodnosti bychom tak přestali povo-
lovat výjimky, dětí bude ve třídách 
méně.  A některé pavilony ško-
lek jsou již opravdu značně vyži-
lé a pouhá rekonstrukce je technic-
ky i finančně nereálná, v budoucnu 
tedy bude na zvážení, zda některé 

Tři otázky pro …
pavilony nově postavit či nikoli. 

Stát se rozhodl zrušit pastel-
kovné, tedy peníze pro prvňáčky. 
České Budějovice ale školáčky 
podporují. Kolik radnice prvňáč-
kům tento rok dala?

Chápu, že finančních pro-
středků je nedostatek, ale šetřit 
právě na našich nejmenších, tedy 
dětech a rodinách s dětmi, mi ne-
připadá rozumné. Město Čes-
ké Budějovice se v jistém ohledu 
rozhodlo suplovat primární úlohu 
státu, když každé českobudějo-
vické základní škole přispěje na 
prvňáčka z městského rozpočtu 
600 korun. První školní den 3. září 
nastoupí do našich základních 
škol 1040 prvňáčků, které město 
podpoří částkou 624 tisíc korun. 
Aktivní pomoc rodinám s dětmi je 
pro nás důležitá. 

Českobudějovičák 
Josef Tolar oslavil stovku

Sté narozeniny oslavil 10. srpna 
Českobudějovičák Josef Tolar. Ten 
žije v současné době v Domově pro 
seniory na Máji. Právě před ním také 
u příležitosti svého významného ju-
bilea vlastnoručně zasadil okras-
ný dub, což mu jako překvapení při-
chystala českobudějovická radnice 
spolu s vedením domova.

„Úctyhodného věku se tento ga-
lantní a šarmantní muž dožívá v myš-
lenkové i fyzické síle, a to je skuteč-
ně obdivuhodné. Každodenní pravi-
delné vycházky si zpestřuje péčí o 
květiny v okolí domova a zajímá se 
o veškeré dění,“ říká k vynikající kon-
dici oslavence náměstek primáto-
ra Petr Podhola, který panu Tolarovi 
přišel jménem města České Budějo-
vice osobně poblahopřát.

Josef Tolar se narodil 11. srpna 

Nové kostky v Biskupské ulici
Biskupská ulice dostane nový ka-

bát. Její předláždění by mělo začít v 
září a skončit v listopadu.

„Stávající velké kamenné kost-
ky, které ‚důvěrně‘ znají hlavně cyklis-
té, jsou vlivem enormního dopravního 
zatížení nerovnoměrně rozestoupeny, 
a proto budou nahrazeny kostkami o 
menším rozměru. Dojde tak ke zlepše-
ní bezpečnosti pro pěší i cyklisty a sní-
ží se i hluková zátěž, což jistě ocení ši-

1912 v obci Kaliště u Lipí a celý svůj 
život prožil na jihu Čech. 

„Výjimkou byla válečná leta, kdy 
tatínek byl dva a půl roku totálně na-
sazen ve Vídni,“ upřesňuje syn Josef 
a dále vzpomíná, jak jeho otec coby 
tesařský učeň poctivě odevzdával 
zalepený sáček s výplatou svým ro-
dičům. Po vyučení studoval na sta-
vební průmyslovce a celý život pra-
coval jako stavební referent spojů.

Recept na dlouhověkost je podle 
oslavence velmi jednoduchý.

„Skromné jídlo, skromné pití pro-
dlužuje živobytí,“ říká jubilant a dodá-
vá, že v době jeho mládí bylo velmi 
snadné se podle toho řídit.

Podle České správy sociálního 
zabezpečení žije na Českobudějo-
vicku 36 lidí, kterým je sto a více let. 
Pět z nich jsou muži, 31 ženy.

Josefu Tolarovi (vpravo) přišel ke stým narozeninám popřát i ná-
městek primátora Petr Podhola. Foto: Petr Zikmund

roké okolí,“ popisuje hlavní důvody ob-
novy primátor Juraj Thoma. 

Komunikace, která nese svůj název 
už od roku 1785, prošla celkovou rekon-
strukcí naposledy před osmnácti lety.

„Stavební úpravy zahrnují roze-
brání kamenných kostek, doplnění a 
urovnání podkladní vrstvy, pokládku 
kroužkové kamenné dlažby a zasypá-
ní spár,“ shrnuje náměstek primátora 
Kamil Calta.

Stále ještě platí, že v Budějovicích 
by chtěl žít každý?

Převrácené popelnice s od-
padky, zapalování odpadko-
vých košů a nepořádek ko-
lem kontejnerů s tříděným od-
padem nebo před domy. To je 
také vizitka našeho města, ob-
jevující se stále častěji na řadě 
míst Českých Budějovic, měs-
ta statutárního a kdysi králov-
ského. To je vandalismus, na 
který jsme si snad zatím ješ-
tě nestačili zvyknout. Alespoň 
většina obyvatel Budějovic.

Co už nevnímáme a máme 
za normální, jsou nedopal-
ky, žvýkačky a jiné nevinně se 
tvářící znečištění veřejných 
prostranství. I drobné odpad-
ky jako jsou nedopalky od ci-
garet, žvýkačky a papírky při-
spívají ke znešvaření sebe-
krásnějšího města.

