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Příští rok bude kritický,
ale rozpočet ho ustojí

město
připravilo
rozpočet
na předfinancování a spolufinanna nový rok. očekávat lze nižší
cování integrovaného programu
výnos z daní z příjmů, současné
rozvoje města, tzv. iprm, po jevedení města navíc nepočítá ani
hož doběhnutí v roce 2013 zbude
s příjmy z hazardu, který chce
alarmující dluh,“ zdůraznil miroslav
ve městě utlumit.
Joch s tím, že za tímto dluhem sto„vše ale zvládneme,“ uklidňuje
jí chybné vyhodnocení financování
občany první náměstek primátoevropských projektů, kdy se jedra miroslav Joch (čssd). i kdyby
notlivé etapy musí předfinancovat
se naplnil nejhorší scénář a výpaz vlastních zdrojů, a prostředky,
dek daní byl tak velký, že předčí
které přitékají často se zpožděním
i očekávaný pokles příjmů oproti
a v menších objemech, než se půskutečnosti roku 2011 o 3,81%
vodně předpokládalo, se musí pře(pro srovnání: 1% představuje 10
lít do dalších započatých etap, aby
miliónů korun), mají podle miroslabyl splněn schválený plán prací.
V GRÜNWALDOVCE
NOVÉ
ŠATNY.
Žáci
ze ZávaŠKOLÁCI
Jocha Budějovice
dobré jméno MAJÍ
„snažili
jsme
se proto
alespoň
snikladní školy Grünwaldova, kterou zřizuje
Budějovice,
u bank.
žovat město
výměryČeské
opravovaných
ulic,“
získali
nové
šatny.
„Vzhledem
k
tomu,
že
tuto
naši
základní
školu
naměsto v příjmech poklesne
přibližuje jeden ze záchranných
dětí,
naším
hlavním
záměrem
rozšíření nevyhovunavštěvuje
rozpočet659
mezi
letybylo
2007
a 2008.
kroků
náměstek.
jících
kapacit
šaten.
V rámci
stavebních úprav došlo ke změnám dis„šli
jsme
na krev,“
tvrdí
miroslav
pozice
původního
objektu
v
podobě
nástavby
druhého
podlaží a příJoch. dokládá to délka a množství
Příjmy ovlivní
krize
stavbě která
exteriérového
únikového
jednání,
předcházela
sesta-schodiště. V objektu budou umístěny šatny
pro všechny
třídy základní
a zázemí
pracovníků rozpočtu
úklidu.
příjmy
městského
vení
rozpočtu.
„po tři týdny
jsme školy
Celá přístavba
byla odborů
navržena
a takéjsou
realizována
tak, aby
co nejvíce
tvořeny řadou
položek.
nejvýzasedali
s vedoucími
a řevyhovovala
provozu
školy
a
splňovala
požadavky
platných
předpisů.
raznější
jsou
příjmy
daňové.
ty by
diteli našich příspěvkových organiArchitektonicky
nový
pavilonměly
moderním
činit 1 vzdušným
092 miliónydojmem,“
kč.
zací
a prošli s nimipůsobí
každou
položříká
k tomuto
projektu
za 9,5
milionu korun
Petr
dalšínáměstek
položku primátora
tvoří nedaňové
ku.
museli
prokázat
účelnost
takto
Podhola. Foto: Petr Zikmund

