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za 75miroslav
milionů
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korun.
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výců.
Konkrétní
informace
se
obča(pro srovnání: 1% představuje 10
lít do dalších započatých etap,
aby
běrové
právě
tuto investici.
né
Českýchschválený
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a životního
prostředí,“
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miroslav Joch
(čssd).
níruchu
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pro nájezd
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a set
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městek
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konce října.
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Hřiště pro zdravé i postižené děti bude ve Stromovce
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Balada
o větším
Očekávejme
město
plné
života
rozpočtovém

Prosinec je
měsícem očekávání. Přichází
advent a po něm
V květnu
jsem
následují
Vánona Letos
stejnémjsme
místě
ce.
upozorňoval,
že do
se
však rozhodli
městského
oslavit
tyto rozpočvýtu přichází zedny
státní
znamné
rok co
stávkasy
trochu
jinérokpodobě,
než jsme byli
le menší objem prozvyklí.
středků
že nevidím
Už oda 26.
listopadu náměstí „okunadějidřevěné
na zlepšení.
puje“
městečko, které nabízí
Po pár měsících
mohu říci, že punče
mé kon-ze
dárkové
zboží, občerstvení,
všech
koutů
a bohatý
statování
bylosvěta
přesné.
Bohužel.program...
A nejen
to. Když
do tohoto
městeč15. října
jsme zahájili
projednávání
ka
čas odnačasu
zavítám,
vidím, ženise
rozpočtu
rok 2013
a samozřejmě
stalo
setkávání
lidí,musí
tedypočítím,
koho místem
nepřekvapí,
že město
čím
náměstí
mělo být
i jindy nežpříjen
tat sbydalším
propadem
v daňových
ojmech.
adventu.
přímým důkazem
A to iToto
přes jedeklarované
úsilí mitoho,
že
lidé
se
chtějí
setkávat
a
chtějí
nisterstva financí přidat do pokladen
kstředních
tomu mítapříležitost.
malých měst a obcí více
Tentoprostřednictvím
poznatek, který
má svoji
logipeněz
nového
zákona
ku,
je proto pro určení
nás důkazem,
podo rozpočtovém
daní, cožžezačaporovat
akce
a
aktivity,
které
oživují
lo vypadat jako pohádka. Ale jak známěstský
prostor,
je důležité
pro samotmo, pohádky
mívají
vždy dobrý
konec.
ný
život města
a jeho
obyvatel
a činí
V našem
reálu tedy
začíná
jít o baladu.
z našeho města město pro lidi. Určitě
Nový zákon totiž jednou rukou dukáse nechci s tímto postojem hlásit o paty sypal, zatímco nám druhá ruka v titent, vždyť jde o trend, který v České
chosti shrábla příspěvek na financování
republice začíná nabývat na stále věta mateřských
v takřkaradnic
srovšíškol
důležitosti
poté,školek
co většina
natelné
výši. Na dvacet
příjmovélet
stránce,
v daza
uplynulých
v podstatě
ňových i vyřešila
nedaňovýchproblém
příjmech náš
roztéměř
zastarazchudl o několik
desítek
milionů
lépočet
infrastruktury,
prošla
si obdobím
korun. Na průmyslových
výdajové stráncezón,
se pak
budování
aby senašly požadavky
odborů
matáhla
investory,jednotlivých
a teď začíná
zjišťovat,
gistrátu,
městských
příspěvkových
orgaže k tomu, aby lidé ve městě zůstávali,
nizací
Sečtežili
zdea obchodních
a pracovali,společností.
je nejdůležitější,
no aměsto
podtrženo:
tyto požadavky
přesahují
aby
poskytovalo
příležitosti
pro
možnosti rozpočtu
o 290 milionů
korun!
setkávání,
pro návštěvu
kulturních
Protože nastavená
pravidla
hry v ulice
této
i sportovních
akcí, aby
se oživily
už neumožňují
afázi
náměstí,
zkrátkafinanční
aby senároky
lidé nafumohli
kovat, nelze počítat
v prvním
kole s pouspolečensky
a kreativně
vyžít.
Letošní
advent,
byť Čeká
jistě nás
s nějahým
seškrtáním
„rezerv“.
opět
kou
tou boj
chybičkou,
bude korutřeba
urputný
o každou kterou
vynaloženou
snu.provozovatelem
doladit,
aby
Bude se muset ještě
zvažovat,
co je pro
další
lepší
a lepší,
snad
městoročníky
zbytnost,byly
co je
naopak,
co chceotevře
oči
všem,
kteří
o
tom
doteď
me opravit a co bude muset ještě počkat,
pochybovali.
Doufejme
a přejme
na jaké projekty
se městutedy
vyplatí
získat
si,
aby nejen
prosinec,
ale i celý
evropské
dotační
prostředky
přes příští
nutrok
propředfinancovávání
nás rokem neustálých
nostbyl
jejich
a na co příuž
jemných
očekávání.
Abychom
se
mohli
nikoli… Recept jak upéct koláč větší,
těšit
na
společenské
a
setkávací
akce,
než jsou reálné finanční možnosti, proaby
se celý rok ve městě něco pozitivstě neexistuje.
níhoAle
dělojedna
a aby
lidé zpráva
pocítilina
nový
závan
dobrá
závěr.
Ať
města
otevřeného
a pulzujícího!
už schvalování
rozpočtu
dopadne v proPopelová
sinci jakkoliv, Ivana
garantujeme
všem,(HOPB),
že ani
náměstkyně
primátora
pro příští rok nezadlužíme
město
o korunu navíc nad úvěry, které byly schváleny