Ten, kdo kritizuje černé 
skládky a přitom sám na au-
tobusové zastávce odhazu-
je den co den nedopalky, má 
máslo na hlavě. Zkuste se jed-
nou při cestě po městě podí-
vat na zem - cigaretové špač-
ky a žvýkačkové skvrny uvidíte 
snad na každém kroku.

Některá města se s tím-
to nešvarem rozhodla bojovat 
opravdu razantně. Z pražské 
vyhlášky o čistotě vyplývá, že 
za znečištění ulic je mimo jiné 
považováno i odhození odpad-

ků včetně nedopalků cigaret a 
žvýkaček. Za porušení lze ulo-
žit na místě blokovou pokutu 
až 1000 korun, v případném 
přestupkovém řízení může 
postih za vážný přestupek do-
sáhnout až 30000 korun.

Zajímavé a poučné je, jak 
se boje proti znečišťováním 
veřejných prostranství zhosti-
li v některých světových měs-
tech.

V Berlíně může člověk za 
vyplivnutí žvýkačky na ulici 
zaplatit pokutu i 30 eur. Jest-
liže za sebou zanechá víc od-
padků najednou, pak ještě o 
pět eur víc. V některých ně-
meckých městech na čistotu 
v ulicích dohlížejí specialisté z 
městských úřadů. V Hambur-
ku se jim říká Kaugummi-Poli-
zei neboli žvýkačková policie.

Londýnská radnice se snaží 
proti znečištění prostředí bo-
jovat hlavně získáváním pod-
pory veřejnosti. Ne vždy to 
funguje. Zejména mladší Lon-
dýňané se nerozpakují odho-
dit cokoli na zem. Omluvou by 
jim mohl být fakt, že jako sou-
část protiteroristických opat-
ření je v Londýně málo košů.

To v Paříži hrozí hříšníko-
vi za znečištění, a to i v podo-
bě vyplivnutí žvýkačky, poku-
ta 183 eur. Málokdo je však 

NÁZORY, KOMENTÁŘE

přistižen. Za neuklizení po pso-
vi je tam ročně pokutováno asi 
tisíc lidí. Nedopalky jsou všu-
de. Zvláště po zavedení záka-
zu kouření v podnicích.

Zcela svobodní jsou kuřá-
ci i milovníci žvýkaček v Mosk-
vě. Kouří kdekdo a odhoze-
ní „špačka“ přímo na chodník 
není vnímáno jako něco špat-
ného.

Nelehké to mají nepořádní-
ci v Singapuru. Zákaz žvýkaček 
byl v Singapuru vydán před lety 
kvůli neukázněným jedincům, 
kteří znečišťovali ulice a také 
podzemní dráhu. Jejich singa-
purské ceny patří k nejvyšším 
na světě. Hříšníky přistižené u 
odhození odpadku tu čeká ve-
řejné uklízení nebo pokuta v 
přepočtu až 15000 korun. Po-
kutě se nevyhnou ani ti, kteří 
kouří ve veřejných budovách, 
přecházejí na červenou nebo 
mimo přechod pro chodce. Za 
vandalismus může být v Singa-
puru udělen i fyzický trest 

Necháme se některými pří-
klady inspirovat i v Českých 
Budějovicích? Lepší by však 
bylo, kdybychom všichni re-
spektovali to, že chodník není 
smetiště.

Ivo Moravec, člen rady města

Lávka u Budvar Arény 
dostává konkrétní podobu

Českobudějovičtí občané dob-
ře znají lávku přes řeku Vltavu, která 
byla u Budvar Arény a pro svůj původ-
ní havarijní stav musela být zbourána. 
Ovšem o přemostění řeky chodci ani 
cyklisté nepřišli a magistrát okamžitě 
začal pracovat na obnově lávky. 

V polovině srpna vstoupila výstav-
ba nové lávky přes Vltavu do důleži-
té fáze. Na místo byla osazena oce-
lová konstrukce. Už v červnu a čer-
venci byly provedeny přípravné práce. 
„Spočívaly především v provizorním 
zavěšení inženýrských sítí, kterých je 
na předpolích hodně a práce musí být 
prováděny ručně a pomocí lehké me-
chanizace, demolici původních kon-
strukcí a výstavbě spodní stavby pro 
osazení ocelové konstrukce. Zároveň 
byla zahájena výroba ocelové kon-
strukce v DT Mostárně,“ říká náměs-
tek primátora Kamil Calta.

Expedice ocelové konstrukce z DT 
Mostárny se uskutečnila po jednot-
livých montážních dílech. Ty byly na 
staveništní ploše svařeny a sestaveny 
do sestav 2+2 a osazeny.

Montáž prostředního pole nad ře-
kou byla provedena pomocí těžkého 
jeřábu DEMAG s nosností 350 tun ze 
strany od sportovní haly. Pole bylo osa-
zeno do konečné polohy a zajištěno. 

Krajní pole lávky mezi pilířem  
a opěrou budou namontována pomocí 
klasických jeřábů do nosnosti 20 tun. 
Nyní bude zahájena montáž parovodu 
výsuvem do ocelové konstrukce. Paro-
vod po dokončení lávky již nebude na-
rušovat panorama okolí lávky, jak tomu 
bylo u staré lávky, nýbrž bude kom-
pletně schován v ocelové konstruk-
ci a bude procházet opěrami mos-
tu do předpolí, kde bude skryt v zemi.  

