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Očekávejme
město plné života

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

Ve školách na Máji
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Zahájili jsme proces změny
územního plánu, do něhož bude
zanesena tzv. Severní spojka
(propojení mezi Českým Vrbným
a Nemanicemi).
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MHD s páteřními linkami a taktovým jízdním řádem.
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umožní řízení křižovatek přes
centrální dispečink podle potřeby
a hustoty dopravy.
Ve spolupráci s okolními obcemi jsme připravili projekt a vybrali
dodavatele pro stavbu nové cyklostezky na Borek, která vznikne letos. Pro cyklisty připravujeme přejezdy vedle přechodů pro
chodce.
V rámci úspěšně postupující regenerace sídliště Máj vzniklo 400
nových parkovacích míst.

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje
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Rok radniční koalice

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
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Severní spojka povede
Z Globusu
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Noví členové zastupitelstva
až do 6. ledna bude na úřední
Veronika Přibylová (HOPB)
desce budějovického magistráa Ivan Rybníček (ODS) se stali notu vystaven návrh zadání změny
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Ulicemi města

Půdorys Resslovy ulice od Husovy třídy směrem na sever se začal rýsovat v polovině 19. století poté, co byly podél Husovy na
severní straně zrušeny dva menší rybníky a Husova, tehdy Říšská
třída, se stala frekventovanou ulicí.
Od Husovy ulice směrem na Staré
město se rozkládala Vltavská pole
(Moldauacker). V roce 1875 dostala Resslova ulice v úseku od Husovy k pozdější ulici Holečkově ná-

Výrazným objektem v ulici je secesní budova původní České státní školy průmyslové. Škola měla
několik názvů, v paměti je stále
Střední průmyslová škola stavební, hovorově jednoduše „stavárna“.
Školu postavila stavitelská firma
Novotný z Počátek podle projektu
ing. Josefa Pfeffermanna. Secesní
průčelí navrhnul arch. Antonín Hübschmann. Neobyčejná Hübschmannova secese se dostala i do

RESSLOVA
tonína Kolaříka. V obchodním
rejstříku u Krajského soudu byla
zapsána ve tvaru „Antonín Kolařík, mechanická tkalcovna hadic
a řemenů v Českých Budějovicích“, později pak „Mechanická
továrna na hadice a řemeny, Kolaříka Antonína vdova, Zengerova ulice“. Ještě před 1. světovou
válkou byla Antonínu Kolaříkovi
svěřena významná zakázka –
dodával hadice pro c. k. námořní
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Ve čtvrtek 9. února se v Středisku výchovné péče v Dukelské 23/a
uskuteční Den otevřených dveří. Nahlédnete do prostor střediska, zúčastníte se školní výuky nebo
výchovné činnosti dětí. Budete mít
možnost konzultací s vedoucí stře-

diska, se speciálními pedagogy,
psychologem a sociální pracovnicí.
Hromadné návštěvy je vhodné objednat telefonicky na číslech
386 355 888 a 724 569 351 nebo
elektronickou poštou (vedouci.
cb@dduhomole.cz).

777 tisíc korun

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
Foto Petr Zikmund
ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola (ČSSD).

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje
O elektronickou občanku
můžete žádat každý den

Středisko zve na návštěvu

Lesy a rybníky města Českých Budějovic

Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny
ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice
tel: 387 315 517, fax: 387 315 531

Celoročně vykupujeme ulovenou zvěř od uživatelů honiteb, převážně z českobudějovického regionu a okolí. Dále zpracováváme
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Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho
vlastnoručním podpisem.

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II

Správná odpověď na otázku z prosincového vydání je: Městská hasičská stanice sídlila před rokem
ZŠ Máj
I: zápis
se vzhledem
k situaci
1929
na rohu
Biskupské
a Radniční
ulice. uskuteční ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se
Výhercem
Robert
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to ve07dnech
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň
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a
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od
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do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20.
Odpovědi zasílejte do 15. února na adresu:
do 17.00 hodin. další informace na webových strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápiMagistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem na adresu
kách www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo 386 803 003.

Komise rady města se představují
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noviny českoBuděJovické radnice

Takový byl Budějovický
advent 2011
Dny slovenské
kultury
18. - 26. února 2012

18.2.
10.00h Taneční workshopy s Lucií Kašiarovou (Kredance, Riegrova 51)
16.00h Česko-slovenský večer s Klubem slovenských dotyků (Hotel Filip)
18.2.
10.00h Taneční workshopy s Lucií Kašiarovou (Kredance, Riegrova 51)
19.2.
16.00h ZAHÁJENÍ DNŮ SLOVENSKÉ KULTURY
20.2.
		
