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Radnice pomůže školám
s pomůckami pro prvňáčky

Měření škodlivin na Máji
ukázalo nulovou hodnotu
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Tři otázky pro …
náměstka primátora Kamila Caltu

Už několik měsíců probíhá reobjízdnou trasu už si řidiči zvykli.
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Hazard skončí do tří let

Elektronizace státní správy
ulehčí občanům život

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje
Město se pokusí stabilizovat výši úroků

na poskytnuté úvěrové služby do budoucna

Děti s očima navrch hlavy uvidí českobudějovické lvy
Mateřská centra v České republice letos slaví dvacáté výročí
své činnosti. V některých městech
Jihočeského kraje se u této příležitosti uskuteční akce s názvem
S očima navrch hlavy. Mezi městy,
která se aktivně zapojila, nechybí
ani České Budějovice.
„Ve spolupráci s M-centrem
pro mladou rodinu vznikl společný
projekt, který byl finančně podpořen v rámci projektu Město pro rodinu 2012 a obdržel dotaci v sou-

těži Obec přátelská rodině 2011, ve
které naše město získalo třetí místo. Akce S očima navrch hlavy je
vlastivědnou procházkou určenou
především pro rodiny s dětmi. Děti
se tak dozvědí spoustu zajímavostí a příběhů z historie města a čekají je i různé úkoly. V Českých Budějovicích má podtitul Zde jsou lvi.
Tímto názvem se na starých mapách označovala doposud neprobádaná místa,“ přibližuje náměstek primátora Petr Podhola.

Vášpoprovozovatel
Cyklistické lékárničky, které zbyly
Dni bez aut, získal Radek
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení
cyklistických
nadšenců
vodovodů
a kanalizací
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
Foto Martin Volný
po ní s vámi projedu.“

Samsonova kašna je připravena
na letní sezonu

Město poskytne půl milionu
na terénní hospicovou péči

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

ZŠ Máj I:Pohřební
zápis se vzhledem k situaci uskuteční
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy
ústav
k. štěcha v 5. a 7. třídě (žlutý pavilon), a to ve dnech

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
Č. Budějovice
19. ledna odměsta
14.00
do 18.00 p.o.
hodin a 20. ledna od 14.00 do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20.
V polovině
začala
do 17.00
hodin.
další informace na webových strán- ledna vždy od 13.00
do 17.30května
hodin se
konajímyslivzápiPražská
tř. 2275/108,
cům
lovecká
sezóna na srnce. V
kách370
www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd.
více
viz www.zsmaj2.cz.
10 České Budějovice
naší společnosti provádíme výkup
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
ulovených kusů zvěře, které náwww.krematoriumcb.cz
Komise rady města se představují
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ČEVAK
a. s.
8/2264, 370
10 Českénaším
Budějovicehlavzávisí osud člověka či celé rodiny.
jakoSeverní
poradní
orgán.
60849657 • DIČ: CZ60849657
Byty tvoří dvě skupiny, komise
ním IČ:
úkolem
je
ve
spolupráci
se
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
rozhoduje, jaké byty si ponechásprávou
domů připravit
pro radu
e-mail: info@cevak.cz
• www.cevak.cz
me pro klasické žádosti a jaké bumateriály, které se týkají přidě-

noviny českoBuděJovické radnice

Severní spojka povede
od
Globusu do Okružní
.A.S.A. České Budějovice, spol. s r.o.
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ganizace dopravy je to nejpřínosní. k projednání připomínek, které
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976
, 387 následně
004 602
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okraji724
města
spojí885radnice
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for severní
the Future
ulici.Service
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spojky
informovat,“ doplnila náměstkyně
by se měl snížit počet vozidel vyivana popelová (hopB).

Provozní doba sběrných dvorů

Ulicemi města

Dvořákova ulice vedoucí z Lannovky až na ulici Mánesovu, kde
končila u vlečky do tabáčky, se v letech 1875 až 1921 jmenovala Rosenauerova, ale nebyla nazvána podle tvůrce jedinečného plavebního
kanálu na Šumavě, ale podle českobudějovického měšťana Wenzela Rosenauera. Ulice vznikla ve
druhé polovině devatenáctého století postupně poté, co byla v roce
1868 do města zavedena železnice

to ovšem první cenová skupina. Kdo
cestou z nádraží a na nádraží nechtěl
zrovna posedět v okolních nóbl hotelích, zašel na pivo sem.
Druhou hospodou byla v domě
číslo 9 původně chvalně známá plzeňská pivnice U Holubů, kterou v
roce 1889 převzal František Krátký. Čepovalo se plzeňské pivo z pivovaru Starý Plzenec. Každý čtvrtek
tam měli čerstvý vlašský salát od firmy Uggé z Prahy. Na začátku dva-