S ukončením montáže parovodu se pak 
počítá do 15. září letošního roku, a to 
včetně napojení na přípojná místa pů-
vodního parovodu tak, aby v nové top-
né sezóně už mohlo zařízení fungovat. 

„Poté budou zahájeny práce na 
bednění spřažené desky mostovky 
pomocí ztraceného bednění v kombi-
naci se systémovým bedněním a te-
sařskými konstrukcemi. Po betoná-
ži mostovky bude ocelová konstruk-
ce umístěna na pilířích na ložiska  
a kraje konstrukce budou zabetono-
vány do opěr. Následně budou osaze-
ny římsy z probarveného sklolaminá-
tu. Ve vrcholu lávky bude v římse plas-
tický znak města České Budějovice,“ 
prozradil Kamil Calta.

Veškeré práce by měly být dle har-
monogramu dokončeny do 3. listopa-
du, kdy bude spuštěna lávka do pro-
vozu a zpřístupněna veřejnosti.

Technické zajímavosti lávky: 
Délka lávky je 70 metrů, rozpě-

tí jednotlivých polí nosné konstrukce 
jsou 12,5 + 44,0 + 12,5 metrů. Šířka 
nosné konstrukce je 4,2 metru. Plo-
cha nosné konstrukce je 294 m2.

Na lávce budou použity prv-
ky, které se v Česku ještě nikdy do-
sud nepoužily. Ztracené bednění láv-
ky je dovezeno z Anglie od společ-
nosti EMJ, kde se tento systém po-
užívá u těchto typů konstrukcí 40 let  
a byl použit poprvé v ČR na stavbě 
železničního mostu přes frekvento-
vanou komunikaci v Táboře, lícové 
prefabrikáty jsou navrženy ve spolu-
práci s DWD systém v Polsku a pří-
mopochozí izolace je na bázi me-
thyl-methakrylátu, typ Bridgemaster.

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
Štítného ulice začala vznikat ve 

2. polovině 19. století jako praktické 
spojení tříd – starší Lannovy a mlad-
ší Rudolfovské. V roce 1875 obdr-
žela oficiální název Kailova. Kaje-
tán Kail (1806 – 1888) byl původně 
obchodníkem, potom presidentem 
Obchodní a průmyslové komory, 
poslancem zemského sněmu, rad-
ním atd. Roku 1876 byl jmenován 
čestným občanem města. V roce 
1921 byla ulice přejmenována na 
Štítného. Tento název vydržel kromě 

německé okupace dodnes. Krátká 
Kailova ulice získala na významu na 
konci 19. století, kdy se ulicí chodilo 
z nové čtvrti kolem Lipenské a Nové 
na nádraží. Také postavením továrny 
bratří Schweighoferů a školy.

V letech 1899 a 1900 byla v ulici 
postavena česká obecná chlapec-
ká a dívčí škola. Objekt ustupuje z 
domovní linie, aby se před školou 
mohli shromažďovat žáci. V roce 
1905 to byla česká dívčí škola cí-
saře Františka Josefa. V období 1. 
světové války sloužila škola jako 
záložní nemocnice či vojenský la-
zaret. Budova školy byla využívá-
na i k jiným účelů. Jeden čas zde 
sídlila česká živnostenská škola. 
Roku 1936 zřídila radnice ve ško-

le stálou městskou turistickou nocle-
hárnu. Nejvíce se názvy školy měni-
ly po roce 1948. V budově byly pře-
chodně umístěny třídy řádné osmi-
letky, ale trvale se usadila zvláštní 
škola, pro kterou se ustálil lidový ter-
mín – pomocná. Úřední název školy 
byl ale ZDŠ (základní devítiletá ško-
la) pro nedoslýchavé a pro děti vyža-
dující zvláštní péči. Tělocvičnu školy 
si pronajímal pionýrský dům z Lipen-
ské ulice. Dnes zde sídlí mateřská, 
základní a praktická škola. 

Významným podnikem v uli-
ci byla továrna bratří Schweighofe-
rů (používali logo BS). Tato firma za-
řídila ve městě první kiosky ku pro-
deji malinové a sodové vody. Po-
stavila je v červenci 1874 u Zlatého 
mostu na Krumlovských alejích a na 
Mariánském náměstí. Firma Brat-
ří Schweighoferové, v němčině Brü-
der Schweighofer, majitel Leopold 
Schweighofer, importovala kávu a 
čaj, pražila kávu, vyráběla limoná-
dy, šťávy a sodovku. Vedle toho pro-
vozovala obchod smíšeným zbožím 
a ledovala. „Počínaje dnem 1. dub-
na 1900 z naší nové lednice prodá-
váme a rozvážíme led. Předplatné 
bloky jsou také v naší nové pisárně v 
Krajinské třídě k dostání.“ 

Roku 1907 převzal velkoobchod 
bratří Schweighoferů i s místnostmi 
obchodními Čeněk Chmelík, bývalý 
společník firmy Stecher a Chmelík. 
Hokynářství v domě provozovala 
Kateřina Hlaváčová. Po roce 1948 
získal areál n. p. Fruta jako závod 
68 a pokračovala zde výroba ovoc-
ných syrubů (dřívější výraz pro si-
rup), marmelád a vín. Fruta postup-
ně přestěhovala výrobu do moder-
ních provozů, takže před rokem 
1969 v areálu zřídila Jihočeská Fru-

ta n. p. podnikovou laboratoř a me-
chanickou dílnu. Ještě kolem roku 
1992 zde sídlil provoz s. p. Konzer-
várenská technika, vývoz, výroba, 
montáž a opravy strojů a zařízení v 
oboru konzervárenském a potravi-
nářském. Provoz zanikl, objevila se 
studie na obchodní komplex Černý 
pelikán a bývalý areál Schweigho-
ferů zeje prázdnotou.