předešlými městskými „vládami“.
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Nejhorší dopravní omezení, ktetem na Rudolfovské potrvá od 9.3
ré letos bylo v Českých Budějodo 25. 4. 2013.
vicích, bylo uzavření viaduktu na
Provoz pod viaduktem bude
Rudolfovské ulici, které souviselo
v této době stejný jako letos. Omes rekonstrukcí IV. koridoru České
zen bude vždy jeden blok mosBudějovice – Nemanice I. Viadukt
tu a bude průjezdný jen pro vozise znovu otevřel v polovině října.
dla MHD a vozy Integrovaného záUž v době jeho otevření byla křichranného systému.
žovatka s Nádražní naprogramoUž nyní ale lze předpokládat, že
vaná na nový systém zprovoznění
se uzavírka viaduktu prodlouží až
zanádražní
komunikace.
do bruslení
konce dubna,
protože souběžO tolik oblíbené
veřejné adventní
na náměstí,
kte„Provoz
ukázal,
i když serozpočet
něco
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rekonstrukré
by bylo
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příliš
nákladné,
Bunaprojektuje
na
základě
prognóz,
ce
křižovatky
Rudolfovská
- Nádějovičtí nepřijdou. „Jako náhradu za ledovou plochu přímo
nena
vždy
se
řidiči
podle
toho
chovadražní.
Jedná
se
o
investici
města,
náměstí nabízíme bruslení zdarma na zimním stadionu,
jí. aMytosamozřejmě
tentoprosince
stav bude-od 10
do do
které
přidají v
ještě
i plynárny.
v sobotu 24.
16sehodin,
sobotu
31.
me
monitorovat
případě
potřeby
„V rámci
výběrového
ale
prosince
od A
10v do
18 hodin
a v neděli
na Nový
rok od 12řízení
do 19
systém
upravíme,“
řekla
náměstkybudeme
dělat
vše
proto,
abychom
hodin,” přiblížil vánoční dárek občanům náměstek Kamil Calněta
primátora
Ivana
Popelová.
se vešli roku
do termínu
daného rekon(TOP 09).
„Ze
zkušeností z minulého
lze předpokládat
Už nyní je ale ve
jasné,
že sekdy
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strukcí IV.
železničního
koridoru,
návštěvnost
dnech,
je bezplatné
bruslení,
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lidí,”
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provozu novévedoucí
rozřazení
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původně
trvat
odboru
zařízení
Tomáš
No-tři
liónů kč. patří sem jednak příjmy
luje předsedkyně finančního výbonavák.
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Ivana
Popelová.
Foto Petr Zikmund
z pronájmu a jednak dividendy,
ru petra šebestíková (top 09).
dražní. Také se ukázalo, že v PekáVšechny tyto termíny jsou předpopředevším z teplárny, které v tom„pokud nakonec budou příjmy
renské ulici si lidé hodně zvykli na
klady sdělené firmou Eurovia, ktemiliónů kč. komunikaci.
to
roce
činily 38 miliónů
kč. tepnižší,
můžeme škrtat už
jen v kaČeskobudějovická
radnice
vyvené
ministerstvem
zdravotnictví,
zanádražní
rá
rekonstrukci železničního
Seškrtané
výdaje kolárnu
však čeká nákladné odsíření,
ze příštím
státníhoroce
rozpočtu
pakletošní
přitepitálových
výdajích,
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při
řešila problém
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řeší otázodevzdávat.
V
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ridoru realizuje. Přesné termíny
město
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stěží
mohlo
bez dalších
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splnila
přísné
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limity,
če nazásadní
přenesený
výkonjak
státní
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české ekonomiky
ku, co dělatvývoji
se závadným
nebo ne„Nespotřebovaný starý alkodvě
uzavírky
viaduktu
opět oznámíme veřejnosti aktuálpůjček dostát svým závazkům nebýt
proto
jako doložen
majoritnípůvod,
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dodatečné
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Po příjmy
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něhož není
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Rudolfovské,
i matrik,
mostu
ně před zahájením prací.
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Budvarusociální
zopakují.
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podpory, a přívaných prostředků zpět do rozpočtiž
podstatně zatěžují
budějovicto problémem
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lidí. Radnice
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Sociální dávky budou vyplácet
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zajistí ekoloa
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provoz mš
a zš cca
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úvěry náměstek
použité naprimátorekonpadech.
dobu
bude
pouze
omezen
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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
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ivana popelová (hopB).