Dotace budou i přes krizi vyšší než v roce 2011
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Háječek se bude
také soutěžit
Rada města definitivně schválivující. Takže soutěž kromě náplně
la vypsání ideové jednokolové vemusí vyřešit i otázku, zda se vše
řejné urbanistické a architektonicodehraje ve stávajících zrekonstruké soutěže na víceúčelové kulturovaných „kulisách“, nebo by se měl
ně společenské zařízení Háječek v
stavět úplně jiný objekt. Od návrhu
Českých Budějovicích.
řešení se také bude odvíjet odhad
„Cílem soutěže je definovat, co
finančních předpokladů, a proto
by mělo nahradit stávající objekt
výsledek této soutěže bude soužit
letního kina, s jakou funkcí a v jaké
jako zadání pro výběr projektanta.
podobě. Atraktivní multikulturní za„Soutěž počítá s tím, že bude
řízení v lokalitě stávajícího letního
zpracována vazba areálu letního
kina by mělo vytvořit příjemný vekina i na okolní park v celém rozřejný prostor pro pořádání oficiálsahu, včetně Krumlovských aleních i méně oficiálních kulturních a
jí. Jednak by architekti stejně tenspolečenských akcí, zapojený orto aspekt zohlednili, protože neuganicky do struktury města. Funkmí, a to je dobře, vytrhávat věci z
ce letního kina by tedy měla být
kontextu. Navíc se můžou objevit
obohacená i o další kulturně spoledobré nápady, které, byť v současčenské činnosti,“ říká náměstkyně
né době probíhá v parku základní
primátora Ivana Popelová.
oprava, můžou vnést nové myšlenOhniskem řešení je území stáky do toho, jak a čím park oživit a
vajícího letního kina. Právě prozpříjemnit pro návštěvníky,“ dodáto je v této fázi soutěž pouze idevá Ivana Popelová.
„Soutěžní návrhy se budou odeová, protože během zpracovávání
vzdávat do 15. února 2012 a předzadání se ukázalo, že uchopit tenpokládáme, že v první polovině
to prostor není úplně jednoduché. I
března bude soutěž uzavřena. Pak
z hlediska provozního má stávající
se obyvatelé města můžou opět těletní kino hromadu much. Prostor
šit na výstavu nejen vítězných návrmá například velmi špatnou akushů. Pokud najdeme odpovídající intiku, protože zvuk od plátna se odspiraci, věřím, že rada města vypíše
ráží od budovy zimního stadionu
O
tolik
oblíbené
veřejné
adventní
bruslení
ktevýběrové
řízenína
nanáměstí,
projektanta,
abya nepříjemně se uplatňuje v obytré by
bylo naproti
pro napjatý
rozpočetchom
města
příliš mohli
nákladné,
opravdu
v roceBu2014
ných
domech
nad Malší.
dějovičtí
nepřijdou.
„Jakopro
náhradu
ledovou
plochu
přímo
neboza
2015
letní kino
kompletně
zreTaké světelné
parametry
na náměstí
nabízíme
bruslení zdarma
na zimním
stadionu,
konstruovat,“
uzavírá Popelová.
provoz
letního kina
jsou nevyhoa to v sobotu 24. prosince od 10 do 16 hodin, v sobotu 31.
prosince od 10 do 18 hodin a v neděli na Nový rok od 12 do 19
hodin,” přiblížil vánoční dárek občanům náměstek Kamil Calta (TOP 09). „Ze zkušeností z minulého roku lze předpokládat
návštěvnost ve dnech, kdy je bezplatné bruslení, až 500 lidí,”
předpokládá vedoucí odboru sportovních zařízení Tomáš Novák.
Foto Petr Zikmund