V roce 1900 si rodina Geller-
tů, která vlastnila českobudějovic-
kou papírnu, postavila na rohu Štít-
ného a Lannovky výpravný dům. Za 
německé okupace zabralo dům ge-
stapo. V roce 1945 při bombardová-
ní města byl shodou okolností Gel-
lertův dům, t. č. sídlo gestapa, zasa-
žen a později zbytky domu strženy. 

ŠTÍTNÉHO

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

Dnešní otázka zní: Který den došlo k náletu na město, při kterém byl zasažen Gellertův dům – sídlo 
gestapa?
Odpovědi zasílejte do 15. září na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 
č. 1, 2, nebo e-mailem na adresu posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 
803 003. Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovi-
cích“ s jeho vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku z červencového vydání zní: Divadlo, které přechodně působilo v Elite – Biogra-
fu po kinu Oko, se jmenovalo „Malé divadlo“.
Výherkyní se stala Marie Šmejkalová z Českých Budějovic. Blahopřejeme!

V radniční síni v září uvidíte 
památky očima mladých 

V první polovině letošního roku 
se v Českých Budějovicích konalo 
místní kolo celostátní soutěže, kte-
rou vyhlásilo město Kutná Hora při 
příležitosti konání letošního ročníku 
Dnů evropského dědictví, jehož ná-
rodní zahájení se bude konat právě 
v Kutné Hoře. Téma výtvarné sou-
těže znělo Památky očima mladých. 

Soutěž měla pevná pravidla, 
tedy čtyři věkové kategorie, jednot-
ný formát, avšak libovolná technika. 

„Do termínu uzávěrky soutěže 
nám přišlo celkem 158 výkresů z 
devíti základních a mateřských škol 
v Českých Budějovicích. Vítězné 
práce z kategorií B, C a D byly ode-
slány do celostátního kola do Kut-
né Hory, kde se bohužel neumísti-
ly,“ říká náměstkyně primátora Iva-
na Popelová.

Přehled autorů oceněných prací:
Kategorie do 6 let: Tobiáš Brodec 

(MŠ Papírenská), Martin Říha, Emma 
Mahrová (oba MŠ E. Pittera).

Kategorie 6 - 10 let: Vojtěch Motz 
(ZŠ J. Š. Baara), Anna Kamišová (ZŠ 
Máj II), Petra Krejčová (ZŠ Máj II) + 
speciální cena: Kristýna Janovcová a 
Radka Špirochová.

Kategorie 11 - 14 let: Šimon Perek 
(ZŠ J. Š. Baara), Kateřina Nestávalová 
(ZŠ a MŠ Nerudova), Jana Galíčková 
(ZŠ Máj II).

Kategorie 15 - 18 let: Jan Pátek (ZŠ 
J. Š. Baara), Dominika Krejčová (ZŠ a 
MŠ Nerudova), Dinh Thi Cam Linh (ZŠ 
a MŠ Nerudova).

Při zahájení výstavy oceněných 
prací, která se uskuteční 5. září v 11 
hodin v radniční výstavní síni, obdr-
ží jejich autoři věcné ceny.

Nová část cyklostezky 
na Pražském předměstí

Město České Budějovice chystá 
další rozšíření cyklotras. V rámci zlep-
šení cyklistické infrastruktury připra-
vuje radnice také záměr, kdy povede 
cyklotrasa od lávky přes Vltavu u OMV 
po pravém břehu řeky, a dále pak ke 
Scontu a do obchodní zóny kolem 
Terna a Intersparu. 

Tato trasa je dál plánovaná po tělese 
kanalizačního sběrače až k areálu firmy 
Bosch. Při prvních jednáních s řetězcem 
Sconto byl požadavek města nahradit 
starou obslužnou komunikaci smíšenou 
cyklistickou a pěší komunikací a opravit 
most přes Dobrovodskou stoku. 

„Komunikace byla vybudována a 
most přes Dobrovodskou stoku je ve 
fázi projekční přípravy. Vzhledem k 
dalším rozvojovým aktivitám Sconta 
bylo dohodnuto, že tato firma vybudu-
je nový úsek cyklostezky, který bude 

spojovat stávající cyklostezku tohoto 
obchodního domu přímo se stezkou 
na pravém břehu Vltavy a urychlí tak 
rekonstrukci mostu přes Dobrovod-
ský potok,“ říká náměstkyně primáto-
ra Ivana Popelová.

Znamená to, že jeden z největších 
obchodních areálů ve městě bude po-
hodlně propojen s nejlidnatějšími síd-
lišti a stejně tak i v této fázi bude po 
Suchomelské celkem pohodlně mož-
no dojet až k Boschi. 

„Samozřejmě, že obě stavby bu-
dou potřebovat projektovou přípravu a 
cyklistická stezka i majetkové vypořá-
dání, takže realizace dříve než v příš-
tím roce nemůže být očekávána. Pozi-
tivní je, že při jednáních, která vede ná-
městek Joch, byly obě realizace přislí-
bené,“ dodává náměstkyně českobu-
dějovického primátora Popelová.