Slovenská malba 60. až 90. let 20. století – vernisáž výstavy obrazů D+Gallery & AD 71
		
(radniční výstavní síň); výstava potrvá do 8. března
19.30h Close Harmony Friends – koncert vynikající vokální skupiny z Nitry, vstupné 80,- Kč 		
		
(k.k. Horká vana)
20.00h Love – nový slovensko-český film, současné milostné drama, vstupné 100,-Kč (Kino Kotva)
20.30h Taneční představení Lucie Kašiarové ALA III (Kredance, Riegrova 51)
14.00h „Biele noci –čierne dni“ – kresby D. Paštékové (Galerie Watzko); výstava trvá od 1. února
21.2.
		
do 31. března
Foto Martin Volný
18.00h Petra Bolková – vernisáž výstavy obrazů studentky FF JU (ArtIGY, kavárna)
19.00h !Viva Česko-slovenská alternativa! – módní show boutique MATA HARI, večer 		
symbolem nového adventu
		
nekonvenční módy, šperku a designu (ArtIGY, kavárna)
se vedle jednotných stánků stal
22.2.
17.00h Setkání slovenských a jihočeských spisovatelů u tvůrčího stolu
i hrneček na punč. „Bylo vyro		
(Level Lounge Café)
beno 10 000 hrnečků s motivem,
který před lety vzešel ze zadané
18.00h Peter Ančic: Predmestia – vernisáž výstavy pedagoga VŠVU Bratislava 			
soutěže odboru kultury na no		
(Osvěžovna Kredance, Riegrova 51); výstava potrvá do 20. března
voročenky pro město. zadáním
20.00h
The
Ills – mladá slovenská kultura, post-rock/shoegaze, kapela z Bratislavy + 			
bylo kopírovat dětskou rukou Váš provozovatel
		
další
překvapení, vstupné 50,- Kč (Café klub Slavie)
domy na náměstí přemysla ota- vodovodů a kanalizací
23.2.
17.00h ATELIÉR 339* – Alexandra Borsíková, Tatiana Takáčová, Anna Horčinová – 			
kara ii. následně se logo dostalo
		
vernisáž výstavy fotografií (Galerie Nahoře); výstava potrvá do 20. března
na upomínkové předměty a trička,” objasňuje
vedoucí odboru
Budějovická
čistírna odpadních vod si
18.30h Dominika Jackuliaková: Priestor človeka – vernisáž výstavy fotografií
iva sedláková.
		
(Dobrá Čajovna, Hroznová 16); výstava potrvá do 10. dubna		
okultury
Vánocích
poradila
s devíti tunami tuků a olejů
nový formát adventu
se však
19.00h Vše oFoto
mužích
– úsměvná hra o mužích pro ženy, hrají M. Kramár, F. Blažek, 			
Petr Zikmund
neprojevil jen novou svěžejší
		
M. Slaný (divadelní sál DK Metropol)
tváří, ale i nepoměrně bohatším
– kulinářské soutěžení ve vaření halušek s Petrem Stupkou 			
dlouho.16.00h
„29. ažHaluškové
31. března preteky
chystáme
pět akcí denně,” pochvaluje si ná- 24.2.
programem. „celkem bylo při		
a Ľudovou
hudbou
bratov Wimmerovcov (Restaurace Metropol)
Jarní velikonoční
trhy,” slibuje
ivana
městkyně ivana popelová (hopB).
praveno na 212 pořadů, z toho
20.00h
– večer s řefolklórním tanečním souborem a cimbálovou muzikou (Café klub Slavie)
popelová.
„trhy Šarvanci
budou především
advent zakončí tříkrálový koncert
95 koncertů, 54 divadelní předFoto Petr Zikmund
meslné,”
dodalaRadniční
iva sedláková.
6. ledna. náměstí však neosiří na- 25.2.
stavení a 16 výstav, v průměru
20.00h
bál – vystoupí Gambit Petra Jägera, Helena Zeťová, cimbálová muzika
		
Líšňáci, Black Bottom, akrobatická skupina Vertigo, ProjectWINGS – show stepařů,
		
fotoateliér, diskotéka (DK Metropol); vstupenky pořídíte snadno a rychle prostřednictvím
		
rezervačního portálu www.CBsystem.cz
26.2.
16.00h Rozprávka je pohádka – loutkové představení pro děti (ArtIGY,
sál)
Program
na konec

i začátek
roku
Dny
slovenské kuchyně

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.

