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NA RADNICI OCENILI CHYTRÉ ŠKOLÁKY. Marie-Anna Dvořáková
ze ZŠ Oskara Nedbala se stala vítězkou třetího kola poznávací soutěže Čtyři živly v architektuře a umění. Získala díky tomu celoroční
rodinnou vstupenku na památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu, který soutěž spolu s českobudějovickou radnicí připravil.
Na druhém místě soutěže zaměřené po vodě a ohni na téma země
se umístil David Jodl, o třetí místo se rozdělili Ondřej Schembera
(oba ZŠ O. Nedbala) a Šimon Masopust (ZŠ Grünwaldova).
V kategorii kolektivů zvítězila třída 4.A ze ZŠ Máj II, další medailové pozice obsadili žáci základních škol O. Nedbala a Grünwaldova.
Foto: Petr Zikmund

Prosinec je
měsícem očekávání. Přichází
advent a po něm
následují Vánoce. Letos jsme
se však rozhodli
oslavit
výZa tyto
cíl mého
znamné
působení ve dny
vevdení
trochu
jiné Bupodobě, než jsme byli
Českých
zvyklí.
dějovic jsem si
Už od 26. listopadu náměstí „okuvytkla efektivnějpuje“ dřevěné městečko, které nabízí
ší a transparentdárkové zboží, občerstvení, punče ze
nější koutů
nakládání
všech
světa a bohatý program...
finančními
pro- do tohoto městečAs nejen
to. Když
středky
a
ma-zavítám, vidím, že se
ka čas od času
jetkem
našeho
města, lidí,
což tedy
považustalo
místem
setkávání
tím,
ji v by
době,
kdy musí
všichni,
čím
náměstí
mělošetřit
být i jindy
neždojen
firmami adůkazem
státem
omácnostmi
adventu. počínaje,
Toto je přímým
toho,
žezalidé
se chtějí setkávat a chtějí
konče,
klíčové.
k tomu
příležitost.
A comít
konkrétně
se doposud podaTento poznatek, který má svoji logiřilo prosadit? Především musím zmíku, je proto pro nás důkazem, že podnit zavedení elektronických aukcí, veporovat akce a aktivity, které oživují
řejných soutěží
transpaměstský
prostor,probíhajících
je důležité pro
samotrentně
on-line,
kteréobyvatel
měly přinést
ný
život aměsta
a jeho
a činí
již přinesly
a přinášet
nadále
zanašeho
města
městoi pro
lidi.budou
Určitě
výraznou
se
nechci úsporu
s tímto veřejných
postojemprostředků.
hlásit o paZatímvždyť
jsmejde
od podzimu,
akci
tent,
o trend, kdy
kterýjsme
v České
spustili, uspořádali
pět elektronických
republice
začíná nabývat
na stále většíaukcí,
důležitosti
poté, costatisíce
většina korun.
radnic
které uspořily
za
uplynulých
dvacet
let v linek
podstatě
V aukci
na zajištění
mobilních
pro
téměř
problémpakzastaraměsto avyřešila
jeho organizace
mohu
lémluvit
infrastruktury,
prošla siv řádu
obdobím
dokonce o úsporách
mibudování
průmyslových
zón,
nalionů. V neposlední řadě bychaby
zmínitáhla
investory,
a teď začíná
zjišťovat,
la zavedení
odepisování
majetku
včetže
tomu, aby
lidé venaměstě
něk nového
modulu
správuzůstávali,
majetžili zde a pracovali, je nejdůležitější,
ku a jeho napojení na účetní systém
aby město poskytovalo příležitosti pro
Ginis, což nám
umožní efektivnější
setkávání,
pro návštěvu
kulturních
správu
městského
i sportovních akcí, majetku.
aby se oživily ulice