Na výkon státní správy doplácíme 72 miliónů korun
„Jsem dlouhodobě nespokojen s 

neutěšenou situací, která panuje ve 
vztahu státu k obcím s rozšířenou 
působností,“ poznamenává první ná-
městek primátora pro ekonomiku a 
majetek statutárního města České 
Budějovice Miroslav Joch a pokraču-
je: „Tyto obce za stát vykonávají část 
veřejné správy a za tuto službu jim od 
státu náleží příspěvek. Bylo by logic-
ké, kdyby výše příspěvku z podstat-
né části kryla naše náklady, ovšem ve 
skutečnosti, jak vyplývá z našeho vý-
počtu, pokryl tento příspěvek od stá-
tu v roce 2011 pouhých 32,2% nákla-
dů na výkon přenesené působnos-
ti státní správy. Pro tento rok se pak 
vlivem rostoucích nákladů, např. za 
energie, služby, a inflace propadne 
tento příspěvek na 20 – 25%.“

Statutární město České Budějo-
vice tak musí ze svého rozpočtu ur-
čeného na výkon samostatné pů-
sobnosti vyčleňovat každý rok ně-
kolik desítek miliónů, aby uhradilo za 
stát výkon veřejné správy. 

„V loňském roce činí částka, kte-

rou musíme z vlastního rozpočtu za-
jištění výkonu přenesené působnosti 
státní správy dorovnávat, 72,438 mi-
lionů korun. Statutární město České 
Budějovice má situaci stíženou i tím, 
že jeho správní obvod čítá 79 obcí a 
cca 155 tisíc obyvatel, z toho 95 tisíc 
v samotném městě České Budějovi-
ce, a patří tak k jednomu z největších 
v rámci celé České republiky,“ dodá-
vá Miroslav Joch.

Rozhodujícím parametrem pro 
výpočet příspěvku je počet obyva-
tel správního obvodu, resp. počet 
pracovních úvazků, nikoli náročnost 
či četnost jednotlivých úkonů. Prá-
vě v takovémto nastavení výpočtu 
ale může být podle Miroslava Jocha 
také zakopaný pes. 

„Například podle zákona o správ-
ních poplatcích se za stavbu garáže 
účtuje 300 korun za stavební povole-
ní a pro jadernou elektrárnu se zapla-
tí pouhopouhých 3000 korun,“ pou-
kazuje na nesrovnalosti ve výpočtu 
Miroslav Joch. Problém ovšem sou-
visí i s nárůstem byrokratizace, kte-

rá výkon veřejné správy prodražuje. 
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vání byrokratizace ji spíše generují.  
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ní registru smluv a faktur.
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Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

„E-faktura“ 
– nová služba zákazníkům

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

Naše voda  Náš život.

Provozovatel vodovodů a kanalizací, společnost ČEVAK a.s., a Česká spoři-
telna připravily novou službu pro své odběratele, kteří mají ke svému bankovní-
mu účtu u České spořitelny současně aktivované internetové bankovnictví. Po-
kud využijí službu „e- faktura“ dostanou fakturu za vodné-stočné ve formátu PDF 
přímo do svého internetového bankovnictví. 

Společnost ČEVAK a.s. nabízí svým klientům vyšší komfort a lepší evidenci 
faktur prostřednictvím internetového bankovnictví. Zároveň se tak vyloučí ztráty 
faktur v papírové podobě či zadání špatných údajů při úhradě. Systém také upo-
zorní zákazníka na blížící se termín úhrady. Nezanedbatelná je i úspora při vydá-
vání a zasílání faktur v tištěné podobě. 

Službu lze aktivovat prostřednictvím internetového bankovnictví České spo-
řitelny postup je podrobně popsán. Bližší informace k nové službě Vám rádi po-
skytneme také na naší zákaznické lince 844 844 870.
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Takový byl Budějovický advent 2011