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
ruchu a životního prostředí,“ přiblížil náměstek miroslav Joch (čssd).
v roce 2011 šlo na dotace o 1,5 miliónu korun méně.
Obyvatelé
a především
řidiči
šestiprosince,
milionů korun
z evŽádosti lze
podávat např.
na vkulturuDotací
již od 16.
na oblast
Českých
Budějovicích
jistěna oblast
ropských
fondů
podpořil
rekoncestovního
ruchu odsi6.zcela
ledna,
sociální
politiky
v polovině
oddychli.
Povolnočasové
rekonstrukci aktivity
se zno-i nastrukci
i regionální
proledna, na
podporu
a rozvoj operační
služeb péče
vuo otevřela
Tou
nyní
gram.
děti do 6Žižkova
let od 1.ulice.
února.
více
informací
najdete na webovém portálu
mohou
projíždět
auta,
autobusy
a
Zpět
se
také
opět
díky
otevřeměsta v sekci magistrát/dotace.
procházet chodci.
ní Žižkovy ulice i viaduktu u nádraNově zrekonstruovaná ulice doží vrátily na své původní trasy linky
příjmy, které by měly činit 325 mivynaložených
prostředků,“
znala několik změn,
na kterévysvětsi lidé
trolejbusů a autobusů.
liónů kč. patří sem jednak příjmy
luje
předsedkyně
finančního
výbopomalu zvykají.
Nově se rovněž uvažuje o noz pronájmu a jednak dividendy,
ru petra
šebestíková
(top
09). zde
Například
autobusy
MHD
vých zastávkách v druhé části Žižpředevším
z teplárny, které v tom„pokud nakonec
budou
příjmy
již nezastavují.
Zastávka
se přesukovy ulice, blíže k nádraží.
miliónů kč.
to roce činily 38 miliónů kč. tepnižší,o můžeme
škrtat metrů
už jendál,
v kanula
několik desítek
za
„Jednou z variant je prostor polárnu však čeká nákladné odsíření,
ze státního rozpočtu pak přitepitálových
výdajích,
naopak
při
roh
– před Dům
služeb
na Senoblíž restaurace U Koníčka nebo
aby
splnila
přísné
emisní
limity,
če na přenesený výkon státní sprápozitivním
vývoji české
vážném
náměstí.
Jedná ekonomiky
se o místo,
dále u Žižkova pomníku. Někde v
proto město jako majoritní akcinasměřujeme
dodatečné
příjmy
vy,
zahrnující např. agendu matrik,
kde kdysi zastávka původně byla.
prostoru ulic Žižkova, Jeronýmoonář teplárny nepočítá v příštím
do „Tato
splácení
našich
ty todokladů, sociální podpory, a přístavba
začaladluhů,
v červenci
a
va, Novohradská, by měly vzniktiž podstatně
zatěžují
budějovicpůvodně
měla být
dokončena
až na
nout obousměrné zastávky," říká
ký rozpočet,“
konci
listopadu. upozornil
Práce všakmiroslav
skončivedoucí
oddělení
řízení budou
dopravy vyplácet úřady práce
Sociální
dávky
Joch.
předpokládá
se,
že
ly o měsíc dříve a jsme takzadlužerádi, že
Dopravního
města
Česvyplácenípodniku
sociálních
dávek
bude s účinností od 1. ledna přecházet
ní
v
roce
2012
překročí
magickou
můžeme řidičům ulevit, že jim ubyla
ké
Budějovice
Radek
Filip„Je
s tím,
že
z města
na úřady
práce.
to největší
organizační změna,“ upozornil
1 miliardu
korun,Náklady
což představuje
jedna
z uzavírek.
na rekonoprimátor
těchto věcech
se
teprve
jedná
Juraj thoma (hopB). a
takřka
11
000
kč
na
obyvatele.
strukci Žižkovy ulice byly téměř 24
nové zastávky se objeví buď v roce
„současné
vedení
města však
miliony
korun. Byla
nahrazena
sta2013 či 2014.
roce s příjmem z dividend.
neodhlasovalo
ani korunu
spěvek na provoz mš a zš cca
rá
kanalizace a vodovodní
řaddluhů,
s příSoučasné i chystané změny vykapitálové příjmy města se očeneseme asizcela
zátěže
z minulých
let,
85 miliónů. „tyto prostředky však
pojkami
nové
jsou komunicházejí z dopravního průzkumu,
kávají ve výši 49 miliónů kč. nejsplácíme
úvěry
použité
na
rekonv žádném případě nepokrývají nákace i chodníky,“ vysvětlil náměskterý se zpracovával z důvodu dovýraznější položku bude tvořit odstrukci
úpravny
vody,
zimního
staklady na výkon státní správy, ta
tek primátora Kamil Calta.
stupnosti MHD v krajském městě.
prodej majetku, především objektů
dionu či stavbu modrého mostu,
nás přijde na více než 140 miliónů
radniční 3 a kd vltava, o jejichž
úvěr ve výši 180 miliónů korun,
korun. vedle svých občanů se totiž
prodeji rozhodlo už zastupitelstvo
použitý na refinancování invesměsto
staráZikmund
i o obyvatele 78 okolFoto: Petr
v minulém funkčním období. to by
tičních akcí, ale především nás
ních obcí, což je nejvíce z ostatmělo do městské kasy přivést 45
zatížil úvěr 600 miliónů, určený
ních statutárních měst,“ stěžuje si
Trávníky i chodníky plné psích
náměstek. 54 milióny kč si pak veVývoj schváleného rozpočtu - příjmy
exkrementů, tak to už řadu let vyU příležitosti oslav 94. výročí
ství, sportu, výchovy či školství.
dení
nechává
jako Budějorezervu,
padáměsta
v ulicích
Českých
2 500
vzniku
samostatného ČeskosloMedaile Za statečnost je stříbrkdyby
od 1. ledna
nepovedlo
vic,
alese
například
i v parcích
nebo
2 000
venska
udělil primátor Juraj Thoná a Za zásluhy z obecného kovu,
hladce
agendupsů
dávek
u
řeky. převést
Mnozí majitelé
se sovyma
obě medaile mají červenožlutou
1 500 zasloužilým českobudějovicciální
potřebnosti
na
úřady
práce
mlouvají, že nemohli výtvor svékým
stuhu v barvách města. Na roz1 000 osobnostem vyznamenání Za
a
město
muselo
vyplácet
dávky
ho miláčka sebrat, protože nestatečnost
a Za zásluhy. Slavnostdíl od pamětních medailí je mož500
po dobu
dalších
dvou měsíců.
měli
sáček.
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města jim
ní ceremonie
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né je nosit při slavnostních příle0
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o 21,“
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na str.Juraj
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jednorázová
loma
(hopB).
náměstek
primátora
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či velkých materiálních hodnot
přírodní motivy, na medaili Za sta1 500
patka,
která majiteli
petr podhola
(čssd) psa
všakpomůže
doplnil,
s1 000
nasazením vlastního života, vytečnost je vyobrazen Samson boexkrement
znamenání
Za zásluhy uděluje prijující se lvem – jako na Samsonože se odbor nabrat.
více zaměří na systém
500
„Přímo
u těchto zásobníků
nebo
mátor
osobám, jež se zasloužily o
vě kašně.
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intervence,
romskou otáz0
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jejich
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budou
také
2000 2001
2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
rozvoj1999
Českých
Budějovic
v oblasti
Přehled
letošních
vyznameprotidrogovouokolí
politiku
a kuráodpadkové
koše,
které společkapitálové příjmy
n přijaté transfery
umění, vědy, techniky,nhospodářnaných
naleznete na str. 3.
torství pro děti
a mládež.