i přes ekonomickou krizi vedení města počítá s podporou rozvoje
města v rámci svého dotačního systému. „rozpočet počítá s přerozdělením částky 22,5 miliónu korun, kterou chce město podpořit rozvoj
v oblasti sportu, kultury a památek, volnočasových aktivit, cestovního
O tolik oblíbené veřejné adventní bruslení na náměstí, kteruchu a životního prostředí,“ přiblížil náměstek miroslav Joch (čssd).
ré by bylo pro napjatý rozpočet města příliš nákladné, Buv roce 2011 šlo na dotace o 1,5 miliónu korun méně.
dějovičtí nepřijdou. „Jako náhradu za ledovou plochu přímo
Žádosti lze podávat např. na kulturu již od 16. prosince, na oblast
Mateřské
školy
ve městěbruslení
budou zdarma
Do první
oblasti jsou
zařazena
náměstí
nabízíme
na zimním
stadionu,
cestovního ruchu od 6. ledna, na oblast sociální politiky v polovině
mít
o vletních
prázdninách,
tedyod 10
ny do
MŠ16
Dlouhá,
a to
sobotu
24. prosince
hodin,Jizerská,
v sobotuVětrná,
31.
ledna, na volnočasové aktivity i na podporu a rozvoj služeb péče
v červenci
a srpnu,
po oba
Opletala,
K. Štěcha,
prosince
od 10 otevřeno
do 18 hodin
a v neděli
na Nový
rok od Staroměst12 do 19
o děti do 6 let od 1. února. více informací najdete na webovém portálu
dva
měsíce.
„Nestane
se tak, dárek
že by občanům
ská, do druhé
Neplachova,
Neruhodin,”
přiblížil
vánoční
náměstek
Kamil Calvalém pobytu a od 1. 1. 2020 ani
Od 1.
lednamagistrát/dotace.
letošního roku
města
v sekci
během
léta09).
nebyla
k dispodova, Čéčova,
U Prata (TOP
„Zeškolka
zkušeností
z minulého
roku lzeKubatova,
předpokládat
rodné číslo.
vstoupila v platnost novela zákona
zici,
vždy budeve
nějaká
fungovat.
mene, Sedmikráska-Špálova,
Šanávštěvnost
dnech,
kdy je bezplatné
bruslení, až 500 lidí,”
„Pokud se týká občanských
č. 328/1999 Sb. O občanských průpříjmy, které
měly činitčitelných
325 mivynaložených
prostředků,“
Radnice
tím vyjde
vstříc rodičům,
tala a do třetí
Vrchlického,
Nic z toho
by seaby
ale se
nemohlo
poa náměstí,
zkrátka
lidé mohli
předpokládá
vedoucí
odboru sportovních
zařízení
TomášPittera,
Noprůkazů
bezbystrojově
kazech
ve znění
pozdějšíchvysvětpředliónů kč.
sem obecní
jednak příjmy
luje předsedkyně
finančního
kteří
nečerpají dovolenou a nemaPapírenská,Foto
Zeyerova,
Pražská,
společensky
a kreativně
vyžít. řady
vést bez nasazení
a obětavosti
vák.
Petr Zikmund
údajů,
ty patří
vydávají
úřady
pisů.
Na jejím základě
se vvýbosoujednak dividendy,
ru petradobě
šebestíková
jí možnost si zajistit hlídání dětí jiMladé, Rudolfovská a L. Kuby.
Letošní advent,
byť jistě
s nějasz pronájmu
rozšířenou a působností
místně
časné
vydává (top
sedm09).
druhů
zaměstnanců
magistrátu,
především
předevšímpodle
z teplárny,
které
v tom„pokud nakonec
příjmy
ným způsobem,“ přibližuje novinku
Do 15. května bude probíhat zjiškou
tou
chybičkou,
kterou
bude
třeba
příslušné
pobytu
žadatele.
občanských
průkazůbudou
(viz tabulka
z oddělení veřejných zakázek, odbomiliónů kč.primátora Petr Podhola.
to roce činily
38 miliónů
nižší,
škrtat už jen v kanáměstek
ťování
zájmu a podle
počtu zájemců
Seškrtané
výdaje
srůprovozovatelem
ještě
doladit,
aby
Vzhledem
k tomu,
že se kč.
tytotepdona
str.můžeme
2).
správy
veřejných
statků,
informačlárnu však
čeká
odsíření,
ze státního
rozpočtu
pitálových
naopak
při
Území
města
bude pak
v přitetombude otevřena mateřská škola odklady
vydávají
nanákladné
žádost, jsou
zpodalší
ročníky
byly sportovních
lepší a lepší,
snad
„Žádosti výdajích,
o občanské
průkaměsto
by
stěží
mohlo
bez
dalších
ních
technologií,
zařízeaby
splnila
přísné
emisní
limity,
če na
přenesený
výkon
sprápozitivním
vývoji české
ekonomiky
to
směru
rozdělené
dostátní
tří oblaspovídající počtu přihlášených.
platněny,“ doplňuje Eva Čečáková.
zy
se strojově
čitelnými
údaotevře
oči všem,
kteří o tom
doteď
půjček dostát svým závazkům nebýt
ní, finančního,
majetkového
a odděleproto
město jako
majoritní
akcinasměřujeme
příjmy
tí,
nichž se budou
vždy pomatrik,
dvou
vy,vzahrnující
např. agendu
Zápisy do mateřinek pro školní
Fotografii
občan
předkládá
ji
se zpracují dodatečné
včetně fotografie
pochybovali. Doufejme tedy a přejme
důsledného vracení neproinvestoonář
teplárny
nepočítá
v
příštím
ní
vnitřní
správy.
dopodpisu
splácení
našichnadluhů,
totýdnech
vybrané
mateřské
rok 2012/2013 se uskuteční v týddokladů, střídat
sociální
podpory,
a přípouze k žádosti o občanský průa
žadatele
našemtyprasi, aby nejen prosinec, ale celý příští
vaných prostředků zpět do rozpočtiž podstatně
školy. Tento provoz potrvá od ponnu od 26. do 29. března. Při pokaz bez strojově čitelných údajů,
covišti,
poté sezatěžují
zasílajíbudějovicelektrorok byl pro nás rokem neustálých přítu a soutěžením služeb v otevřených
ký
rozpočet,“
upozornil
miroslav
dělí
2.
července
do
pátku
24.
srpsuzování
žádostí
se
bude
přihlítedySociální
k občanským
průkazům
s do- vyplácet úřady práce
nicky do Státní tiskárny cenin,
dávky
budou
výběrových řízeních. „celkem jsme
jemných očekávání.
Abychom
se mohli
Ing. Petra
Šebestíková
Joch.doklady
předpokládá
se, žePodle
zadlužena, v posledním srpnovém týdnu
žet k bodovému hodnocení kritébou platnosti jeden, tři nebo šest
kde
vyrábějí.
zátak mohli zapojit do rozpočtu na přítěšit napředsedkyně
společenskéfinančního
a setkávací
akce,
výboru
vyplácení sociálních dávek bude sbudou
účinností
od 1. ledna
přecházet
ní
v
roce
2012
překročí
magickou
v
provozu
už
všechny
marií,
jejichž
přesné
znění
najdete
na
měsíců. Tyto doklady se vyhotovukona je na předání dokladu lhůta
ští rok 110 miliónů korun,“ oceňuje
aby
se
celý
rok
ve
městě
něco
pozitivzastupitelstva
města
z
města
na
úřady
práce.
„Je
to
největší
organizační
změna,“
upozornil
1 miliardu
korun,
což představuje
teřinky.
městském webu v sekci Školství.
jí přímo na úřadě. Pro žádost o ob30
dnů ode
dne převzetí
žádosti
miroslav Joch. přispěli také pracovního dělo a aby lidé pocítili nový závan
primátor Juraj thoma (hopB).
takřka
11 000
kč naje
