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 Linka č. 3 bude rychlejší
 Nový městský web

Přísnější pravidla pro chovatele psů

Příští rok bude kritický,
ale rozpočet ho ustojí

Město České Budějovice zpřísní pravidla pro chovatele psů na
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policie
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v roce 2010 za volné pobíhání psa
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Psi
navíc
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další položku tvoří nedaňové
chodit na dětská hřiště, pískoviště
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Dotace budou i přes krizi vyšší než v roce 2011

Očekávejme
Léto, letos i
město plné života

v mateřských
školkách

VÝSTAVA UMĚNÍ VE MĚSTĚ JIŽ POPÁTÉ. Obří sochy ozdobily
centrum Českých Budějovic. Například přímo na náměstí si mohou lidé prohlédnout sochu s názvem V-myšlení. „Jedná se o více
než čtyři metry vysokou hlavu, do které je možné vstoupit, tedy
‚vmyslet se‘ a ocitnout se tak v myšlení,“ říká iniciátor výstavy
a autor sochy Michal Trpák. Foto: Petr Zikmund

Českobudějovickou MHD
čekají změny k lepšímu

Prosinec je
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KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ... V Českých Budějovicích se uskutečnilo slavnostní předání jazykových certifikátů mezinárodních zkoušek Cambridge English Young Learners a Österreichisches Sprachdiplom
Deutsch 33 žákům a žákyním Základní školy Matice školské. „Velmi si
vážíme práce pedagogů této základní školy, kteří takto kvalitně připravili kandidáty k oběma zkouškám,“ řekl náměstek primátora Petr Podhola. Foto: Petr Zikmund
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7.30 - 14.00
Pátek:
ZŠ Máj I: zápis se vzhledem k situaci 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
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.
města Č.
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další
informace
na webových strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápikách www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
Pražská tř. 2275/108,

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje

tuto pro město klíčovou silniční in-

Dotazník je určen vlastníkům památek

Odbor památkové péče many za účelem záchrany, zachovágistrátu nabízí majitelům památek
ní a zhodnocení památek. Nemůže
možnost zapojit se do Programu
je získat vlastník, který má vůči stáregenerace městské památkové retu dluhy, a nemohou být použity ani
zervace České Budějovice v roce
na obnovu kulturní památky, pokud
2013 a čerpat z finančního příspěvje součástí ručení k úvěru, jenž není
ku města a státu. Zájem o příspěv řádném termínu splácen. Poskyvek na obnovu památek prozkoutované finance jsou přísně účelomá anketní dotazník. "Dotazníky
vé, mohou být použity jen na úhraposkytujeme už několik let vždy
du prací zabezpečujících uchování
v souvislosti s aktualizací Prograsouhrnné památkové hodnoty, nimu na příslušný rok. Slouží jako jekoliv na modernizace a jiné úpravy
den z podkladů pro jednotlivé akce
prováděné v zájmu vlastníka, ani na
v Programu regenerace. Příspěvpráce investiční povahy," vysvětluky státní podpory jsou poskytováje pravidla náměstkyně primátoCyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez aut, získal Radek
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení
cyklistických nadšenců
Váš provozovatel
požádal: „Reagoval jsem na článek v radničních novinách.
a kanalizací
Lékárnička nám v cyklistickévodovodů
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.“

Kašny a pítka slouží v horkých
letních dnech k osvěžení

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

Pohřební
ústav

370 10 České Budějovice
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz

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

města se představují
ProvozníKomise
dobarady
sběrných
dvorů

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje
žádost
Dolní ulice, pečlivě
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Severní spojka povede
od Globusu do Okružní

až do 6. ledna bude na úřední
desce budějovického magistrátu vystaven návrh zadání změny
územního plánu města ve vazbě
na takzvanou severní spojku. tou
se rozumí budoucí dvoupruhová silnice s návrhovou rychlostí
50 km/h, která by přes řeku vltavu
spojila okružní křižovatku u Globusu, pražskou třídu a okružní ulici.
podle integrovaného plánu organizace dopravy je to nejpřínosnější dopravní stavba ve městě, neboť na severním okraji města spojí
dvě nejvytíženější silnice i/20 a i/3.
odlehčí tak především strakonické
ulici. díky stavbě severní spojky
by se měl snížit počet vozidel vy-

užívajících strakonickou mezi novým mostem a pražskou třídou až
o sedm tisíc v každém směru.
„všechny dostupné informace
o připravované komunikaci občané najdou na městském webu
v sekci doprava v nově vytvořené
rubrice severní spojka. zájemci
mohou do navrhovaných změn
nahlédnout pochopitelně také přímo na odboru územního plánování. k projednání připomínek, které
budou uplatněny do 6. ledna, svolá
radnice následně jednání, o jehož
termínu budeme veřejnost samozřejmě v dostatečném předstihu
informovat,“ doplnila náměstkyně
ivana popelová (hopB).