Pejskaři dostali sáčky

Primátor ocenil statečnost
a zásluhy občanů města

Seškrtané výdaje

město by stěží mohlo bez dalších
půjček dostát svým závazkům nebýt
důsledného vracení neproinvestovaných prostředků zpět do rozpočtu a soutěžením služeb v otevřených
výběrových řízeních. „celkem jsme
tak mohli zapojit do rozpočtu na příští rok 110 miliónů korun,“ oceňuje
miroslav Joch. přispěli také pracovníci magistrátu zapojením zůstatku
na účtu zaměstnaneckého fondu
ve výši 882 000 kč.
(dokončení na straně 2)
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Hazard skončí do tří let

Návštěvníci sportovních a kultechnické záležitosti,“ vysvětlil náslužeb, jejich poskytovatelů a zadaturních akcí ve Sportovní hale i v
městek primátora Kamil Calta.
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Budvar aréně si oddychli. Zase
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ka teplárny.
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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).

Přes milion korun ušetří město
na nové smlouvě pojištění majetku

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje
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Kde najdete sáčky na exkrementy:

Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II
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Hazard skončí do tří let

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje

Primátor ocenil statečnost a zásluhy občanů města

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

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost

DOTAZNÍK

noviny českoBuděJovické radnice

Severní spojka povede
od
Globusu doNOVÉHO
Okružní
PŘÍPRAVA
STRATEGICKÉHO PLÁNU:

až do 6. ledna bude na úřední
užívajících strakonickou mezi nodesce
magistrávým mostem a pražskou g.
třídou
až dopravní spojení s Prahou
Špatné

Jak sebudějovického
Vám žije v našem
městě
tu vystaven návrh zadání změny
o sedm tisíc v každém směru.
h. Nevyhovující podmínky pro cyklodopravu