Samsonova kašna se uložila  
k zimnímu spánku

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

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

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

 24. 12. 2011   -  zavřeno

 25. 12. 2011  -  zavřeno

 26. 12. 2011  -  zavřeno

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

 1. 1. 2012  -  zavřeno

Vánoční svátky 2011

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

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

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

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

Program na konec 
i začátek roku

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

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

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

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

Foto Martin Volný

Foto Petr Zikmund

Foto Petr Zikmund
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LÉTO VE MĚSTĚ 2012 - PROGRAM NA ZÁŘÍ
VODNÍ HRY. Recesistické soutěže družstev dospělých. / slepé rameno Malše
Ozvěny AniFestu. Promítání vítězných animovaných filmů z AniFestu 2012. / 
Galerie Pod kamennou žábou
Hudební slavnosti Emy Destinnové: Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK. Vstupenky na www.cbsystem.cz. / DK Metropol, divadelní sál
Loď kulturního města České Budějovice „Smírčí slavnost“. Slavnost nejrozmani-
tějších forem kultury a umění pečujících o duši města. / exteriéry Českých Budějovic
LES. Budějovická premiéra inscenace Barevných dětí, divadelní putování 
mezi stromy pro dospělé i děti / park Stromovka
Obří gongy. / Piaristické náměstí
Umělecké workshopy pro děti i dospělé.
Hudební slavnosti Emy Destinnové: Klavírní recitál M. Kasíka. Vstupen-
ky na www.cbsystem.cz. / Koncertní síň O. Jeremiáše 
Hudební slavnosti Emy Destinnové: Panochovo kvarteto. Vstupenky na 
www.cbsystem.cz. / Koncertní síň O. Jeremiáše 
Festival na vodě Vltava žije. Multimediální a audiovizuální show. / veřejné pro-
stranství u řeky
Pohádky ve Vaně: A pak se to stalo. / kulturní klub horká vana
Hudební slavnosti Emy Destinnové: Operní galakoncert k poctě E. Des-
tinnové. Účinkují P. Gavenelli (baryton), B. Ribeiro (tenor) a Filharmonie Brno s 
dirigentem L. Svárovským. Vstupenky na www.cbsystem.cz. / Sportovní hala
Budějovická ohlédnutí aneb Historií města křížem krážem. Navštivte histo-
rické jádro a objevte stará tajemství a příhody královského města České Budějo-
vice. Vstupenky na www.cb-system.cz. / začátek prohlídky u Hardtmuthovy vily
Dny evropského dědictví 2012: „Mladí památkám“. Zpřístupnění vybra-
ných památek ve městě zdarma. Doprovodný program na www.c-budejovi-
ce.cz. / historické jádro Českých Budějovic
Pohádky ve Vaně: Perníková chaloupka. / kulturní klub horká vana
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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 pro rodiny s dět-
mi centrem města po památkách,  
na kterých se hledají domovní zna-
mení – lvi a další. Účastníci dostanou 
pracovní listy s popisem trasy a vý-
kladem. Na konci procházky obdrží 
děti v Turistickém informačním cen-
tru města České Budějovice na pa-
mátku malý dáreček.

�

Prvního září začíná dlouho oče-
kávaná lovecká sezóna na kach-
nu divokou. Je již tradicí, že naše 
společnost umožňuje lovit v měst-
ských revírech tuto oblíbenou per-
natou zvěř loveckým skupinám  
z Čech i zahraničí. Ulovené kachny 
jsou vyhledávanou kulinářskou po-
choutkou a v chlazeném stavu jsou 
pro vás připraveny na naší prodej-
ně v ulici Jaroslava Haška 4, která 
má otevřeno každý všední den od 
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

.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 

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

Noviny českobudějovické radnice. ročník viii/2011. vycházejí jednou za měsíc. vydavatel statutární město české budějovice, ič 00244732, www.c-budejovice.cz
adresa redakce: nám. Přemysla otakara ii. č. 1,2; 370 92 české budějovice. Povoleno Mk čr podle §7 zák. č. 46/2000 sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.

Technické zpracování a tisk: Typodesign s.r.o., české budějovice, www.typodesign.cz
Noviny najdete rovněž na webové stránce: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu: 
Kancelář primátora, Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Service for the Future
www.asa-cz.cz

Provozní doba sběrných dvorů
dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

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

1991 – 2011 
20 LET TRVÁNÍ TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V SOBOTU 14.5.2011  OD 10,00 DO 16,00 HODIN

VE VOZOVNĚ TROLEJBUSŮ V HORNÍ ULICI 
A VE VOZOVNĚ AUTOBUSŮ V NOVOHRADSKÉ ULICI.

(MeZi  voZovNaMi bude ZajiŠTěNa kyvadLovÁ doPrava)

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
Tel.: 387 719 111, fax: 387 240 763
e-mail: info@dpmcb.cz
www.dpmcb.cz

Prohlídku čistírny odpadních vod 
dětem zpříjemnil vodník

letní obd. (1.5 - 30.9.) zimní obd. (1.10. - 30.4.)

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 

Sedmnáctá svíčka na narozeninovém 
dortu Projektu 100 nebude poslední

deset let měl trvat Projekt 100 
organizovaný asociací českých 
filmových klubů. „během deseti 
let se mělo předvést 100 filmů,“ 
osvětluje název putovní přehlídky 
mimořádně kvalitních a oceňova-
ných filmů ředitel městského kina 
kotva jan Turinský. Namísto toho 
ale festival letos zfoukne na na-
rozeninovém dortu již 17. svíčku. 
„Zjistilo se, že projekt si získal 
oblibu. Značka tak zůstala a už 
se projekt nepřejmenovává podle 
počtu odehraných filmů,“ dodává 
jan Turinský.

v kině kotva uvede projekt 
16. května povídkový snímek 
Puškvorec současného polského 
režiséra andrzeje Wajdy, známé-

ho především historickým drama-
tem o stalinistickém teroru katyň, 
a zakončí jej po šestidenním ma-
ratonu naopak archivní film velká 
láska, komedie francouzského re-
žiséra Pierra étaixe.

jistým tahákem bude podle 
jana Turinského film erotikon, pro-
mítaný 18. května. „Film je z histo-
rického hlediska zajímavý tím, že 
se v něm objevuje první odhalené 
tělo v české kinematografii a dost 
možná i v evropě,“ láká na film jan 
Turinský. Nečekejte ovšem erotiku 
v dnešním slova smyslu.

a co je na projektu nejdůle-
žitější? „i přes blockbusterovou 
nabídku české distribuce má Pro-
jekt 100 pevné místo v české kine-

matografii,“ hodnotí jan Turinský 
projekt, do kterého je zapojen už 
od roku 2004, kdy se hrálo ještě 
v dnes již zrušeném kině vesmír.

a co vzkázat všem, kteří po-
škozují film nelegálním stahová-
ním? „Filmové vnímání ovlivňuje 
nejen velikost plátna či kvalita 
zvuku, která je díky velkému sálu 
nesouměřitelná s obývákem, ale 
i spolusdílení prožitku s ostatními 
diváky. Z komedie tak udělá ještě 
větší srandu a smutný příběh pro-
mění v hotovou tragédii,“ je pře-
svědčen jan Turinský.

více informací k programu 
i k nabídce jednotlivých filmů 
najdete na stránkách www.pro-
jekt100.cz.