DVOŘÁKOVA
Chvalně známý hostinec U Leišů zvaný též Budějovická pivnice
se časem posunul do jiné kategorie. Oficiálně to nebyl nevěstinec
(tím byly např. Tripolis, U modrého
Dunaje, Kasárenská atd.), ale pamětníci tvrdí, že neoficiálně byl. Po
roce 1945 to byl ubytovací hostinec
Belveder nabízející útulnou restauraci, vinárnu, hudbu, společnost
a tanec. Ještě krátce po roce 1950
byl podnik v provozu.

www.asa-cz.cz

Hazard skončí do tří let

příští rok z města zmizí hrací
automaty a do roku 2014 i videoloterijní terminály. zastupitelé totiž
schválili novou vyhlášku, která hazard na území města zakazuje.
hazard z města nezmizí ihned,
a to ani přesto, že vyhláška neobsahuje přechodné období, které
provozovatelé žádali. Již vydané
licence na výherní hrací přístroje na příští rok lze totiž odebrat
pouze na základě správního řízení, takže automaty mohou být
v provozu až do konce roku 2012.

videoloterijní terminály, jež povoluje ministerstvo financí, mají zase
přechodné období stanovené zákonem na tři roky.
město se zákazem hazardu připravilo o zhruba 23 miliony korun
z poplatků za výherní hrací přístroje. ale to byla poslední věc, na kterou se při tvorbě vyhlášky myslelo.
„negativní dopady hazardních her
jsou tak vysoké, že je ani třiadvacet milionů korun v městském rozpočtu nedokáže vyvážit,“ uvedl
primátor Juraj thoma (hopB).

(dokončení ze strany 1)
o tyto prostředky však nepřijdou a budou využity opět na zaměstnance.
největší podíl na výdajích mají
tzv. běžné výdaje. „zajišťují chod
radnice a městských organizací. Jde především o energie,“ vysvětluje 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 elektrické 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 investičních akcích za 300 miliónů kč
v projektech spolufinancovaných
eu, ty představují největší část kapitálových 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 zůstatek 283 364 000 kč, na běžných účtech peněžních fondů
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.

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

A co děti s postižením? Už si mají kde hrát
Veřejné dětské hřiště ve Stromovce se rozroste. „Chceme
vedle stávajícího hřiště ve Stromovce vybudovat i bezbariérové
hřiště s herními prvky určenými
pro děti s tělesným postižením,“
představil projekt vedení města
první náměstek pro ekonomiku
a majetek města Miroslav Joch
a pokračoval: „Nejlepším prostředkem pro vzájemnou inter-

akci dětí je hra, proto právě hřiště, kde si budou moci hrát děti
zdravé i děti s tělesným postižením, je podle nás nejlepším způsobem integrace.“
„Projekt bezbariérového veřejného hřiště projednala rada
města a nyní jej budeme soutěžit,“ doplnil náměstek primátora
pro investice a správu veřejných
statků Kamil Calta.

NOVÉ TROLEJBUSY V MHD

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
Foto Martin Volný
po ní s vámi projedu.“