1. Ve které
části
města
„všechny dostupné informace
územního
plánu
města
vebydlíte?
vazbě
i. Nedostatečné
propojení hromadnou dopravou s okolními
(Vyznačte severní
křížkem)spojku. tou
o připravované komunikaci
obna takzvanou
obcemi

najdou
městském webu
se
dvoupruho rozumí
a. Vnitřníbudoucí
město (historické
jádro, čané
Pražská
čtvrť,naStarov sekci
doprava
v nově vytvořené
vá silnice
s návrhovou
rychlostí
j. Nevyhovující MHD

městská
čtvrť, Linecké
předměstí,
Vídeňská
čtvrť)
rubrice severní spojka. zájemci
50
která (Máj,
by přes
řeku Šumava)
vltavu
 km/h,
b. Sídliště
Vltava,
k. Dopravu nevnímám jako zásadní problém

do navrhovaných
změn
spojila
křižovatku
u Globu c. okružní
Vnější část
města nebo
příměstímohou
(např. Rožnov,
Kruml.
Jiný,příprosím uveďte
............................................

nahlédnout pochopitelně l.také
su, pražskou třídu a okružní ulici.
předměstí, Nemanice, Suché Vrbné, Mladé apod.)
podle integrovaného plánu ormo na odboru územního 11.
plánováV případě, že jste uvedli jako jeden z nejvážnějších

d.
Nemám
zde
stálé
bydliště,
pouze
zde
pracuji,
chodím
ganizace dopravy je to nejpřínosní. k projednání připomínek, které
problémů nedostatek parkovacích míst, ve které
do školy
nější dopravní
stavba ve městě, nebudou uplatněny do 6. ledna, svolá
konkrétní části města (např. Nám. Přemysla Otakaboť
na
severním
okraji
města
spojí
následně pro
jednání, o jehož
2. Kterou část města vnímáte jakoradnice
nejatraktivnější
ra II., poliklinika atd.) je podle Vás parkování nejprodvě bydlení?
nejvytíženější silnice i/20 a i/3.
termínu budeme veřejnost samoblematičtější?
odlehčí tak především strakonické
zřejmě v dostatečném předstihu
jakého
důvodu?
ulici.Z díky
stavbě
severní spojky
informovat,“ doplnila náměstkyně
................................……………………………………………
by se
měl snížit počet vozidel vyivana popelová (hopB).
..........…………....……………………………………………
12. Jakým způsobem byste řešili nedostatek parkovacích míst ve městě?
..........…………....……………………………………………

Hazard skončí do tří let
3.

c. Kurzy účetnictví a finanční gramotnosti
d. Kurzy právní gramotnosti




e. Kurzy zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností,
umění vystupovat před lidmi, prezentovat apod.

f. Jiné, specifikujte: ……………………………………....


Volný čas (kultura, sport a spolkový život)

21. Jak jste spokojen/a s možnostmi trávení volného
času v našem městě?
a. Jak jste spokojen/a s nabídkou kulturních akcí (kino, divadlo, koncerty, diskotéky, plesy apod.)
 Velmi spokojen/a
 Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a
b. Jak jste spokojen/a s nabídkou sportovního vyžití (hřiště,
stadiony, koupaliště, místa pro adrenalinový sport apod.)
 Velmi spokojen/a
 Spokojen/a
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

Do které části města dojíždíte za prací?
................................……………………………………………
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 zác. Jak jste spokojen/a s nabídkou volnočasových aktivit pro
schválili
novou
vyhlášku,
která
hakonem
na
tři
roky.
13.
Měl
by se podle Vašeho názoru uzavřít střed města
 Dojíždím za prací mimo město, kam?
mládež (kroužky a kluby, hřiště, pískoviště a jiné plochy
zard na území města zakazuje.
město se zákazem hazardupro
při-osobníVedení
automobily?
(tzn.
vznik
pěší
zóny)
města v čele s primátorem Jurajem Thomou
pro děti (HOPB)
a mládež)si váží mladých sportovců, kteří
hazard z města nezmizí ihned,
pravilo o zhruba 23 miliony korun
úspěšně
reprezentovali město na významných sportovních
akcích (MČR, MEa MS)
v tomto roce,
..........…………....……………………………………………
a. Ano

 Velmi spokojen/a
Spokojen/a
a to ani přesto, že vyhláška neobz poplatků za výherní hrací přístroa
v
čase
adventu
pro
ně
zorganizovalo
setkání.
To
se
uskutečnilo
13. prosince v restauraci VIP