Hazard skončí do tří let

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).

Dopravní zácpy zůstanou, pokud
bude o stavebních akcích
rozhodovat i nadále jen cena
Viadukt na Rudolfovské třídě je
průjezdný a jezdí se už i po Lidické třídě. Naopak Žižkova ulice zůstává uzavřena. Podle prvního náměstka pro ekonomiku a majetek
města Miroslava Jocha ukázaly
stavební práce na všech třech tepnách slabiny plánování dopravních
staveb v Českých Budějovicích.
„Mnohým občanům uzavírky ulic
značně zkomplikovaly život, nejen
motoristům, trčícím v kolonách,
občanům, kterým pod okny hlučí
odkláněná doprava, ale například
i cestujícím využívajícím MHD, která musela být odkláněna,“ je si vědom první náměstek pro ekonomiku a majetek města Miroslav Joch,
k tomu ale dodává: „Tyto opravy ani neinvestuje ani nezajišťuje
město.“

Kámen úrazu podle něj leží ve
způsobu vyhodnocování veřejných zakázek. „Jsem přesvědčen, že tyto problémy způsobuje současná filosofie veřejných zakázek. Více než na kvalitě přípravy projektů, návaznosti stavebních
práci a jejich načasování, záleží na
co nejnižší ceně. Není už ale domyšleno, co škody je tím způsobeno občanům,“ pozastavuje se přístupem k veřejným soutěžím Miroslav Joch. „Pevně doufám, že politici na všech úrovních změní filosofii přístupu k veřejným soutěžím.
Nejde přeci jen o to zadat zakázku
za co nejnižší cenu, ale zadat zakázku, která bude udělaná dobře
a s ohledem na dopad na své okolí,“ apeluje na kolegy politiky Miroslav Joch.

