Zápis
z VI. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice ve školním roce
2009/2010 konaného dne 19.5.2010 v zasedací místnosti ZM
Přítomni : dle prezenční listiny dětských zastupitelů přítomno: 28
Ing. Svatopluk Mika – vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Ing. Růžičková Martina – referent odboru ochrany životního prostředí Mm ČB
Hosté: Mgr.Michna Aleš – Dům dětí a mládeže
Klára Doubnerová
Program:
1) kontrola zápisu
2) host z DDM – pan Mgr. Michna
3) diskuse na téma :Jaké možnosti k využití volného času mám ve svém městě
4) diskuse
5) promítání filmu: Zbytečné úrazy
1) kontrola zápisu
c Poznatky ke sbírce na děti s těžkým mozkovým postižením : jak pokračuje?
Růžičková: dle sdělení ředitelky školy na účtu bylo v březnu něco přes dva tisíce korun.
škola Dukelská a Oskara Nedbala: mají jiné sbírky ( na děti v Africe a na medvěda atd.)
škola Bezdrevská: bude dělat v aule besídku školy a tam připomenou sbírku
škola Rožnov-L.Kuby:zde zastupitelé obešli třídy a v každí krátce vysvětlili smysl sbírky.Jedna žačka
a její rodina přispěli částkou 2000 Kč
c Jaký názor máte na besedu o drogových závislostech, která proběhla 11.3.?
Nikdo se nevyjádřil blíže. Problematika je již diskutována na školách a známa.
c Zúčastnil se někdo z Vás květinového dne 12.5. - Český den proti rakovině?
Zúčastnilo šest zastupitelů
2) host z DDM – pan Mgr.Michna
je koordinátorem (pro Jihočeský kraj) průřezového tématu Participace, informovanost (aneb cesta
k aktivnímu občanství). Klára bude za DDM Č. Budějovice realizátorem toho případného projektu
s DZ. Nabízí projekt zajištěný finanční částkou 82.000 Kč, pokud najdeme témata, která chcete řešit.
Úkol je : co byste jako děti města chtěly vyřešit? Na jaké téma se má zaměřit projekt?
Další informace můžete najít na: http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/
Na samotném zasedání padala již tato témata:
a.
plovárna : větší a modernější nebo aqua park,
b.
hřiště a místa na setkávání dětí, především na sídlišti Vltava
c.
skatepark u Stromovky nebo jinde
d.
Cyklostezka z Máje : chybí část do města, rádi by cyklostezku bez problémů
e.
Cyklostezku z Borku do města
f.
Bývalá kasárna: bylo by tam využití pro děti?
Další témata pro projekt pište e-mailem( ruzickovam@c-budejovice) nebo přineste příště
3) diskuse na téma Jaké možnosti k využití volného času mám ve svém městě
Toto téma přinesla Bára Hosnedlová na základě dotazu paní učitelky.
příspěvek: kromě jednoho DZ nikdo nesdělil co mu schází ve vybavení města.
Matěj Jiránek :sídliště Vltava - v okolí Průběžné není vůbec žádné víceúčelové hřiště s basketbalovým
košem , ale hlavně hokejbalovým hřištěm či jen bránami ...
odkaz:
http://mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=pr%C5%AFb%C4%9B%C5%BEn%C3%A1%2018
@sss=1@ssp=109894764_122433228_160685164_160558796@x=133157968@y=132047792@z=1
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Zápis z VI. zasedání Dětského zastupitelstva města České Budějovice
školním roce 2009/2010 konaného dne 19.5.2010 v zasedací místnosti ZM

Na mapě je volné místo, na kterém je jen beton a k ničemu neslouží, je to parkoviště u paneláků
č. 37, 29,21. Proč jej nevyužijeme pro děti?
4) Diskuse dětských zastupitelů:
- linka č.15 – nelze pak chytit spoj na přestoupení. Již jsme odpověď od DP města ČB dostali.
Dotazy pro Městskou polici:
- Suché Vrbné –Srubec - jsme ohrožováni auty projíždějícími před školou – policie tam pouze
stojí u přechodu a nereaguje na jejich rychlý provoz .
Proč zde není aktivní radar? Děti zde chodí do školy.
- jsme ohrožováni drzým a dotěrným chováním Romů na sídlišti Máj i jinde po městě (např. u
nádraží) – hlídka městské policie nám příliš nepomáhá.
Dotaz na OOŽP.p.Němcová:
Na cestě ze sídl. Vltava k Vrbenským rybníkům je starý rozpadlý strom nad cestou a ohrožuje
chodce hned u cesty. Přikládám plánek a prosím o jeho kontrolu
Dotazy pro Správu veřejných statků :
- Fr.Ondříčka: prosíme spravit na hřišti koš na basketbal
-

Je možno postavit na sídlišti Vltava víceúčelové hřiště pro děti? Po 19té hodině nemáme
kde se scházet. Proč je zavřené hřiště na sídl. Vltava (uvnitř sídliště) ?
- V okolí Průběžné není vůbec žádné víceúčelové hřiště s basketbalovým košem , ale hlavně
hokejbalovým hřištěm či jen bránami ... odkaz :
http://mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=pr%C5%AFb%C4%9B%C5%BEn%C3%A1%2
018@sss=1@ssp=109894764_122433228_160685164_160558796@x=133157968@y=13204779
2@z=16
Na mapě je volné místo , na kterém je jen beton a k ničemu neslouží, je to parkoviště u
paneláků č. 37 , 29 21. Proč jej nevyužijeme pro děti?
-

Hřiště v Mánesově ulici : dříve jsme se tam mohli scházet, nyní je zde nápis, že je zde zákaz
psů a dětí nad 15 let.Pokud se zde posadíme, volají na nás důchodci policii

-

Škola Dukelská : bylo by možné nám před školu instalovat koš na odpadky?

-

DZ : navrhujeme instalovat odpadkové koše na psí exkrementy jako tomu je v jiných
městech.
Dotazy pro odbor územního plánování :
- Buduje se něco namísto kasáren ve Čtyřech Dvorech?
- Dotaz na freetime park : bude?
- Kam se přestěhuje skatepark?, bude nový?
Dotaz pro odbor dopravy :
- v ulici Baarova, zezadu ústavu pro hluchoněmé chybí cedule pro řidiče, že tam chodí
hluchoněmí, do zahrady přes silnici a nikde tam nejsou ani retardéry, tak aby řidiči aspon věděli,
že tam často hluchoněmí chodí. Třeba tam dát značku s přeškrtlým uchem, znakem pro
hluchoněmé. Díky moc za odpověd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ing.Mika pohovořil o týrání zvířat a odebírání týraných psů odborem OOŽP.
- Noviny Robinson: nepřišly na školu Máj II. - bude předáno panu Šmausovi
5) Promítání filmu zbytečné úrazy
příště pokračování
Zapsala : Martina Růžičková