Bambiriáda zase u sportovní haly
od 26. do 29. května se bude 

u sportovní haly konat bambiriá-
da 2011, jejímž cílem je veřejnosti 
představit činnost sdružení dětí 
a mládeže a středisek volného 
času. Pro letošní ročník bylo zvo-
leno motto „Máme se o co podě-
lit“, heslo svým obsahem rezonuje 
s poselstvím evropského roku 
dobrovolnictví, jehož oficiální akcí 
v oblasti mládeže se bambiriáda 
stala.

u sportovní haly bude připra-
veno pódium pro kulturní vystou-
pení, které bude tvořit přirozené 
centrum dění. okolo pódia budou 

expozice jednotlivých sdružení, 
kde si budou moci návštěvníci 
ozkoušet nejrůznější sporty a do-
vednosti, a ve vestibulu haly bude 
již tradičně centrální prezentace 
a infocentrum. 

organizátorem bambiriády 
v českých budějovicích je i v le-
tošním roce radaMbuk - rada 
dětí a mládeže jihočeského kra-
je. Partnerem bambiriády je také 
město české budějovice. „Město 
bambiriádu dlouhodobě podporu-
je, letos konkrétně částkou pade-
sáti tisíc korun,“ upřesnil náměs-
tek primátora Petr Podhola. 

Dračí lodě 
v jižních Čechách

v červnu zažijí české budějovice 
velkou vodáckou premiéru – na vl-
tavě nad jezem v českém vrbném 
se zde pojedou vůbec první závody 
tzv. dračích lodí. jedná o 14 metrů 
dlouhé lodě s hlavou čínského dra-
ka na přídi, jejichž posádku obvykle 
tvoří 20 pádlujících, jimž udává ryt-
mus bubeník na přídi a celý kolos 
řídí kormidelník na zádi.

do závodu o pohár primátora 
českých budějovic, který se koná 
v sobotu 25. června se může při-
hlásit kdokoli, kdo dá dohromady 
dostatečně početný tým, kormidel-
níka a případně i bubeníka zajistí 
organizátoři, klub satani z doubí. 
kromě závodů je připraven na ce-
lou sobotu doprovodný program 
včetně večerního.

více o závodu a dračích lodích 
obecně na stránkách www.dra-
gonjc.cz.

kromě podívané při závodu si 
budou moci návštěvníci prohléd-
nout dokončený ochranný přístav, 
který bude otevřen krátce předtím. 
stavební činnost v českém vrbném 
neustává, v letošním roce oddíl 
vodního slalomu kompletně rekon-
struuje svou slalomovou dráhu. 

rada města se rozhodla zlep-
šit adventní tvář města a přiblížit 
ji mnohem více podobě, kterou 
známe např. z rakouských měst. 
inspiraci si ale vzala z olomouce. 

 „do 27. května se mohou 
hlásit uchazeči o provozování 
adventních trhů. Hledáme pořa-
datele na dobu tří let. Pokud ale 
pořadatel zajistí i tradiční kluziště 
na náměstí, prodloužíme smlouvu 
na pět let. Náklady ponese pořa-
datel,“ vysvětlila náměstkyně pri-
mátora ivana Popelová.

Město chce ovlivnit i kritizova-
nou podobu adventní trhů. „chce-
me ovlivnit prodávaný sortiment 
- více se zaměřit na řemeslnou vý-
robu, i gastronomii - nabízet více 
tradiční regionální potraviny.

v dubnu skončila rok trvající 
obnova městského rybníka 
Návesný, který je historickým 
majetkem města a nachází 
se v branišově. „obnova této 
vodní plochy za bezmála sedm 
milionů korun začala 31. 
března 2010 a stavební práce 
zahrnovaly odstranění sedimentů 
ze dna, oživení  zanesené 
a nefunkční stoky a vybudování 
bezpečnostního přelivu, trubního 

Rybník Návesný je jako nový
propustku pod místní komunikací 
a zkulturnění stávajících 
ostrůvků,“ přibližuje primátor juraj 
Thoma. Nový bezpečnostní přeliv 
zajistí převedení povodňových 
vod a vyloučí přetékání přes 
hráz a ničení povrchu komunikace. 

„odbahněním se eliminovaly 
kyslíkové deficity a došlo tak 
k celkovému zlepšení kvality 
biotopu významného krajinného 
prvku a zvětšení retenční kapacity 

rybníka,“ doplňuje náměstek 
primátora pro investice kamil 
calta a upřesňuje, že stavební 
práce respektovaly požadavky 
ochrany přírody a krajiny a byly 
prováděny v době mimo hnízdění 
ptáků a obojživelníků.

dotace ze státního fondu 
životního prostředí a z evropského 
fondu pro regionální rozvoj (sFŽP 
a erdF) na tuto stavbu činily  
5 466 387 milionů korun. 