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

PRO VEŘEJNOST

Samsonova kašna se uložila
k Budějovice,
zimnímuspol.
spánku
.A.S.A. České
s r.o.
SBĚR VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Pravidelný svoz vánočních stromků probíhá do konce února. Stromky je
možné zanechat u stanovišť odpadových nádob, nebo zanést do sběrného
dvora. Najdete-li pohozené stromky kdekoliv na veřejném prostranství mimo
dosah popelnic, prosíme informujte nás na jednom z níže uvedených telefonních čísel. Pomůžete nám tím udržovat pořádek v našem městě.

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

Service for the Future

www.asa-cz.cz

Informace o počasí
přináší i web Teplárny

.A.S.A.
ČeskéBudějovicích
Budějovice,
s.r.o.
Jaké
je v Českých
počasí,
se lze nově dozvědět i
na webu akciové společnosti Teplárna, která na něm zobrazuje
aktuální
informace ze
své meteorologické
stanice. dvorů
Kromě toho,
Provozní
doba
sběrných
jaká je
právě
teplota,
sluneční
svit,
vítr,
tlak
nebo
vlhkost
či UV
dolní ulice, švábův hrádek a plynárenská ulice
záření, je zde volně k dispozici také historie vybraných
parametrů, jako Vánoční
je teplota, déšť,
vítr - a to2011
vše od roku 2005, kdy
svátky
byla tato meteostanice
uvedena
do
provozu.
24. 12. 2011
- zavřeno
Web postupně25.nabídne
o venkovních teplotách,
12. 2011i údaje
- zavřeno
naměřených na26.jednotlivých
výměníkových
stanicích. Díky
12. 2011
- zavřeno
tomu tak vznikne veřejnosti snadno přístupná teplotní mapa
31. 12. 2011
- 8,00 - 12,00 hod
města, nabízející
přehled teplot
na různých místech Českých
1. 1. 2012
- zavřeno
Budějovic.
DetailníJsme
datatu zprometeostanice
ale slouží Teplárně České
vás: tel. 724 976 885, 387 004 602
Budějovice především k plánování, řízení a vyhodnocování
provozu.
Service
for the Future
Kontakt
: www.teplarna-cb.cz/meteostanice.html
www.asa-cz.cz

31. 12. 10.00
20. –loutkohra
25.2.
malé divadlo,
Jihočeského
divadlaMetropol
- Kašpárek
Restaurace
v rohlíku 2 - Kašpárek na20. –kabaret
26.2.
vždy, dětský
Hotel
Malý
pivovar
31. 12. 12.00
náměstí přemysla
20. – 26.2.otakara ii.
- 10. Silvestrovské
poledne
Masné
krámy
aneb po
čtyřech
věžích ko(23.Samsonovy
a 24.2. s Ľudovou
hudlem
kašny
- hra
pro
děti
s odměnami,
losovábou
bratov
Wimmerovcov)
ní „malovaných
kapříků z Je23. – 26.2.
žíškovy poštovny“ - PohádkoGrand Hotel
Zvon ČSRS
vé království,
o.s., OZP,
SK Pedagog
23. – 26.2.
31. 12.Hotel
18.00Budweis
k. k. horká vana, česká 7 Klidné silvestrovské posezení - tradičně klidný závěr
roku, šance potkat se, posedět, zhodnotit, žádná pyrotechnika a konfety
31. 12. 17.00
dk metropol, divadelní sál
- Silvestrovské hudební
gala II / valčíková
pocta
hudební Vídni - virtuózní orchestrální i vokální skladby rakouských skladatelů – současníků i následovníků J. strausse
ml. spojené s procházkou operetou c. millöckera Žebravý
student, dirigent: k. linkel
31. 12. 20.00
kd slavie - Silvestr v „Armáďáku“ - agentura M-ARS
31.12. 20.00
restaurant modrý dveře, Biskupská 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 koledníkům Tříkrálové sbírky
- tradiční zahájení tříkrálové
sbírky - Městská charita České
Budějovice
6. 1. 19.00
dk metropol, divadelní sál Tříkrálový koncert - účinkuje Filharmonie Brno, dirigent:
l. svárovský - firma Swietelsky stavební, s. r. o.
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typodesign
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Podněty, připomínky
připomínky a dotazy pište
Podněty,
pište na
na adresu:
adresu:
Kancelář
primátora,
II. č.
č. 1,
1, 2,
2, 370
370 92
92 České
České Budějovice,
Budějovice,e-mail:
e-mail:radnicninoviny@c-budejovice.cz
radnicninoviny@c-budejovice.cz
Kancelář
primátora,Magistrát
Magistrátměsta
městaČeské
ČeskéBudějovice,
Budějovice, nám.
nám. Přemysla
Přemysla Otakara II.