Podle
stastanice Jihočeského kraje na proohrožujících zdraví dětí a zaměstvební dokumenvedení dvou kontrolních měření
nanců škol, nepochybně by Krajtace z průběhu
v deseti třídách. Hned tentýž den
ská hygienická stanice nejpozději
realizace zatepproto vedoucí odboru školství
5. října přijala taková opatření,
lení základních
a tělovýchovy oslovila Zdravotní
která by zamezila pohybu osob
škol Máj I a II je
ústav se sídlem v Plzni, který měv těchto prostorách. Jelikož se
nezpochybniření provádí, a požádala o zaslání
tak nestalo, dovozuji, že děti ani
telné, že minicenové nabídky.
zaměstnanci školy ani na jednu
málně dva zaV pondělí
října bylojmenoval
o průminutu bezprostředně ohroženy
cátého
století 10.
se hostinec
a postaveno staré nádraží. V první
Na protější straně Dvořákovy
městnanci investičního odboru
běhu
kontroly
KHS
a
dohodnuna svém zdraví nebyly.
U Musilů. V roce 1911 jej převzal Mipolovině devatenáctého století byl
ulice v domě číslo 6 se nacházemagistrátu města měli o zvýšetých
závěrech
informováno
vedení
Za naprosto zarážející však
roslav Skřivánek, ale nedařilo se mu
v prostoru dnešního Mercury Cenla vinárna Josefa Havránka. Také
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které
náměstku
Petru
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Podholovi
uložilo,
abychom
této
zaměstnanců magistrátu města,
Antonína Musila
vydražil
v rocev 1912
ské ulice rybník. Dvořákova ulice
tové války policejní zavírací hodina.
od července letošního roku.
věci
neprodleně
a v soulakteří mi nepředali tak zásadní inMěšťanský
pivovarkonali
a čepoval
zde
by vedla přímo přes něj.
Aloisie Havránková dostala za to
Zpochybnit nelze ani to, že
du
s
požadavkem
Krajské
hygieformace o naměření nadlimitních
své pivo. Roku 1916 převzala hostiUlice Dvořákova nebyla sice
pokutu 50 K a v případě nedobytvšechny výsledky měření koncennické
stanice
objednali
hodnot azbestu. Proto budu ponec
Anna
Leischová
a léta kontrolní
potom to
hlavní třídou, ale těžila z blízkosti
nosti této částky 5 dní vězení. Zřejtrace těchto vláken měli zcela jistě
měření
požadované
Krajskou
hyžadovat prošetření celé situace
byl hostinec U Leišů.
starého a zejména nového nádraží.
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Novotný: „Dovoluji si velectěnému
mu Josefa Täubla nástupce uvačervence prováděla.
zahájena
14. listopadu.
Předběžlu. Na základě požadavků rodičů
jak
to dopadlo,
ale pravděpodobnějobecenstvu zde a v okolí oznámiti,
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25.
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„U města Písku.“ Později zde půRegula III sídlila v Riegrově ulici),
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výuky
žáků
rady zrušit a provést rovnou sanaa likérů, pohostinské pokoje s eleksobili hostinští Emil Procházka, Kapůvodně Kohnova, měla v areálu
zúčastnili také ředitelé obou městvtrickým
náhradních
prostorách.
ci. Podle informací od pracovníků
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investičního odboru slíbila odborkuželník,
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ší. Hostinec je v domě pořád, není
Koh-i-noor Hardmuth.
investičního odboru a odboru
koncentrace minerálních a azbesná firma dodat okamžitě přesný
školství a tělovýchovy
magistrátu
tových
vláken,
které
byly
naměpostup
prací. foto: Antonín Šesták.
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: Jak
se jmenoval
závod n.p.
Koh-i-noor
Hardtmuth ve Dvořákově ulici?
Odpovědi zasílejte do 15. července 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.
ZŠ Máj I: zápis se vzhledem k situaci uskuteční ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně
Na
výherce čeká
mimo jiné kniha
Milana
Bindera školy
„100 let vměstské
dopravy18.
v Českých
Budějovicích“
s jeho
v náhradních
prostorách
v areálu
mateřské
tzv. domečku.
ledna od
13.00 do 17.30
se
vlastnoručním
k. štěcha v 5.podpisem.
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.
Správná odpověď na otázku z květnového vydání zní:
do 17.00 hodin. další informace na webových strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápiPetr Chelčický žil přibližně v letech 1390 až 1460.
kách www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.

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

Výhercem se stal Václav Melichar, Jar. Bendy 16, 370 05 České Budějovice. Blahopřejeme!

Komise rady města se představují

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
lování městských bytů. těch je
V tomto díle
dnes přibližně 1700, vedle klasicsérie, kde vám
kých bytů se jedná i o ubytovny.
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Té CZ.1.14/1.3.00/07.02135.
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Radniční léto: Čaroděj a pyšná princezna. Účinkuje Téměř divadel19.7. 18.00
Múzy na vodě: Javory. Koncert sourozenců Hany a Petra Ulrychoní společnost. / radniční nádvoří
vých. / slepé rameno Malše
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: Koncert lektorů. / Koncert20.7. 19.00
Stříbrný hlas. Mezinárodní festival pěveckých souborů dětí a mláde2.7. 16.00
ní sál Konzervatoře Č. Budějovice, Kanovnická 22
že. / náměstí Přemysla Otakara II.
Bohemia JazzFest. Mezinárodní hudební festival. / náměstí Přemys21.7. 17.00
Múzy na vodě: Děti ráje. První český HITmuzikál v koncertním prove2.7. 21.30
la Otakara II.
dení. Účinkují M. Nosková, B. Slezáček, T. Löbl. / slepé rameno Malše
23.7. 19.00
Radniční léto: Kouzelná píšťalka a Labutí panna. Účinkuje Téměř
Mezinárodní letní hudební kurzy 2012: Koncert irské hudby. / Pi3.7. 18.00
divadelní společnost. / radniční nádvoří
aristické náměstí
23.7. 20.00
Poznávání památek Českých Budějovic za letních úplňků: vyRadniční léto: Jaroslav Samson Lenk. / radniční nádvoří
3.7. 20.30
24.7. - 29.7.
cházka do nejstarší části města. Sraz účastníků před budovou JiLoď kulturního města České Budějovice „Klidná vlna“. Malý kulturhočeského muzea, Dukelská 1. Vstupenky zakoupíte v Mapovém a tuní festival ve městě se zmrzlinou a pivem. / exteriéry Českých Budějovic
24.7. 16.00
ristickém centru Č. Budějovice či před začátkem prohlídky.
Metamorfózy zámků. Mezinárodní festival orchestrů a baletu. / náMúzy na vodě: „GALA“ Jihočeské komorní filharmonie. Večer s
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Provozní doba sběrných dvorů
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