obyvatele.
čanský průkaz se strojově čitelnýa
při jeho
převzetí
držitel poviníci magistrátu zapojením zůstatku
města otevřeného a pulzujícího!
„současné
vedení
města
však
mi údaji pořídí fotografii pracovninen zvolit bezpečnostní kód, ktena účtu zaměstnaneckého fondu
roce
s
příjmem
z
dividend.
neodhlasovalo
ani
korunu
dluhů,
Ivana Popelová (HOPB),
spěvek
na
provoz
mš
a
zš
cca
ce na přepážce.
rý se skládá z kombinace čtyř až
ve výši 882 000 kč.
kapitálové příjmy města se očenesemečíslic.
si zátěže
z minulých
let,
náměstkyně primátora
85 miliónů. „tyto prostředky však
deseti
Občanské
průkazy
(dokončení na straně 2)
kávají
ve výši
49 miliónů
kč. nejsplácíme
úvěry
použité údajů
na rekonMobilní
zařízení
pomůže
v žádném případě nepokrývají nábez
strojově
čitelných
vyvýraznější položku bude tvořit odstrukci úpravny
vody, zimního
staklady na výkon státní správy, ta
rábíme
my, ze zákona
jsme povinnemocným
prodej majetku, především objektů
dionu
či stavbu
modrého
mostu,
nás přijde na více než 140 miliónů
ni
je vydat
do 15 dnů,
většinou
tak
radniční
3 a kd
vltava,městským
o jejichž
Od února
přibyla
úvěrčiníme
ve výši
180 miliónů
korun,
korun. vedle svých občanů se totiž
ale
na počkání,
nebo
maprodeji
rozhodlo
už zastupitelstvo
a
obecním
úřadům
v souvislospoužitý do
na dalšího
refinancování
invesximálně
dne,“ vysvětměsto stará i o obyvatele 78 okolJihočeská univerzita v Českých
v minulém
funkčním
období.průkato by
*19:00 Univerzitní narozeninoti
s vydáváním
občanských
5. března
tičních
ale především
nás
luje
Eva akcí,
Čečáková,
vedoucí Matních
obcí, cožpřipravila
je nejvícenaz březen
ostatBudějovicích
mělo
donová
městské
kasy přivést
45
vá párty (KD Gerbera)
zů
také
povinnost.
Kvůli ob*Pedagogický den (Pedagogická
zatížil úvěr
miliónů,města.
určený
ričního
úřadu600
magistrátu
ních
statutárních
měst,“
stěžuje
si
řadu akcí, jimiž si připomene dvačanským
průkazům
musí
více
cesfakulta
JU)
Po dobu platnosti
občanského
8. března
náměstek.
54 milióny
kč Byla
si pak
veVývoj
schváleného rozpočtu
- příjmy
cet let od svého
vzniku.
zalotovat za nemocnými
a vězni. Nová
*17:00 Děkovná bohoslužba vedeprůkazu přitom může držitel bez*Den pro zdraví
dení
města
nechává
jako
rezervu,
žena
na
podzim
roku
1991.
povinnost
úřadům
plyne
ze
zřízená
mons.
J.
Paďourem
(Teologická
2 500
pečnostní
kód změnit na kontakt(Zdravotně sociální fakulta JU)
kdyby
se
od
1.
ledna
nepovedlo
V rámci akademické obce se za
ní takzvaného mobilního pracovišfakulta JU; klášterní kostel, Piaris2 000 místě veřejné správy (Czech
ním
hladce
převést
agendu
dávek
soúčasti
250
hostů
včetně
zahraničtě.
Jeho
úkolem
je
pokrýt
žádosti
tické
náměstí)
10. - 26. dubna
1 500
POINT,
obecní úřad s rozšířenou
ciální
potřebnosti
na úřady
práce
ních uskuteční
slavnostní
zasedání
lidí, kteří si kvůli nemoci či omeze*Výstava fotografií Podmořská
1 000
působností).
6.
března
aVědecké
město muselo
rady. Na vyplácet
univerzitědávky
bude
ní svobody nemohou žádat o nové
setkávání (Radnice, nám. Pře500
„Po třetím chybném po sobě
*16:00 Setkání bývalých zaměstnanpo
dobu dalších
dvou
měsíců. seuspořádána
řada
diskusních
občanské průkazy přímo na úřadě.
mysla Otakara II. 1)
0
jdoucím
zadání se však další možců
Zemědělské
fakulty
JU
(Zeměděl1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008
2009 máme
2010 2011a fun2012
tkání
a odborných
panelů.
Oficiál„Jedná
se o největší
organizač„Mobilní
zařízení
nost zablokuje a odblokování je
ská
fakulta
JU,
Studentská
13)
17. května
část bude
završena slavnostním
n daňové příjmy
n nedaňové příjmy
n
kapitálové
n přijaté
transferyMůžeme
nínízměnu.
s převodem
agendy vyguje
odpříjmy
začátku
února.
možné na kterémkoliv obecním
*17:00 Vernisáž fotografií student*Open air festival (Přírodověkoncertem
Studentského
symfoplácení
sociálních
dávek
na
úřady
se
s
ním
pohybovat
pouze
v
rámúřadu s rozšířenou působností za
ky PřF JU (Galerie D9, Pedagogicdecká fakulta JU, Sokolský osnického
orchestruodJU.
Oslavám
Vývoj schváleného rozpočtu
- výdajenašeho správního
ci
působnosti
práce
s
účinností
1.
ledna
popoplatek sto korun,“ upozorňuje
ká fakulta, Dukelská 9)
trov)
bude předcházet
Volejbalovýo maobvodu,
není
zde
tedy
rozhodujíklesne
počet
zaměstnanců
21,“
na
možná úskalí Eva Čečáková.
2 500
*Informační
stánek
(Fakulta
rybářSmutek za
Havla.
Týden
před Vánocemi České Budějovice
rathon
o
pohár
univerzity.
cí
místo
trvalého
pobytu,
ale
míspřiblížil
změnu
primátor
Juraj
thoodLidé
5. do podepisova9. března se
Důležitou informací je také
2 000
ství
a ochrany vod
Akademicvzpomínaly
na JU,
prezidenta
VáclavaV týdnu
Havla.
akcínáměstek
bude volněprimátora
přístupto kde se v době podání žádosti
ma Řada
(hopB).
bude konat také
série popularifakt,
1 500 že údaj o rodinném stavu je
ká
knihovna
JU,
Branišovská
31a)
li
kondolence
a
před
radnicí
spontánně
zapalovali
svíčky.
ná. podhola
Všichni zájemci
na
občan skutečně zdržuje, tedy nepetr
(čssd) jsou
všakzváni
doplnil,
začních
přednášek
v městských
nepovinný
a v občanském průka1 000
Město ve spolupráci s Jihočeským
divadlem
připravilo
čtenásledující
program
oslav,
ktemocnice,
věznice
a
podobně,“
při7. března
že se odbor více zaměří na systém
klubech.
Více informací
o slavzu500se objeví pouze na žádost drné představení jeho poslední hry
Odcházení,
jejíž premiéry
rým
se
chce
univerzita
neformálbližuje
novinku
Eva
Čečáková.
*16:00
Odpoledne
s
humanoidy
(Filoa oprezident
programu najdete
na
včasné intervence, romskou otázžitele.
Od 1. 1. 2017 se do dokla0
v Českých Budějovicích v roce nostech
2008 se
zúčastnil
ně představit a otevřít veřejnosti.
(pokračování
na str.
2)
1999 2000
2001 2002
2003 o
2004
2009 2010 2011
2012
zofická fakulta JU, Branišovská 31a)
www.jcu.cz.
dů nebude
uvádět
ani údaj
tr- 2005 2006 2007 2008
ku, protidrogovou politiku a kuráosobně.
Foto
Jihočeské
Divadlo
n kapitálové příjmy
n přijaté transfery
torství pro děti a mládež.