Zastupitelstvo projedná
pomoc pro katedrálu

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
Radnice
se za
snaží
pomoci čes„My
určitě děkanství
doporuna zimním stadionu. „Město poskytlo
dotaci
reprezentaci
města v
mládežnických
sportech
kobudějovickému
děkanství.
V kačíme kontakt
s Jihočeským
kraFoto
Petr Zikmund
ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek
Petr Podhola
(ČSSD).
tedrále svatého Mikuláše totiž při
jem. Pak také existují jiné možprávě probíhající rekonstrukci obnosti formou příhraničních granjevil statik v klenbě dlouhou a hlutů, kde by mohlo děkanství získat
bokou trhlinu. Práce se tady tak
finanční podporu pokrývající přii kvůli tomu oproti původnímu plábližně až třetinu nákladů,“ dodal
nu prodraží přibližně o čtyři miprimátor.
V minulých letech podpořilióny korun. Děkanství požádaly České Budějovice veškeré inlo město o finanční podporu, zaPodle
stastanice
navproohrožujících
dětí ado
zaměstvestice,
kterézdraví
směřovaly
obnostupiteléJihočeského
o ní budou kraje
jednat
lisvební dokumenvedení
nanců
škol, nepochybně
Krajvy
církevních
památek nabyúzemí
topadu. dvou kontrolních měření
tace z průběhu
v deseti
třídách.
Hned
tentýž
den
ská
hygienická
stanice
nejpozději
města částkou více než 21 milio„Myslím si, že město by finančrealizace zatepproto
vedoucí
odborumohlo.
školství
5. korun.
října přijala
taková
nů
Poslední
velkýopatření,
finanční
ní příspěvek
poskytnout
Na
lení základních
a
tělovýchovy
oslovila
Zdravotní
která by zamezila
pohybu
osob
příspěvek
z městského
rozpočtu,
druhou
stranu ale
také rovnou
říškol Máj I a II je
ústav
měv těchto
prostorách.
Jelikož
se
který
se týkal
katedrály
svatého
kám, se
že sídlem
nebudev Plzni,
možnékterý
poskytnezpochybniření
požádala
o zaslání
tak nestalo,
dovozuji,
že do
dětipřeani
Mikuláše,
byla
investice
nout provádí,
ho v plnéa výši,
a to vzhledem
telné, že minicenové
nabídky.
zaměstnanci
školy
ani na jednu
dláždění
celého
prostranství
mezi
k tomu, jak
se vyvíjí příjmová stránmálně dva zaV pondělí 10.
října bylo
průminutu věží,
bezprostředně
Černou
děkanstvímohroženy
a kosteka městského
rozpočtu,“
řekl oprimáměstnanci investičního odboru
běhu
kontroly
dohodnuna svém
nebyly.
lem.
Její zdraví
výše činila
téměř tři militor Juraj
Thoma sKHS
tím, žea existují
i jiné
magistrátu
městadvou
měli až
o zvýšetých
závěrech
informováno
vedení
naprosto zarážející však
ónyZa
korun.
možnosti,
kde lze
peníze čerpat.
ce snad během
tří let.
ných
hodnotách společnost
minerálních přávláměsta, které mi a náměstku Petru
považuji laxní přístup některých
Nyní Jihočeská
ken
včetněusiluje
azbestu
povědomí
již
Podholovi uložilo, abychom v této
zaměstnanců magistrátu města,
tel hudby
o získání
územod
července
letošního
roku.
věci
neprodleně
konali
a
v
soulakteří mi nepředali tak zásadní inního rozhodnutí a ladí se posledZpochybnitzáležitosti,
nelze anijako
to, naže
du s požadavkem Krajské hygieformace o naměření nadlimitních
ní technické
všechny
výsledky výsadba
měření koncennické stanice objednali kontrolní
hodnot azbestu. Proto budu popříklad náhradní
zeleně
trace
těchto
vláken
měli
zcela
jistě
měření
požadované
Krajskou
hyžadovat prošetření celé situace
a dopravní napojení, které musí
od
5. října, patrně
všakpreferovajiž od pogienickou stanicí.
a vyvození důsledků včetně perreflektovat
městem
loviny
září k dispozici
také pracovZdravotní ústav se sídlem
sonálního.
né rozmístění
komunikací
uvnitř
níci