Lepší advent

Na setkání s vámi se těšíme.

V SOBOTU 22. ZÁŘÍ OD 10 DO 16 HODIN

Doprovodný program na vozovně autobusů: Policie ČR, Městská policie, hasiči atd.

15.9. 

18.9. 

20.9.

20.9.

22.9.

22.9.

22.9.

26.9.

27. - 29.9.

27.9.

29.9.

19.30

19.30

19.00

19.30

10.15

14.00

19.30

17.00

19.30

10.15

Lucie Redlová. Koncert moravské písničkářky, kytaristky a mandoli-
nistiky. / kulturní klub horká vana
IMPROVIZE. Pražská divadelní skupina Improvize je zkušenou bojovou jednot-
kou, která vítězně prošla nejednou improvizační bitvou, válkou momentálních 
nápadů, přestřelkou vtipů a pohotových dějových manévrů. Diváci sami vymyslí, 
o čem se bude hrát, pro tuhle partu neexistují hranice! / kulturní klub horká vana
Budějovická ohlédnutí aneb Historií města křížem krážem. Navštivte histo-
rické jádro a objevte stará tajemství a příhody královského města České Budějo-
vice. Vstupenky na www.cb-system.cz. / začátek prohlídky u Hardtmuthovy vily
Pozdrav, ptáku! Křest a autorské čtení knihy českobudějovického autora Jiřího 
Hovorky. Kmotrem knihy bude člen Divadla Járy Cimrmana pan MILOŇ ČEPEL-
KA. / kulturní klub horká vana
Pohádky ve Vaně: Velká medvědí pohádka. Malá dobrodružství kresleného med-
věda a jeho podivuhodného kamaráda v opravdickém lese! / kulturní klub horká vana
Loučení s létem. Odpoledne plné zábavy zakončené ohňostrojem. / náměstí Pře-
mysla Otakara II.
ARTE DELLA TLAMPAČ. Nové pásmo scének a skečů neoblomné skupiny 
budějovických senosečů. Přijďte v mangu. / kulturní klub horká vana
PROF. JAN GEHL: MĚSTA PRO LIDI. Přednáška a prezentace na téma ži-
vých, zdravých, bezpečných a udržitelných měst.  / kulturní klub horká vana
SLÁVIE oŽIJE 3! SVATOVÁCLAVSKÁ. Velká městská cyklojízda II., kulturní 
happening, velký bazar II., diskuze, semináře, workshopy: „Budoucnost Slavie“.
YVONNE SANCHEZ A PEDRO TAGLIANI (BRAZÍLIE): SONGS ABOUT LOVE (PÍS-
NĚ O LÁSCE). Zpěvačku s polsko-kubánskými kořeny Yvonnu Sanchez netřeba před-
stavovat. V pořadí třetím albem Songs about love se po popovějším veleúspěšném 
albu My Garden ( 2008) vrátila převážně ke standardům. / kulturní klub horká vana
Pohádky ve Vaně: Oblékací pohádka. Hudebně zaměřená pohádka o oblečení, 
která nás poučí o tom, proč se vlastně oblékáme, jak se o oblečení máme starat a při-
tom mít na paměti, že šaty nejsou na světě to nejdůležitější. / kulturní klub horká vana

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. 

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

Na setkání s vámi se těší

Cestujte MHD 
zdarma první školní 
den i na den bez aut

„Veřejná doprava v našem 
městě je naší prioritou. Potvrdi-
la to také studie Systémy veřej-
né dopravy v krajích České re-
publiky, která řadí České Budě-
jovice k městům s nejlevnější ve-
řejnou dopravou,“ uvedl první ná-
městek primátora pro ekonomiku  
a majetek města Miroslav Joch.

„V trendu vstřícného přístupu  
k našim cestujícím chceme pokra-
čovat, a tak se po dohodě s doprav-
ním podnikem vracíme k tradici bez-
platného jízdného první školní den. 
Předpokládáme totiž, že většina žáků  
a studentů ještě nemá vyřízené po-
třebné doklady pro časové jízden-
ky, a tak trochu doufáme, že tento 
krok by mohl přeci jen snížit kritic-
kou dopravní situaci, která panuje 
na našich ulicích každoročně právě 
tento den, a předejít tak případným 
úrazům školáků, kteří jsou po prázd-
ninách nepozorní,“ vysvětlil důvody 
tohoto kroku Miroslav Joch.

Cestu MHD zdarma si však ob-
čané v září ještě mohou zopakovat. 

„Již tradičně budeme zdarma 
cestující vozit i na Evropský den 
bez aut, který se v Českých Budě-
jovicích uskuteční 20. září. Chceme 
tím upozornit na problém udržitelné 
městské mobility a nabídnout našim 
obyvatelům alternativní možnost 
dopravy,“ uzavírá Miroslav Joch.

Město České Budějovice nabízí  
k prodeji
byt 3+1 o výměře 111,20 m2 na ad-
rese tř. 28. října 1482/7

a dům se stavební parcelou  
v Radniční 134/3 o výměře 455 m2.

Bližší informace podají pracovni-
ce majetkového odboru magistrá-
tu na tel. 386 802 403.

VE VOZOVNĚ AUTOBUSŮ V NOVOHRADSKÉ ULICI
A VE VOZOVNĚ TROLEJBUSŮ V HORNÍ ULICI 