Novinky při vydávání
občanských průkazů

Školky budou o prázdninách
otevřené nepřetržitě

Dvacet let Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích

noviny českoBuděJovické radnice

Novinky spojka
při vydávání
OP
Severní
povede
od Globusu do Okružní
(pokračování ze str. 1)

Volněji
v úterý
a ve čtvrtek
až do 6.
ledna bude
na úřední

desce
budějovického
magistráVydávání
nových občanských
tu vystaven
návrh zadání
změny
průkazů
se setkalo
na veřejnosúzemního
plánu zájmem.
města ve Vzhlevazbě
ti
se značným
na takzvanou
spojku.techtou
dem
k tomu, severní
že kapacita
se
rozumí
budoucí
dvoupruhonického
zařízení
v systému
e-OP
vá
silnice
s návrhovou
rychlostí
a e-CP
je omezená,
ušetříte
čas
50
km/h, která
přes řeku vltavu
a vyhnete
se bydlouhému
čekáspojila
okružní
křižovatku
u Globuní, pokud
využijete
úřední
hodiny
su,
pražskou
třídu a (8.00
okružní
ulici.
v úterý
a ve čtvrtek
– 14.00),
orkdypodle
bývá integrovaného
na pracovišti plánu
na rozdíl
ganizace
dopravy
to nejpřínosod pondělí
a středyje(8.00
– 18.00)
nější
dopravní
stavba ve městě, nepoměrně
volno.
boťTěchto
na severním
okraji
města spojí
kratších
úředních
hodvě
nejvytíženější
silnice
i/20 a lidé
i/3.
din by
mohli využívat
hlavně
odlehčí
tak nebo
především
v důchodu
ti, kdostrakonické
pracují ve
ulici.
díky provozu.
stavbě severní
spojky
směnném
V pondělí
a ve
by
se měl
počet vozidel
vystředu
se snížit
pravidelně
vyvolávací
zařízení kolem 16. hodiny zablokuje z důvodu vyčerpání kapacity. Úřední hodiny jsou také v pátek od 8.00 do 11.30 hodin.
příští rok z města zmizí hrací
Pracoviště se nachází v Jeroautomaty a do roku 2014 i videonýmově ulici č. 1, v přízemí budoloterijní terminály. zastupitelé totiž
vy je vyvolávací zařízení na pořaschválili novou vyhlášku, která hadová čísla, informace o místu obzard na území města zakazuje.
sluhy je vytištěna na pořadovém
hazard z města nezmizí ihned,
lístku a ještě je podána hlasoa to ani přesto, že vyhláška neobvým zařízením. Je možné se také
sahuje přechodné období, které
přihlásit elektronicky přes sekci
provozovatelé žádali. Již vydané
Elektronická obsluha občana na
licence na výherní hrací přístroměstském webu.
je na příští rok lze totiž odebrat
pouze na základě správního řízení, takže automaty mohou být
v provozu až do konce roku 2012.

VYDÁVANÉ DRUHY OP

užívajících
strakonickou
mezi10nose strojově čitelnými
údaji, platnost
let
vým mostem a pražskou třídou až
tento
OP
musí
mít
každý
občan
ČR
o sedm tisíc v každém směru.
s trvalým
pobytem
na území
ČR
„všechny
dostupné
informace
osepřipravované
komunikaci
obstrojově čitelnými
údaji a končané
najdou
na městském
taktním
elektronickým
čipem webu
v sekci doprava v nově vytvořené
na žádost
za poplatek
500,- zájemci
Kč
rubrice
severní
spojka.
mohou
navrhovaných
se strojovědo
čitelnými
údaji, platnost změn
10 let
nahlédnout pochopitelně také přína žádost občanům starším 15 let
mo na odboru územního plánovás trvalým pobytem mimo ČR za poní.
k projednání
platek
100,- Kč připomínek, které
budou uplatněny do 6. ledna, svolá
se strojově
čitelnými údaji,
platnost
5 let
radnice
následně
jednání,
o jehož
termínu
budeme
veřejnost
samona žádost občanům mladším 15 let
zřejmě
v dostatečném
předstihu
za poplatek
50,- Kč
informovat,“ doplnila náměstkyně
bez strojově
čitelných
údajů, platnost
ivana
popelová
(hopB).
1 měsíc

Hazard skončí do tří let
při ztrátě, odcizení a zničení OP za
poplatek 100,- Kč

videoloterijní
terminály,
povobez strojově čitelných
údajů,jež
platnost
3 měsíce
luje
ministerstvo financí, mají zase
přechodné
období stanovené zápo nabytí státního občanství ČR
konem na tři roky.
bez
strojově
údajů,
platnost
město
se čitelných
zákazem
hazardu
při6 měsíců
pravilo
o zhruba 23 miliony korun
zpokud
poplatků
za výherní
hrací přístronastane
na technickém
zaříje.
aleporucha
to byla poslední
věc,
zení
trvající déle
nežna
7 ktední
rou
se zpři
tvorběkatastrofy
vyhláškynebo
myslelo.
nebo
důvodu
jiné
„negativní
mimořádnédopady
události hazardních her
jsou tak vysoké, že je ani třiadvacet milionů korun v městském rozpočtu nedokáže vyvážit,“ uvedl
primátor Juraj thoma (hopB).

NEJCENNĚJŠÍ
PAMÁTKA.
Po šesti (HOPB)
letech, po
kterámladých
trvalo restaurování,
veVedení města v BUDĚJOVICKÁ
čele s primátorem
Jurajem Thomou
si váží
sportovců, je
kteří
úspěšně
reprezentovali
městochodba
na významných
akcích
(MČR,na
MEPiaristickém
a MS) v tomto
roce,
řejnosti
přístupná
celá křížová
v bývalémsportovních
dominikánském
klášteře
náměstí.
a v čase adventu
pro2005
ně zorganizovalo
setkání.
se uskutečnilo
13.
prosince
v restauraci
Restaurování
v letech
až 2011 stálo celkem
14 To
milionů
korun, z toho
částkou
9,8 milionu
korun VIP
přina zimním
„Město poskytlo
dotaci
za reprezentaci
městaavministerstvo
mládežnických
sportech
spělo
městostadionu.
České Budějovice,
budějovické
biskupství
dalo 2,5 milionu
kultury
necelé
Foto Petr Zikmund
ve výši
100korun.
000 Kč,”
doplnil
náměstek Petr Podhola (ČSSD).
dva
miliony
Foto:
Petr Zikmund

NÁ ZORY,
KOMENTÁŘE
S mostem u Malého jezu Odpovědnost za situaci na
májských
školách
naševyvodíme
město společně
Rozpočet:
Seškrtané
výdaje Utvářejme
už radnice
nepočítá

(dokončení
ze města
stranya1)
Nejprve rada
poté i zao tyto prostředky
nepřistupitelstvo
svým ne však
daly „stopjdou
a budou
využitykterá
opětby
navedzaku“ tzv.
Jižní spojce,
městnance.
la přes lokalitu Malého jezu. Propodíl změny
na výdajích
mají
cesnejvětší
pořizování
územního
tzv. běžné
výdaje.
„zajišťují chod
plánu
ve vazbě
na takzvanou
Jižní
radnice tak
a byl
městských
spojku
zastaven aorganizaradnice
cí. kJde
především
o energie,“
vyse
úsekům
vedoucím
přes Malý
světluje
náměstek miroslav
jez
do Novohradské
ulice aJoch.
dále
zároveň
patří komunikaci
i grantový
k
budoucísem
zanádražní
systém
už
vracetměsta,
nebude.ve kterém bude
22,5
kč. celkem
na tuto
„Zmiliónu
dopravní
studie sevyplývá,
kapitolu
vydá
1 324provozu
552 000na
kč.Má„Je
že by tato
silnice
to
částka
o
265
790
000
korun
nižší
nesově ulici příliš nepomohla,“
než
roce 2011,“ upozornil
Joch.
říká vnáměstkyně
primátora
Ivana
podle petry šebestíkové je
Popelová.
úspora dána i soutěžením cen
energií. „díky sdruženému nákupu
města a jím zřizovaných organizací
a vlastněných společností se nám