 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
sahuje
období, které
je. ale
to byla poslední
naNe
kte4. Co přechodné
osobně považujete
za největší
přednost
města, věc,b.
na zimním stadionu. „Město poskytlo dotaci za reprezentaci města v mládežnických sportech
provozovatelé
vydané
 Velmi
nespokojen/a
rou se při tvorbě vyhlášky myslelo.
c. Nevím
co se Vámžádali.
na němJiž
líbí?
Foto Petr Zikmund
ve 
výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola
(ČSSD).
licence na výherní hrací přístro„negativní dopady hazardních her
d. Uvítali byste na území města výstavbu nové koncertní
..........…………....……………………………………………
je na
příští rok lze totiž odebrat
jsou tak vysoké, že je ani14.
třiadvaJak jste spokojeni s městskou hromadnou doprasíně „Rejnok“?
pouze na základě správního řícet milionů korun v městskémvou
roz-z hlediska:
Ano

zení,..........…………....……………………………………………
takže automaty mohou být
počtu nedokáže vyvážit,“
a. uvedl
Komfortu:
v5.provozu
až do považujete
konce roku 2012.
primátor
Juraj thoma
Ne

Co osobně
za největší
nedostatek
měs- (hopB). Velmi spokojen/a
 Spokojen/a
ta, co se Vám na něm nelíbí?
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
e. Které zařízení pro volný čas Vám ve městě nejvíc chybí?
 Velmi nespokojen/a
..........…………....……………………………………………
..........…………....……………………………………………
Podle
stastanice Jihočeského kraje na proohrožujících zdraví dětí a zaměstb. Intervalů spojů:
podařilo
vysoutěžit
cenu
elek(dokončení
ze
strany
1)
..........…………....……………………………………………
vební
dokumenvedení dvou kontrolních
měření
nanců škol, nepochybně by Kraj..........…………....……………………………………………

Velmi
spokojen/a

Spokojen/a
trické energie o 4,8% nižší, a tak
o tyto prostředky však nepřitace
z
průběhu
v
deseti
třídách.
Hned
tentýž
den
ská hygienická stanice nejpozději
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
6. Jak
jste spokojen/a
životního
prostředí
oproti
letošním
34 miliónům jsme
jdou
a budou
využity opětse
nastavem
zarealizace zatepproto vedoucí
odboru priority
školství města
5. říjnaČeské
přijala Budějovice
taková opatření,
Rozvojové
 Velmi nespokojen/a
ve městě?
na částce 32 milióny korun.“ podle
městnance.
lení základních
a tělovýchovy
Zdravotní
která
by zamezila
pohybu
osob
22. oslovila
Které oblasti
považujete
pro další
rozvoj města
za klíčové?
náměstka
na výdajích
mají
a. největší
Jak jstepodíl
spokojen/a
se zajištěním
likvidace akamila
třídění calty
od- (top 09) je
škol Máj I a II je
ústav se sídlem vVyznačte
Plzni, který
mě- (max.
v těchto
prostorách.
Jelikož
se
křížkem
3 možnosti
– dle Vašich
osob15. Myslíte
si, že pro rozvoj našeho města bude důležikdy
to úspěch především v situaci,
tzv. padů?
běžné výdaje. „zajišťují chod
nezpochybniření provádí, a požádala
o
zaslání
tak
nestalo,
dovozuji,
že
děti
ani
ních priorit)
té letiště?
energií rostou.
radnice
a městských
telné, že minicenové nabídky.
zaměstnanci školy ani na jednu
 Velmi
spokojen/aorganiza-  ceny
Spokojen/a
 a. Tvorba podmínek pro bydlení
v rámci kapitálových výdajů
cí. Jde především o energie,“ vya. Anoje
málně dva zaV pondělí 10. října bylo o průminutu bezprostředně ohroženy
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
b. Vytváření
novýchna
pracovních
míst
město vázáno pokračovat vb.invessvětluje náměstek miroslav Joch.
městnanci
investičního odboru
běhu kontrolyKHS
a dohodnusvém zdraví
nebyly.
Ne