Krajské
hygienické
stanice
v Plzni objednané měření v areNa jednání rady města 7. proareálu.
Faktem
ale je, že realizaJihočeského
kraje.
Těm
je
předaálu
obou
májských
škol
provesince byl přijat postup řešení
ce celého záměru nabírá značla
Zliv,město
která
dl ve dnech 1. až 4. listopadu.
spočívající v tom, že bude provené společnost
zpoždění, aMAPOZ
proto bude
demontáž
takzvaných
boletických
Analýza odebraných vzorků byla
dena 2. etapa zateplení májských
chtít garance,
že výstavba
bude
panelů
v areálu
škol od 26.
do 29.
pracovníky Zdravotního ústavu
škol a poté celková sanace areázahájena
v relativně
krátkém
července
zahájena 14. listopadu. Předběžlu. Na základě požadavků rodičů
čase poté,prováděla.
co územní rozhodnuVe středu
5. října Naší
se v snahou
prostonou informaci o výsledku měna rychlejší řešení celé situace
tí nabude
platnosti.
rách
základních
na Máji
z poření se vedení města dozvědělo
a i s ohledem na to, že zhotovije, aby
z této škol
nepěkné
lokality
pudu
Krajské
hygienické
stanice
v
pátek
25.
listopadu
a
rozhodtel nedodal ve slíbeném termínu
vzniklo atraktivní území pro volkonalo
jinéi sport.
k výlo Děkan
o preventivním
uzavření
obou výzdoby
upravený
harmonogram
stanovený čas, jednání
bydlení,mimo
kulturu
Zdeněk Mareš
s částí
odejmuté
kvůli opravě
skytu
nadlimitních
azbeszákladních
škol. Současně
bylaZikmund
ných prací, navrhnu toto usnesení
Přívětivé
nejen prohodnot
investory,
ale
podélné praskliny.
Foto: Petr
tových
vláken,
kterého
se
dále
zahájena
organizace
výuky
žáků
rady
zrušit
a
provést
rovnou
sanapro všechny, kteří tam přijdou.“
zúčastnili také ředitelé obou městv náhradních prostorách.
ci. Podle informací od pracovníků
odbor
města Českéodboru
Budějovice
ských základních škol, pracovníci
Jsem Majetkový
přesvědčen,
že Magistrátu
kdyby
investičního
slíbila odborv souladu
se zákonem
o obcích
investičního odboru a odboru
koncentrace minerálních
a azbesná firma
dodat okamžitě přesný
usnesením
Budějovice
školství a tělovýchovy magistrátu
tových avláken,
kteréRady
bylyměsta
namě-České
postup
prací. č. 1569/2012
v y h l a šškolách,
u j e v ý b ě r o v é ř í z e Kamil
n í Calta (TOP 09),
města. Výsledkem tohoto jednání
řeny v obou májských
náměstek primátora
byl požadavek Krajské hygienické
dosáhly hodnot bezprostředně
na pronájem částí pozemků:
• v k. ú. České Budějovice 2 - parc. č. 2061/789, 2061/540, 2039/22
(výměra 32 m2)
V Českých Budějovicích se
• v k. ú. České Budějovice 3 – parc. č. 2610/1, 3120/1, 4615, 2305/1,
v ZŠ
neděli
“Plavaly k situaci
Máj14.I: října
zápisopět
se vzhledem
uskuteční
ZŠ Máj
II:2) zápis se bude konat standardně
1869/5,
1855/2 (výměra
47 m
prsa”.
Jedná se prostorách
o štafetové vplav náhradních
areálu mateřské
školyBudějovice
v tzv. domečku.
ledna(výměra
od 13.00
• v k. ú. České
5 – parc. 18.
č. 390/1
12 do
m2)17.30 se
vání
na podporu
žen
k. štěcha
v 5. anemocných
7. třídě (žlutý
pavilon),• av to
ve
dnech
koná
zápis
do třídy
pro nadané
děti a zároveň
k. ú. České Budějovice 1 – parc.
č. 263/1,
590/2 (výměra
21 m2)
s 19.
rakovinou
se poprledna odprsu,
14.00které
do 18.00
hodin a 20.•ledna
14.00Budějovice
do speciální
třídy pro
zrakově
postižené.
v k. ú.odČeské
6 – parc.
č. 941/1
(výměra
20 m2)19. a 20.
védo
v Českých
Budějovicích
usku2
17.00 hodin. další informace na webových
strán-Budějovice
ledna vždy
13.00
do 17.30
hodin12semkonají
zápi)
• v k. ú. České
7 –od
parc.
č. 14/1
(výměra
tečnilo
v loňském roce 2011.