podařilo
cenu elekZatímcovysoutěžit
od přemostění
Maltrické
energie
o 4,8%
nižší,
a tak
še
město
upustilo,
bude
i nadále
oproti letošním
34 miliónům
jsme
prověřovat
možnost
nového mosna částce
32 milióny
korun.“ podle
tu
přes Vltavu
od kruhové
křižonáměstka
kamila caltysilnici
(top 09)
je
vatky
na Litvínovické
směto úspěch
předevšímulice.
v situaci,
rem
do Papírenské
Tenkdy
by
cenypomoci
energií zlepšit
rostou.lokální dopravměl
rámci kapitálových
výdajů je
ní vobslužnost
včetně významnéměsto
vázáno
pokračovat
invesho
zdroje
a cíle
dopravy, vkterým
tičních
akcích
za
300
miliónů
kč
je českobudějovická nemocniv projektech
spolufinancovaných
ce.
Radnice současně
začne přieu, ty představují
největší
část kapravovat
projektovou
dokumentapitálových
výdajů
plánovaných
pro
ci
pro územní
rozhodnutí
na stavrok
2012
ve
výši
543
milióny.
bu silnice propojující křižovatku
v rozpočtu
M. poslední
Horákovépoložkou
– Branišovská
a krujsou peněžní
„k 31. 10. 2011
hový
objezd vúčty.
Litvínovicích.
jsme měli na běžných účtech zůstatek 283 364 000 kč, na běžných účtech peněžních fondů
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.

Severní spojka je pro město prioritou,
významně odlehčí dopravě

Konkrétní podobu začíná zíslerovat. Pro Ředitelství silnic a dálnic
kávat v Českých Budějovicích
zprostředkováváme výkup pozemtzv. Severní spojka, která výrazně
ků,“ přibližuje aktivity města první
ulehčí dopravnímu zatížení města
náměstek primátora Miroslav Joch.
směrem od Písku a Strakonic od
Severní spojka má odvést trankruhového objezdu u Globusu ve
zitní dopravu ve směru východ-zásměru na Tábor a Třeboň.
pad a ulehčit tak vnitřnímu městStavba Severní spojky, kterou
skému okruhu až o více než třetiměsto považuje za prioritní stavnu. Nyní po levobřežní komunikabu, zahrnuje přebudování kruhoci směrem na Písek a Strakonice
vého objezdu u Globusu, most
proudí denně průměrně 37 až 40
přes Vltavu, který převede vedtisíc vozidel, po Strakonické 42 až
le aut chodce i cyklisty, vyústí do
46 tisíc a po Pražské 34 až 38 tisíc.
ulice Roberta Bosche. NejsložitějPodle odhadů byl Severní spojka
ší částí stavby je podjezd pod ulicí
měla,odvést až 20 tisíc vozů.
A. Trägera a novým modernizovaPokud by k výstavbě Severní
ným železničním koridorem, který
spojky nedošlo a zpožďovala by se
zklidní život v Kněžských Dvorech
i stavba dálnice D3, mohla by poda
umožní rozšířit
park. Spojka
naMiroslava
Jocha
dopraCyklistické
lékárničky,
které
zbylyle po
Dni bez
aut, hustota
získal Radek
konec
vyústí do který
upravené
vy naopak
narůst do roku
2030 až
Švec (vpravo),
o někřižovatjménem sdružení
cyklistických
nadšenců
ky
Nemanická-Pražská
téměř ov třetinu.
požádal:
„Reagoval třída.
jsem na článek
radničních novinách.
„Severníchybí.“
spojka je
nutnos„Naším zájmem
SeLékárnička
námje vvýstavbu
cyklistické
výbavě
S ale
předáním
tí i z důvodu,
že navazuje
na „Když
stavbu
verní spojky co
nejvíce
urychlit, prolékárniček
spojil
náměstek
Miroslav
Joch (ČSSD)
i slib:
IV. stavby,
tranzitníhojako
železničního
koridoru
to pomáháme
investorům.
Sprá- na
stojím
v čele
odboru,Za které
je plánovaná
a dálnice peníze,
D3. Přínosem
budeže
i most
vu železniční dopravní
cesty vy- uvolňuje
cyklostezka
Nemanice-Borek,
slibuji,
se
přes Vltavu, který
zajistí
mimo
jiné
jednáváme
podmínky
s dotčenými
Foto
Martin
Volný
po
ní s vámi
projedu.“
i možnost alternativní cesty obyvatevlastníky pozemků, fyzickými osolům sídliště Máj k plánovanému přibami, ale i firmami, sousedícími se
vaděči na dálnici D3,“ doplňuje nástavbou, za jakých podmínek buměstek primátora.
dou tuto silniční přeložku ochotni tolování městských bytů. těch je
V tomto díle
dnes přibližně 1700, vedle klasicsérie, kde vám
kých bytů se jedná i o ubytovny.
p ř e d s t av u je volných městských bytů je však
me jednotlivé
málo, v řádu jednotek. o to je důkomise
rady
ležitější, abychom posuzovali kažměsta, přišla
dou jednotlivou
žádost.
řada
na kominosti
Bludný kámen,
ale mnohdy
s tímto
Webové
stránky města www.
v zájmu objektivního
si bytovou. Té budou zase boprůvodcem
se opravdu posouzení
nikdo nec-budejovice.cz
si necháváme
např.
oda sociálnípředsedá
ztratí.
Na jednom
místě
přehledhatší
o novéSlaslužby. Přibude naho odboru
doplnit
potřebné
invoj Dolejš
(TOPúřadu
09): „na
rozdíl
něji
řazeny podle
témat
budou nápříklad
průvodce
pro občaformace.
uvědomujeme
si totiž,
od který
jinýchbude
komisí
nemáme
inicivody
jak postupovat
při řešení
různy,
spuštěn
začátkem
že nasituací
našema jak
rozhodnutí
mnohdy
ativní funkci,
sloužíme výhradně
ných
vyřídit úřední
nábřezna
pod zajímavým
názvem,
závisí osud
člověkaformuláře
či celé rodiny.
jako se
poradní
naším hlavležitosti,
potřebné
i odjenž
váže k orgán.
historii města.
Bytyna
tvoří
dvědotazy,“
skupiny,přibližuje
komise
ním„Tuto
úkolem
ve spolupráci
se
povědi
časté
novoujeslužbu
jsme nazvarozhoduje,
jaké
byty si ponechádomů připravit prozvláštradu
primátor
Juraj
Thoma.
lisprávou
podle českobudějovické
me pro klasické žádosti a jaké bumateriály, které se týkají přidě-

