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Ceny plánovaných investičních akcí

Děti potřebují vlastní pasy,
vyhněte se frontám na úřadech

Plán jarního úklidu města:

V Budějovicích začal jarní úklid,
auta se odtahovat nebudou

noviny českoBuděJovické radnice
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SPOLEČNOST SPRAVUJÍCÍ MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY SLAVÍ KULATINY. Společnost Lesy a rybníky města Českých
Budějovic s. r. o. slaví dvacet let. Už dvě desetiletí se stará
o historický lesní, rybniční a zemědělský majetek krajského města, který leží celkem na třech tisících hektarech.
Samotné lesy zabírají 1820 hektarů, rybníky 700 a zeměnáměstkyně, hodně lidí tady nadělská půda 480 hektarů.
chází určitou náhradu za Solnici.
„Co se týká rybníků, staráme se od plůdku až po tržní ryby.
V současné chvíli je schváleZa rok vylovíme zhruba dva a půl tisíce metráků ryb, přený pronájem pro jazzový klub, ktekaprů,“
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Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje
Tři otázky pro …

V BUDĚJOVICÍCH ZAČAL FUNGOVAT SENIORSKÝ
SENÁT. Jan Kolář (v horní řadě uprostřed) se stal
historicky prvním předsedou Seniorského senátu České
Budějovice. Na svém jednání 19. dubna jej jednomyslně
zvolili členové senátu, který je stejně jako v únoru ustanovený Studentský parlament poradním orgánem rady
města. Třináct členů senátu zastupuje organizace sdružující budějovické seniory nebo věnující se péči o ně.
Foto: Michal Bosák
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Ulicemi města

Přízemní domy na snímku ze
70. let 20. století na východní
straně Jeremiášovy ulice v řadě
od Rudolfovské k Nové představují starou část ulice vzniklou
kolem roku 1842. Bylo to tenkrát
na okraji města. Po roce 1842
začal platit stavební předpis radnice, který nařizoval v souvislosti s tím, že se město příliš rozlézalo do šířky, stavět na předměstích domy minimálně jed-

slava Jeremiáše. Postupně se tvar
hovorově i posléze úředně zkrátil
na Jeremiášovu. Podobně jako
u Adalberta Stiftera není doloženo, že by Bohuslav Jeremiáš měl
s ulicí něco společného. Působil
v Českých Budějovicích v letech
1906 až 1918, ale v jiné ulici.
Třetí část ulice ústící na ulici
Skuherského vyplňuje park trojúhelníkového půdorysu a blok
domů postavený v 50. letech 20.

JEREMIÁŠOVA
Na protějším rohu prodával
Jan Konopa motocykly. V nové
době měl zde podnik Drobné
zboží prodejnu drogerie, potom
se objevil obchod ložisky. Dům
byl zvýšen a na nároží opatřen
kulovitou věží. V ulici za Tabákem
v č.2, kde vyčnívá vysoký komín,
prozovala rodina Tomáše Bláhy
pekárnu. Původně od roku 1885
nebyla v domě pekárna, ale Mühlbauerů uhelna. Potom do 1. svě-

Hazard skončí do tří let
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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
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i kulturní pořady
Kostel sv. Jana Nepomuckého
se v uplynulých dvou letech dočkal
rozsáhlé rekonstrukce. Během sedmnácti měsíců byla opravena fasáda, vyměněna střešní krytina
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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
byl požadavek Krajské hygienické
dosáhly hodnot bezprostředně
Dnešní otázka zní: Kde ve městě působil Bohuslav Jeremiáš?
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
otázku
z březnového
je: Synagoga
v Gerstnerově
byla zbořena
v r. 1942.
ZŠ Májodpověď
I: zápisnase
vzhledem
k situacivydání
uskuteční
ZŠ Máj
II: zápis ulici
se bude
konat standardně

v náhradních
v areálu
mateřské7, 370
školy
v tzv. domečku.
Výhercem
je : prostorách
p. Jan Urban,
Šroubárenská
08 České
Budějovice18. 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
19. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a 20. ledna od 14.00 do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20.
Odpovědi
zasílejte
doinformace
15. květnananawebových
adresu: strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápido 17.00 hodin.
další
kách www.zsmaj.cz.
donebo
běžných
tříd. více
viz www.zsmaj2.cz.
Magistrát
města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č.sy
1,2,
e-mailem
na adresu
posta@c-budejovice.cz. Odpovědi můžete také telefonovat na číslo: 386 803 003.

Komise rady města se představují

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
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noviny českoBuděJovické radnice

Průvodce
Další etapa „zanádražky“
Takový
byl
Budějovický
advent
2011
Zpracovna a prodejna ryb a zvěřiny
službami je
Lesy a rybníky města Českých Budějovic

ul. Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice
tel: 387 315 517, fax: 387 315 531

Vstupenky / pokladna@jihoceskedivadlo.cz / T: 386 356 925
Jihočeské divadlo / Dr. Stejskala 19, České Budějovice / www.jihoceskedivadlo.cz

Prodejní doba pondělí až pátek 9.00 - 12.00h,
13.00 - 17.00h.