kách www.zsmaj.cz.
do běžných
tříd. více viz
www.zsmaj2.cz.
• a pronájem 2 ks sy
výlepových
informačních
válců
na pozemku
Akci pro rok 2012 opět pořádalo
parc. č. 338, k.ú. České Budějovice 6
sdružení ARCUS život společně
za účelem umístění a provozování
výlepových
ploch a
Komise rady
města plakátovacích
se představují
s AVON proti rakovině prsu a to
válců určených k výlepu oznámení, plakátů, programů, inzerce a jiza finanční podpory města Česných listin pro třetí osoby za úplatu včetně potírání nelegálního výké Budějovice. Ženy přišla podlepu na území statutárního města České Budějovice dle zadávacích
pořit
také handicapovaná
plavneplatiči,
kteří nepracují a spodostát.
dou určeny
do soutěže obálkovou
podmínek.
kyně
Běla Hlaváčová a nad akcí
a mé
osobní
závěr?
lečnosti
nic nepřináší.
v těchto
metodou.
Účastníkem
může být fyzická
či právnická
osoba,
kterápřání
doručína
přihlášpřevzal
svouk záštitu
námětekbytů.
prinejdříve
první skupině
městonápisem
by mělo„Výběrové
za prostředky
utrpřípadech
komise obálce
doporučuje
vý-označené
ku v zapečetěné
zřetelně
řízení na
mátora
Podhola.
dnes jižPetr
o jejich
přidělení nerozžené v oblasti
městského
bydlení
pověď
z městského
bytu naploch
uby-- NEOTVÍRAT“
provozovatele
výlepových
na adresu
– Statutární
„Rakovina
se
může
týkat
kažhoduje místo v pořadníku, i když
stavět
byty, Přemysla
které byOtakara
mohly II.
být
tovnu.
neplatí
ani
městopokud
Českédotyčný
Budějovice,
majetkový
odbor, nám.
dého
v jakémkoli
Je
délka zodnás
podání
žádostivěku.
je stále
cílené bytové
nadále,
může
až poté doč.1,2, 370
92 teprve
České Budějovice
nebonástrojem
osobně na majetkový
odbor politiMaaž
neuvěřitelné,
s jakou
jedním
z kritérií. důležitou
rolihouhrata 232
by mohla
ovlivnit
i professtat
výpověď,
rozdílč.od
gistrátu
městana
, vchod
3, II.soupatro, č.ky.
dveří
nejpozději
do 19.
listoževnatostí
tyto ženy
dokázaje i sociálníse
situace
žadatele,
zda
ní skladbu obyvatel města, např.
kromých
vlastníků,
padu 2012
do 15,00kteří
hod. to mají
ly
touto
nemápoprat
v péči sděti,
zdazákeřnou
je zaměstnaformou pobídek
prosi investory,
mnohem
jednodušší.
Zadávací
podmínky na pronájem předmětných
pozemků
zájemci
mocí
a také to, že jsou
ochotny
ný… prostřednictvím
těchto
bytů
ale i pro občany.
současnosti
co se týčenasoutěžených
vyzvednou
majetkovém bytů,
odboru Magistrátu
města v
České
Budějo- je
se
veřejně
své životní
chce
městopodělit
pomocio řešit
situaci
navchod
trhu sice
400
bytů,
ale
dají
uchazeči
do určitého
termínu
vice,
nám. Přemysla
Otakara
II. č. 1,2,
č. 3, kolem
II. patro,
č. dv.
232.
příběhy,
aby
mohly
dát sílu
rodin, které
setak
ocitnou
v tíživé
sojsou drahé náležitosti
a nenabízí
nabídky
v zalepených
obálkách.
Přihlášky,
které nebudou
obsahovatpronájmy
všechny požadované
a
naději
jinýmjsou
nemocným,
že i o
ciální
situaci,
však spořádapotřebnou
jistotu,
a
tak
se
lidé
kritériem
pro
rozhodnutí
však
dle zadávacích podmínek, budou z hodnocení vyřazeny.
ni
nad
zvíné mohou
a aktivně
se touto
snaží nemocí
svou situaci
zadluží
na celýprávo
život odmítnout
koupí bytu,
není
vždy nejvyšší
jsou
i žaStatutární
městocena,
České
Budějovice
si vyhrazuje
tězit,“
náměstek
změnit.řekl
naopak
by naprimátora
městské
místořízení
aby zrušit.
měli možnost zažádat
datelé,
kteřípředložené
sice přijdou
s nejvyšvšechny
nabídky
a výběrové
Petr
byty Podhola.
neměli mít nárok dlouhodobí
si o městské bydlení.
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí

Odpovědnost za situaci na májských
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Rozpočet: Seškrtané výdaje
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Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost
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Ulicemi města
Novohradská silnice mezi Vídeňskou bránou a starší vesnicí
Mladé (původně Lodus) vznikla
kolem roku 1265, kdy rytíř Hýř lokalizoval nové město Budějovice
a určil tři městské brány, ze kterých vedly silnice ven z města ve
směru na Prahu, Linec a Vídeň.
Do té doby bylo Mladé cestami
propojeno s Rožnovem a Budivojovicemi. Silnice se odedávna
nazývala Novohradská, ale oficiálně až od roku 1875 a to v úseku

Sviny a Nové Hrady se tak octly jen
na okresní silnici. Ve 2. polovině 19.
století se na Novohradské postavila řada průmyslových podniků. Státní tabáková továrna, cukrovar, cvočkárna, lokomotivní depo a výtopna,
později továrna na cukroviny a čokoládu Merkur, depo tramvají, městská elektrárna, pila Haibach atd.
Největší komunikační tok zažila
Novohradská po roce 1868, kdy bylo
postaveno nové nádraží a začaly jezdit vlaky nejprve z Plzně, pak z Prahy

NOVOHRADSKÁ
varu v roce 1910 zastavena. Naopak v té době postavená továrna na čokoládu Merkur prosperovala ve všech směrech. Ještě
v 50. letech 20. století za tzv. lidové demokracie byl Merkur pojem. Produkoval známé vánoční
kolekce Merkur. Zásahem z centra, možná nějaké lobby z čokoládovny Orion, byl překvapivě Merkur zrušen.
Novohradská je historicky
spojena s tramvajemi a se sídlem

Hazard skončí do tří let
Na bioodpad budou popelnice

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
72 dobrovolnických hodin

203 000,“ doplnil miroslav Joch.
Nepořádné páníčky36zastoupí
Grizzly

a vlastněných společností se nám

Nová multifunkční čtyřkolka
Yamaha rozšířila nedávno vozový park společnosti .A.S.A. České Budějovice. Je určena především ke sběru psích exkrementů, k
němuž byl doposud využíván lehký motocykl Monet Korado, osazený vysavačem. Pořizovací cena
vozu včetně příslušenství ve formě
vysavače se vyšplhala na čtvrt milionu Kč, přesně na 257 300 korun.
Výhodou nové čtyřkolky je zejméků. Lokality budou průběžně kontrona její multifunkčnost, protože v přílovány a podle potřeby a stupně znepadě potřeby nebo podle stanovenéčištění bude plán úklidu upravován.
ho harmonogramu bude tento stroj
Společnost .A.S.A. České Buuklízet okolí vysazených stromů a
dějovice, s.r.o. se rozhodla zakoukeřů, včetně nedopalků a drobných
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„100 letbezprostředně
městské dopravy v Českých Budějovicích“
s jeho
vlastnoručním podpisem.
Správná odpověď na otázku ze srpnového vydání zní: Městská plynárna byla uvedena do provozu
v roce 1868.
Výhercem se stala Ludmila Zásmětová z Tábora. Blahopřejeme!
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.
do 17.00 hodin. 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.
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Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II

Kolik nás stojí černé skládky?
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Budějovice
Takový byl Budějovický advent 2011
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Galerie současného umění připravila pro veřejnost sérii přednášek
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na České
téma architektura.
.A.S.A.
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Provozní doba sběrných dvorů

Napodruhé uspěl u rady měspových ploch v celých čb, doplstředaSo
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Advent v Českých Budějovicích
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II. V omezené podobě bude také
na Štědrý den i první svátek vánoční.
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Chybět opět nebude poník ani dětský kolotoč,“ prozradila náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Malé změny oproti loňsku budou i ohledně gastrostánků. Vždy
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„Chtěli bychom, aby byla do adventního a vánočního provozu zapojena i Samsonova kašna, která
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