Podle
staZastupitelé
města Českých Buvební
dokumendějovic
se na svém únorovém zatace
z průběhu
sedání
jednoznačně vyslovili pro
realizace
ukončení zateppořizování změny územlení
ního základních
plánu týkající se projektu tzv.
škol
I a II Za
je to jim patří dík.
JižníMáj
spojky.
nJsme
e z p orádi,
c h y bžen inebyla
dána zelená
telné,
že dopravnímu
minitakovému
řešení, ktemálně
dva za-nepříznivě ovlivnilo
ré by zásadně
městnanci
investičního
jednu z mála
rekreačníchodboru
oblastí
magistrátu
měli o– lokalitu
zvýšev Českých města
Budějovicích
ných
hodnotách
minerálních
vláu Maláku
a také přivedlo
denně
tiken
azbestu
povědomí
již
sícevčetně
dalších
automobilů,
včetně
od
července do
letošního
roku.
nákladních,
klidových
a obytZpochybnit
nelze ani
to, že
ných
zón v blízkosti
nemocnice
všechny
výsledky
měření koncena přilehlých
oblastí.
traceDopravním
těchto vláken
měli zcela
jistě
řešením
ve měsod
října, patrně
však
již od potě 5.
v současné
době
skutečně
neloviny
září
k dispozici
také pracovmohou
být
tranzitní průtahy
a těžníci
Krajské doprava
hygienické
stanice
ká nákladní
kteroukoliv
Jihočeského
kraje.
Těm
je
předačástí města, natož pak městskýlamispolečnost
MAPOZ
Zliv, která
částmi, které
jsou dlouhodobě
demontáž
budovanétakzvaných
a obyvateli boletických
ctěné a vypanelů
škol od
26. doa 29.
užívanév areálu
jako obytné,
klidové
rečervence
kreační. prováděla.
Zpracovatel studie maVe středu 5.dopravního
října se v prostotematického
modelu
rách
škol
na Máji z poJižnízákladních
spojky, která
nepotvrdila
přípudu
Krajské
hygienické
stanice
nos ke
zlepšení
dopravní situace,
konalo
jednání
mimoshrnutí
jiné k uvávýve svém
závěrečném
skytu
hodnot
azbesdí, ženadlimitních
studie hodnotila
jen nejkratší
tových
vláken,
kterého
sedopadále
dopravní
vzdálenost,
nikoliv
zúčastnili také ředitelé obou městských základních škol, pracovníci
investičního odboru a odboru
školství a tělovýchovy magistrátu
města. Výsledkem tohoto jednání
byl požadavek Krajské hygienické

stanice
Jihočeského
na prody na životní
prostředí,kraje
na obyvatevedení
dvou
kontrolních
měření
le a další aspekty, které by měly
být
vpředmětem
deseti třídách.
Hned
tentýž den
dalších
analýz.
proto
odboru
školství
Aniž vedoucí
bychom my,
občané,
výa
tělovýchovy
oslovilamohli
Zdravotní
sledek
studie dopředu
znát,
ústav
sídlem
v Plzni,
který měvěděli se
jsme,
prostým
zvážením
neření
provádí,
a
požádala
o zaslání
gativních dopadů na prostředí,
ve
cenové
nabídky.
kterém žijeme,
že se jedná o řešení
V pondělí
10.magistrátu
října bylonás
o průšpatné
a záměr
přiběhu
KHS
a dohodnurozeněkontroly
aktivizoval
k protestu.
tých
závěrech informováno
vedení
Veřejnosti
bylo vytknuto,
že
města,
kterépřichází
mi a náměstku
Petru
s námitkami
pozdě, že
zaPodholovi
uložilo,
v této
spala. Nebylo
tomuabychom
tak. Veřejnost
věci
neprodleně
konali
a
v
soulasvůj protest proti návrhu územdu
požadavkem
Krajské
hygieníhos plánu
před jeho
schválením
objednali
kontrolní
vnické
roce stanice
2000 v té
době hlasitě
proměřeníTehdejší
požadované
hyjevila.
radní Krajskou
a zastupitelé
gienickou
stanicí.
hlas
veřejnosti
nevyslyšeli.
Zdravotní
se sídlem
S návrhemústav
pořízení
změny
v Plzni objednané
měření v ještě
areplánu se veřejnost
územního
álu obou
májských
škol4,5
provevíce
aktivizovala
a téměř
tisíci
dl ve předvedla,
dnech 1. že
až má
4. názor.
listopadu.
hlasy
OdAnalýza
odebraných
vzorků
lišný
názor.
Lidé z vlastní
vůlebyla
vypracovníky
hledali
petičníZdravotního
místa, aby ústavu
petiční
zahájena
14. listopadu.
Předběžakci
nazvanou
ZACHRAŇME
MAnou A
informaci
výsledku
měLÁK
KLIDOVÉo ZÓNY
podpořise vedení
dozvědělo
liření
svými
podpisy.města
Veřejnost
jasně
v pátek 25.
listopadu
a rozhodpřevedla,
že není
lhostejná
ke svélo ookolí,
preventivním
uzavřeníveobou
mu
k vývoji prostředí,
ktezákladních
škol. po
Současně
rém
žije, a které
ní přejdebyla
na
zahájena
organizace
výuky žáků
další
generace.
Nechceme,
abyv náhradních prostorách.
Jsem přesvědčen, že kdyby
koncentrace minerálních a azbestových vláken, které byly naměřeny v obou májských školách,
dosáhly hodnot bezprostředně

ohrožujících
zdravínávrhu
dětí a zaměstchom
při příštím
změny
nanců
škol,
nepochybně
by svýKrajbyli opětovně nařčeni, že se
skánámitkami
hygienickápřicházíme
stanice nejpozději
mi
pozdě.
5. říjnanás
přijala
Zajímá
rozvojtaková
našehoopatření,
města.
která by panu
zamezila
pohybu Thoosob
Dopisem
primátorovi
vmovi
těchto
prostorách.
Jelikož
se
a v tisku jsme informovatak
nestalo,
dovozuji,
že
děti
ani
li o navázání na iniciativu „ZAzaměstnanciMALÁK
školy ani
na jednu
CHRAŇME
A KLIDOVÉ
minutu
bezprostředně
ohroženy
ZÓNY“ iniciativou ZA ŽIVÉ
MĚSna svém
zdraví zástupců
nebyly. občanTO.
Při přijetí
Za sdružení
naprosto DOMOVINA
zarážející však
ského
papovažuji
laxní přístup
některých
nem
primátorem
v říjnu 2011
pan
zaměstnanců
magistrátu
města,
primátor přislíbil zorganizovat diskteří mi
nepředali Otak
zásadní
inkuse
s veřejností.
tyto
diskuse
formaceopravdový
o naměření
nadlimitních
máme
zájem.
Máme
hodnotkonstruktivně
azbestu. Proto
budu pozájem
spolupracožadovat
prošetření
celé Naším
situace
vat,
nikoliv
jen kritizovat.
a vyvození
důsledků
včetně
permottem
je: „MY
UTVÁŘÍME
MĚSsonálního.
TA
A ONA UTVÁŘEJÍ NÁS“.
Na jednání
města
7. proVěříme,
že rady
bude
nastartosince
byl
přijat
postup
řešení
ván počátek skutečné vzájemspočívající
v tom,
že bude provené
spolupráce
a diskuse
s vedena 2. etapa
májských
řejností,
tak zateplení
jak je uvedeno
školstrategickém
a poté celkováplánu
sanace
areáve
rozvolu. města
Na základě
je
Česképožadavků
Budějovicerodičů
pro
na rychlejší
řešení celé situace
léta
2008 – 2013.
a i s ohledem na to, že zhotoviKoubová,
iniciativa
tel Jana
nedodal
ve slíbeném
termínu
Zachraňme
Malák a klidové
zóny
upravený harmonogram
stanoveIrena
Šefčíková,
občanské
ných
prací,
navrhnu toto
usnesení
sdruženi
Domovina
rady zrušit
a provést rovnou sanaci. Podle informací od pracovníků
investičního odboru slíbila odborná firma dodat okamžitě přesný
postup prací.
Kamil Calta (TOP 09),
náměstek primátora