Ulicemi města

JERONÝMOVA

zena při bombardování v roce 1945.
Část v Jeronýmově ulici byla značně
poničena, ale část v Lannovce s věží
zůstala v dobrém stavu. V této části
podle pamětníků bydleli po 9. květnu
1945 Rusové. Komise radnice ale později rozhodla, že celá německá reálka
novogotického vzhledu bude zbořena. Stalo se a léta tam zel nevzhledný
prostor, než se proměnil na parkoviště
(též nevzhledné) Prioru. Další dvě školy
v Jeronýmově ulici získala po roce
1948 Pedagogická fakulta.

obchodník koňmi, již před rokem
1863 jízdárnu. V roce 1909 si postavil novou velkou jízdárnu secesního zevnějšku a od 5. ledna 1910 vyučoval jízdě na koni. Roku 1911 obdržel Mořic Metzl koncesi k provozování biografu, postavil si vedle ob dva domy směrem k Lannovce secesní budovu Elite - Biograf
a o vánočních svátcích 1911 se začalo hrát. Podle dobových novin Elite – Biograf svými rozměry
a komfortním zařízením daleko před-

Jeronýmova ulice vznikla poté,
co v roce 1557 vdova Barbora Migalová, majitelka pozemků v okolí pozdější ulice, pozemky rozparcelovala a rozprodala. Od Lannovky k Novohradské se tak postavila řada převážně zemědělských
usedlostí. V roce 1875 dostala ulice název Claudiova a ke konci 19.
století se většina usedlostí či dvorů přestavěla na městské činžovní domy. Jeden z posledních byl
Metzlův dvůr. Roku 1921 byla Clau-

Hazard skončí
do tří let
Ê

příští rok z města zmizí hrací
videoloterijní terminály, jež povoautomaty a do roku 2014 i videoluje ministerstvo financí, mají zase
loterijní terminály. zastupitelé totiž
přechodné období stanovené záschválili novou vyhlášku, která hakonem na tři roky.
zard na území města zakazuje.
město se zákazem hazardu přihazard z města nezmizí ihned,
pravilo o zhruba 23 miliony korun
a to ani přesto, že vyhláška neobz poplatků za výherní hrací přístrosahuje přechodné období, které
je. ale to byla poslední věc, na kteprovozovatelé žádali. Již vydané
rou se při tvorbě vyhlášky myslelo.
licence na výherní hrací přístro„negativní dopady hazardních her
je na příští
rok
lze
totiž
odebrat
jsou tak
vysoké, že
je ani třiadvaINFORMAČNÍ
SYSTÉM
PRO
CESTUJÍCÍ
MHDÊ
pouze na základě správního řícet milionů korun v městském rozVÊČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCHÊ
zení, takže automaty mohou být
počtu nedokáže vyvážit,“ uvedl
v provozu až do konce roku 2012.
primátor Juraj thoma (hopB).
VÊrámci
vybavenoÊ 70
70 zastávek
zastávekMHD
MHDoznačníky
novými
V rámci projektuÊ
projektu byloÊ
bylo vybaveno
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
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Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

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
označníky s digitálními displeji, které zobrazují informace o
školách vyvodíme
Rozpočet:
Seškrtané
skutečných časech příjezdůÊ
jednotlivých spojůvýdaje
a aktuální
Ê

s digitálními displeji, které zobrazují informace o skutečných časech

příjezdů jednotlivých spojů a aktuální informace týkající se provozu.
informace
týkající
se provozu.ÊSoučástí
systému
jsouÊiÊvelkoplošné
podařilo
vysoutěžit
cenu elek(dokončení
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lékárniček spojil náměstek Miroslav Joch (ČSSD) i slib: „Když
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Hudební večery na náměstí: jazZÍKAspol. Hudební vystoupení
16.8. 19.00
Duha. Mezinárodní folklórní festival. / náměstí Přemysla Otakara II.
swingového tělesa. / náměstí Přemysla Otakara II.
Radniční léto: Hradišťan. Celovečerní koncert cimbálové muziky,
Radniční léto: Kašpárek v rohlíku 1. Účinkuje loutkohra Jihočeského diva20.8. 18.00
umělecký vedoucí J. Pavlica. / radniční nádvoří
dla. Vstupenky zakoupíte snadno přes www.cbsystem.cz. / radniční nádvoří
Radniční
léto:
Čarodějnice
z
kumbálu
a
Dva
klíče.
Účinkuje
Téměř
2.8. 18.00
Radniční léto: Kašpárek v rohlíku 2. Účinkuje loutkohra Jihočeského diva21.8. 18.00
divadelní společnost. / radniční nádvoří
dla. Vstupenky zakoupíte snadno přes www.cbsystem.cz. / radniční nádvoří
Hudební večery na náměstí: Štreka. Hudební vystoupení folkrocko2.8. 19.00
Přírodní zahrady. Vzdělávací seminář. / Galerie Na dvorku, Hroznová 8
21.8. 18.00
vé kapely. / náměstí Přemysla Otakara II.
Hudební večery na náměstí: Bonsai č. 3. Hudební vystoupení folko21.8. 19.00
Poznávání památek Českých Budějovic za letních úplňků: Čes2.8. 20.30
vého tělesa. / náměstí Přemysla Otakara II.
ké Budějovice kamenné. Sraz účastníků před budovou JihočeskéHrály dudy. Tradiční folklorní odpoledne za účasti tuzemských i za22.8. 16.00
ho muzea, Dukelská 1. Vstupenky zakoupíte v Mapovém a turistickém
hraničních dudáků. / Letní scéna Spolkového a kulturního domu Slavie
centru Č. Budějovice či před začátkem prohlídky.
Hudební slavnosti Emy Destinnové: Zahajovací koncert. Jihočes22.8. 19.30
European Forum 2012: Koncert. Účinkují účastníci setkání mládeže
5.8. 18.30
ká komorní filharmonie s dirigentem L. Svárovským a pěvcem R. Noze dvanácti evropských zemí. / radniční nádvoří
vákem. / Koncertní síň O. Jeremiáše
Radniční léto: Street Wings (Španělsko). Keltský folk-rock. / rad6.8. 20.00
Radniční léto: Pavel Žalman LOHONKA. / radniční nádvoří
22.8. 20.00
niční nádvoří
Radniční léto: Jak se víly napravily a Janek mluvka. Účinkuje Té23.8. 18.00
Varhanní koncert: Iva Slancová / Kostel Božského srdce Páně, Ru7.8. 19.00
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