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

Projekt „Zanádražní komunikace“, který propojí úsek od tzv.
„Propojení okruhů“ přes ulice Pekárenská - Rudolfovská - Dobrovodská – lokalitu „Pětidomí“ a vyústí v Mladém, pokračuje přípravou úseku 1.1 od ulice Pekárenská k propojení okruhů. Město nyní
jedná s vlastníky pozemků o jejich
výkupu.
„V tuto chvíli je uzavřeno cca
80% dohod o majetkovém vypořádání, což opravdu není málo,
když vezmeme v úvahu, že se
vede jednání se 140 vlastníky garáží a 17 vlastníky dalších nemovitostí. Rychlému tempu napo-

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

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

máhá především vstřícný přístup
všech dotčených vlastníků nemovitostí,“ pochvaluje si spolupráci s občany první náměstek primátora Miroslav Joch a pokračuje: „Díky tomu je naší ambicí dotáhnout do konce roku kompletní
majetkové vypořádání, aby mohl
Jihočeský kraj předložit žádost
o dotaci a zahájit tak další potřebné kroky k tomu, aby se co
nejdříve začalo stavět.“ Dokončení celého „dopravního díla“ totiž
podle Miroslava Jocha poskytne
„Budějčákům“ komfortnější dopravu a zásadně uleví přetížené
vnitřní části našeho města.

NOVÁ SLUŽBA !
PRODEJ ČASOVÝCH
KUPÓNŮ NA INTERNETU
• nákup kupónů k časovým předplatním jízdenkám
MHD v Českých Budějovicích
• možnost platby on-line
platební
kartou
Foto Petr
Zikmund
nebo bankovním převodem
dlouho.
„29. až návštěvy
31. březnapředprodejního
chystáme
• bez nutnosti
místa
Jarní
trhy,” slibuje ivana
pro velikonoční
nákup kupónu

popelová. „trhy budou především řemeslné,” dodala iva sedláková.
NOVÝ E-SHOP NA ADRESE WWW.DPMCB.CZ/ESHOP
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

Provozní doba sběrných dvorů
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

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

Dvě stovky dětí si prohlédly
čistírnu odpadních vod

Jsme tu pro vás!

Tel. 724 976 885 , 387 004 602

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
aService
hodně pracovních
i osobních úspěchů v novém roce přeje
for the Future
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
www.asa-cz.cz

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

Samsonova kašna se uložila
k zimnímu spánku

Naše voda Náš život.

.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

určen rodině
Novou speciální brožuru s názvem Průvodce službami pro rodinu připravila pracovní skupina složená ze zástupců mateřských a rodinných center, poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny s dětmi
a odboru sociálních věcí českobudějovického magistrátu.
„Vloni jsme společně udělali výstavu v Galerii Dvořák, která je tam
doposud, a druhým společným dílkem je právě tato brožurka, která
obsahuje například seznam mateřských a rodinných center, pediatrů,
dětských hřišť, hudebních škol, ale
i nekuřáckých restaurací s dětskými koutky. Jedná se o úplně prvního průvodce tohoto typu, jeho náklad je 2 000 kusů a k dispozici je
samozřejmě zdarma. Zájemci jej
mohou získat přímo u pracovnic
odboru sociálních věcí, v infocentru radnice a u uvedených organizací,“ říká náměstek primátora Petr
Podhola s tím, že záměrem města
je vydávat tento pilotní sešítek každoročně s aktualizací doplněnou
o další užitečné kontakty.

Českobudějovická
radnice podpořila
Foto Petr Zikmund
babybox
České Budějovice mají babybox.
V druhé půlce dubna začal fungoProgram
na konec
vat
v sídle Zdravotnické
záchranné
služby Jihočeského kraje. Radnii
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babybox, kapříků
tak jakoz ostat„malovaných
Jenížíškovy
po celépoštovny“
republice, -bude
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1. 1. 17.00
koncertníStálá
síň služba:
o. Jeremiáše Novoroční
koncert
tel.: 607
928 724- Jakub
šafr a swing trio avalon
3. 1. 14.30Zajišťuje:
náměstí přemysla otakara ii.
Odvoz zesnulých
24 hodin denně
- Slavnostní
požehnání
koledníkům
KomplexníTříkrálové
zařízení služebsbírky
- tradiční
zahájení
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spojených s vyřízením pietního
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- firma
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stavební, s. r. o.
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Podněty, připomínky
připomínky a dotazy pište
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Přemysla Otakara
Otakara II.