Harmonogram provozu a instalace
mobilních sběrných dvorů v roce 2012
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Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
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Sociální služby Světluška), které se
ve svém denním a týdenním stacionáři stará o děti a mládež s těžkým
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s členy týmu.
Příběhy jednotlivých částí výstroje, stejně jako detaily k aktuálnímu průběhu a pravidlům dražby, jsou k nahlédnutí na webu
www.kissjiznicechy.cz.

Ulicemi města

Budivojova ulice začíná v zalomení Staroměstské a míří jihozápadním směrem k Vltavě. Začátek ulice tvořily historické stavby.
Vlevo Daudlebského dvůr, později
statek Holanských, vpravo staroměstská škola. Mezi Budivojovou
a zalomením Staroměstské bývalo malé náměstíčko s pumpičkou
a dlážděným přechodem. Jinak
obě ulice byly prašné. Hned vedle školy se nacházela stále připo-

takže se vyskytuje několik zkomolených variant. Roku 1921 byla
ulice přejmenována na Budivojovu. Tento název vydržel kromě německé okupace až do současnosti. Zajímavá je situace z plánu města z roku 1926, kdy ulice Budivojova od Staroměstské přetínala ulice Hartlovu, Weinwurmovu a ústila na Lannovo nábřeží. Pány Hartla
a Weinwurma vystřídali Hašek,
Kubata a Ressl.

BUDIVOJOVA
státních lesů. Stará Staroměstská už byla zlikvidována, jen
staroměstská škola se držela.
Územní orgány ji musely nechat
na pokoji do té doby, než si státní lesy postavily na Rudolfovské
vlastní dům, do kterého se v roce
1969 přestěhovaly. Hned poté se
v únoru 1970 územní orgány vrhly na staroměstskou školu a zbořily ji. Mohlo by se říci, že dosáhly svého.

Systém sociálních
Hazard
skončí do
tří let
služeb přiblíží
brožura

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

Vydražte kombinézu Jakuba Smrže,
podpoříte budějovickou Bazalku

Projekt pomůže válečným
veteránům
Pomoci bývalým vojákům a váProjekt nazvaný „Z války/armálečným veteránům při hledání civildy do civilního zaměstnání“ si klaního zaměstnání je cílem nového
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Připravují Odbor územního plánování, Milan Binder a Jan Schinko.
Historické
Kamil Calta (TOP 09),
města. Výsledkem tohoto jednání
řeny v obou májských školách,
náměstek primátora
Dnešní
soutěžní
otázka
zní: Kdo byl
Jan Prokop
Schaaffgotsche?
byl
požadavek
Krajské
hygienické
dosáhly
hodnot
bezprostředně
Na výherce čeká mimo jiné kniha Milana Bindera „100 let městské dopravy v Českých Budějovicích“ s jeho
vlastnoručním podpisem.
Odpovědi zasílejte do 15. března na adresu Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.
ZŠ1, Máj
I: zápis
se vzhledem
situaci uskuteční ZŠOdpovědi
Máj II: můžete
zápis se
bude
konat standardně
č.
2, nebo
e-mailem
na adresu kposta@c-budejovice.cz.
také
telefonovat
na číslo
v náhradních
386
803 003. prostorách v areálu mateřské školy v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se
k. štěcha v 5. a 7. třídě (žlutý pavilon), a to ve dnech koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň
Správná odpověď na otázku z lednového vydání: Budova Střední průmyslové školy stavební byla posta19. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a 20. ledna od 14.00 do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20.
vena
v roce
1910.
do 17.00
hodin.
další informace na webových strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápi-

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

kách www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
Výhercem je Nikoleta Ketnerová, Husova 90, 370 05 České Budějovice. Blahopřejeme!

Komise rady města se představují

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
TOHOTO
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má v péči děti, zda je zaměstnasi necháváme např. od sociálníwww.facebook.com/piaac.cz
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ho odboru doplnit
potřebné inchce800
město
formace. uvědomujeme
si PIAAC:
totiž, 800
Zelená linka
878pomoci řešit situaci
rodin, které se ocitnou v tíživé sože na našem rozhodnutí mnohdy
ciální situaci, jsou však spořádazávisí osud člověka či celé rodiny.
né a aktivně se snaží svou situaci
Byty tvoří dvě skupiny, komise
změnit. naopak by na městské
rozhoduje, jaké byty si ponechábyty neměli mít nárok dlouhodobí
me pro klasické žádosti a jaké bu-

E S NÁMI!
S
E
T
Ě
N
T
S
A
Č
ZÚ

a mé zjišťuje
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na závěr?
lečnosti nic
nepřináší. v
těchto dospělých
Mezinárodní
výzkum
dovednosti,
město by mělo za prostředky utrpřípadech komise doporučuje výžené vvoblasti
městského
bydlení
pověď z městského
bytu na
s nimiž
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tovnu. pokud dotyčný neplatí ani
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cílené bytové
politinadále, může
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až poté do- informací,
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kromých vlastníků, kteří to mají
formou pobídek pro investory,
mnohem jednodušší.
ale i pro občany. v současnosti je
co se týče soutěžených bytů,
na trhu sice kolem 400 bytů, ale
dají uchazeči do určitého termínu
pronájmy jsou drahé a nenabízí
nabídky v zalepených obálkách.
potřebnou jistotu, a tak se lidé
kritériem pro rozhodnutí však
zadluží na celý život koupí bytu,
není vždy nejvyšší cena, jsou i žaPodporuji tento výzkum!
Radek Banga, zpěvák
místo aby měli možnost zažádat
datelé, kteří sice přijdou s nejvyšsi o městské bydlení.
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí

PRODEJ KVALITNÍ NAFTYn o v i n y

českoBuděJovické radnice

na čerpací stanici v areálu DPmČB

Dny
Takový byl Budějovický advent 2011
francouzské

PRODEJ
NAFTY
PRODEJKVALITNÍ
KVALITNÍ NAFTY
na čerpací
stanici vvareálu
DPmČB
na čerpací
stanici
areálu
DPmČB

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

Provozní doba sběrných dvorů

Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice
letní obd. (1.4. – 31.10.)
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provoz kvalitní
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nafty za příznivou cenu
- samoobslužný prodej
- platba za hotové, čipovou kartou i bankovní platební kartou
- provoz non-stop

Foto Martin Volný
symbolem nového adventu
se vedle jednotných stánků stal
i hrneček na punč. „Bylo vyrobeno 10 000 hrnečků s motivem,
který před lety vzešel ze zadané
soutěže odboru kultury na novoročenky pro město. zadáním
bylo kopírovat dětskou rukou
domy na náměstí přemysla otakara ii. následně se logo dostalo
na upomínkové předměty a trička,” objasňuje vedoucí odboru
kultury iva sedláková.
nový formát adventu se však
neprojevil jen novou svěžejší
tváří, ale i nepoměrně bohatším
programem. „celkem bylo připraveno na 212 pořadů, z toho
95 koncertů, 54 divadelní představení a 16 výstav, v průměru

zimní obd. (1.11. - 31.3.)

Po - Pá

08:00 - 20:00

08:00 - 18:00
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08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

Ne

13:00 - 19:00

14:30 - 18:00

Jsme tu pro vás!

Tel. 724 976 885 , 387 004 602
Service for the Future

www.asa-cz.cz

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

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

Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny
ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice
tel: 387 315 517, fax: 387 315 531
Prodejní doba pondělí až pátek 9.00 - 12.00h, 13.00 - 17.00h.

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje
Dopravní podnik
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Budějovice,
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Budějovice především k plánování, řízení a vyhodnocování
provozu.
Kontakt : www.teplarna-cb.cz/meteostanice.html

15.3./ 16.00 / Komorní Galerie
U Schelů / Panská 7
Bretaň a Francie očima českých
umělců
15.3./ 20.00 / místo bude upřesněno na plakátech a www stránkách
Samzun Quartet (FR) - moderní bretonská hudba (housle, kytara, basa)

21.3./ 18.00 / Francouzská aliance
Jižní Čechy
„Ty a já“ Foto Petr Zikmund
romance, dramatická komedie,
2006, 90 min., s titulky

Lesy a rybníky města Českých Budějovic
Naše voda Náš život.

15.3./ 14.30 / Filozofická fakulta/
Branišovská 31a
Francouzské velvyslanectví
v České republice „Kultura a geopolitika“ (ve francouzštině)

21.3./ 10.00 a 13.00 / Kredance
Ateliér afrického tance a vystoupení konžského tanečníka
Maurice Yéky

Foto Petr Zikmund

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

17. ročník

15. března až 6. dubna 2012

16.3. až 5.4. /
Radniční výstavní síň
Fotografie z partnerského města Lorient, otevřeno od 9h, denně
kromě neděle

Samsona přikryl led a sníh
pět akcí denně,” pochvaluje si náměstkyně ivana popelová (hopB).
advent zakončí tříkrálový koncert
6. ledna. náměstí však neosiří na-

kultury

.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

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

Vánoční svátky 2011
24. 12. 2011

- zavřeno

25. 12. 2011

- zavřeno

26. 12. 2011

- zavřeno

31. 12. 2011

- 8,00 - 12,00 hod

1. 1. 2012

- zavřeno

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

Service for the Future

www.asa-cz.cz

22.3./ 14.30 / Filozofická fakulta
Program
JU
/ Branišovská na
31a konec
přednáška prof. Michela Berré
i začátek roku
z univerzity v Mons
31. 12. 10.00
malé/ 20.00
divadlo,
loutkohra
Jiho22.3.
/ k.k.
Horká vana/
českého
Česká
7 divadla - Kašpárek
v rohlíku
2 - Kašpárek naEPY
EPY (CZ)
vždy, dětský
kabaret
francouzské
písně
složené Irenou
31. 12. 12.00
Vlachovou
(akustická kytara a zpěv)
náměstí přemysla otakara ii.
- 10./ 10.30
Silvestrovské
23.3.
až 12.00 a poledne
16.00 až
aneb po čtyřech věžích ko17.30/
Francouzská
aliance
lem Samsonovy kašny Jižní
- hra
Čechy,
Dens otevřených
pro děti
odměnami, dveří
losováa ní
ukázkové
kursy
zdarma
„malovaných kapříků z Ježíškovy poštovny“ - Pohádko24.3.
/ 15.00 / Zámek
Nové ČSRS
Hrady
vé království,
o.s., OZP,
SK Pedagog
Turnaj
v pétanque
31. 12. 18.00
28.3.
/ 18.00
/ Francouzská
aliance
k. k.
horká
vana, česká
7 Klidné
Jižní
Čechysilvestrovské posezení - tradičně klidný závěr
„Únik“
roku, 2004,
šance210
potkat
posedrama
min., se,
s titulky
dět, zhodnotit, žádná pyrotechnika
a konfety
29.3.
/ 14.00
/ Francouzská
31. 12.
17.00
aliance
Jižní
Čechy
dk Cénat
metropol, divadelní sál
Eric
- Silvestrovské
francouzský
herec čtehudební
„Dopisy
gala
II / valčíková
pocta
z hudební
Oflagu“, Vídni
zajišťovacího
tábora
- virtuózní
orzachestrální
2. světovéi vokální
války skladby rakouských skladatelů – součas31.3.
15.00 / Atletický
stadion
níků/i následovníků
J. strausse
TJml.
Sokol
spojené s procházkou operetou vc.
millöckera Žebravý
Turnaj
pétanque
student, dirigent: k. linkel
31.3.
/ 1020.00
– 12, 13.30 – 15.30 /
31. 12.
Kredance
kd slavie - Silvestr v „Armáďáku“Lindi
- agentura
Výuka
HopuM-ARS
(swingový
tanec)
tančírna
31.12.a 20.00
nutné
přihlášení
do 24.3.
na Bisrestaurant
modrý
dveře,
kupská
1 - DJ Filda (praha –
cepickova@kredance.cz
e-mail:
rádio 1)
2.1.až1.6.4.
/ Hotel Zvon, restaura17.00
o. Jeremiáše
cekoncertní
Columbia,síň
Solnice
a Spirála Novoroční koncert
- Jakub
Francouzská
gastronomie
šafrpřipravovaná
a swing triofrancouzským
avalon
jídla
3. 1. 14.30 z Lorientu
šéfkuchařem
náměstí přemysla otakara ii.
- Slavnostní
požehnání
koZměna
programu
vyhrazena.
ledníkům
Tříkrálové
Sledujte,
prosím,
web sbírky
- tradiční zahájení tříkrálové
http://francouzska-aliance.cz.
sbírky - Městská charita České
Budějovice
Pořádá Francouzská aliance Jižní
6. 1.ve19.00
Čechy
spolupráci s městem
dk metropol, divadelní sál České
Budějovice,
jeho partnerským
Tříkrálový
koncert
- účinkuměstem
Lorient,
Jihočeským
krajem
je Filharmonie Brno, dirigent:
a Francouzským
l. svárovskývelvyslanectvím
- firma Swietelv České
republice.
sky stavební,
s. r. o.
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Přemysla Otakara II.