Velmi
nespokojen/a
tičních akcích za 300 miliónů kč
 c. Zlepšování
podmínek
oblasti
zároveň sem patří i grantový
magistrátu města měli o zvýšetých závěrech informováno
vedení
Zav sociální
naprosto
zarážející však
v
projektech
spolufinancovaných
systém
města,
ve
kterém
bude

d.
Rozšiřování
a
zkvalitňování
podmínek
ných
hodnotách
b. Jak jste spokojen/a s kvalitou ovzduší ve městě?
Dostupnost
služeb
pro minerálních
občany vlá- města, které mi a náměstku Petru považuji laxní přístup některých
eu,
ty
představují
největší
část
ka22,5
miliónu
kč.
celkem
se
na
tuto
pro
volnočasové
aktivity
ken
včetně
azbestu
povědomí
již
zaměstnanců magistrátu města,
Velmi spokojen/a
 Spokojen/a
16. Jak
spokojen/a s dostupností veřejnýchPodholovi
služeb? uložilo, abychom v této
pitálových výdajů plánovaných
projsteod
kapitolu vydá 1 324 552 000 kč. „Je
 konali
e. Řešení
dopravy kteří mi nepředali tak zásadní inčervence letošního roku.
věci neprodleně
a v soula Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
rok 2012 ve výši 543 milióny.
to částka o 265 790 000 korun nižší
a. Jak jste spokojen/a
s dostupností
školek
a
Zpochybnit
nelze ani mateřských
to, že
du
s požadavkem
hygieformace
o naměření nadlimitních
 f.Krajské
Ochrana
životního
prostředí

Velmi
nespokojen/a
poslední položkou v rozpočtu
než v roce 2011,“ upozornil Joch.
základních
škol výsledky měření koncenvšechny
nické stanice 
objednali
g. Péčekontrolní
o historickéhodnot
dědictvíazbestu.
města Proto budu pojsou
2011Velmi
šebestíkové
je hluku
trace
těchto vláken mělizcela
jistě
c. podle
Jak jstepetry
spokojen/a
s hladinou
vepeněžní
městě? účty. „k 31. 10. 
měření požadované
Krajskou
hyžadovat
spokojen/a
Spokojen/a
 h. Rozvoj cestovního ruchu prošetření celé situace
měli na běžných účtechzů-Nemohu
úspora
dána spokojen/a
i soutěžením cen  jsme
od 5.posoudit
října, patrně
všakjiž od
pogienickou stanicí.
a
vyvození
důsledků včetně per Velmi
Spokojen/a
/ Nevím
Nespokojen/a
 i. Rozvoj školství
statek 283 364 000 kč, na běženergií. „díky sdruženému nákupu
loviny
září k dispozici také pracovZdravotní 
ústav
se sídlem
sonálního.
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Velmi
nespokojen/a
j. Rozvoj
a rozšiřování
zdravotních služeb
ných účtech peněžních fondů
města a jím zřizovaných organizací
níci Krajské hygienické stanice
v Plzni objednané měření v areNa jednání rady města 7. pro Velmi nespokojen/a
 k. Řešení otázek bezpečnosti, snižování kriminality ve městě
36 203 000,“ doplnil miroslav
a vlastněných
společností se nám
b. Joch.
Jak jste Jihočeského
spokojen/a s dostupností
kraje. Těm jestředních
předa- a vysokých
álu obou májských škol provesince byl přijat postup řešení
prosím:spočívající v tom, že bude proved. Jak jste spokojen/a s množstvím zeleně ve městě?
la společnost MAPOZ Zliv, která
dl ve dnech 1. Jiné?
až 4.Uveďte,
listopadu.
škol
demontáž
takzvaných boletických
vzorků byla
dena 2. etapa zateplení májských
 Velmi spokojen/a
 Spokojen/a
 Velmi
spokojen/a
 Spokojen/aAnalýza odebraných
..........…………....……………………………………………
panelů
v areálu/ Nevím
škol od26. Nespokojen/a
do 29.
pracovníky Zdravotního ústavu
škol a poté celková sanace areá Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
 Nemohu
posoudit
července
prováděla.
zahájena
14.
listopadu.
Předběžlu. Na základě požadavků rodičů
 Velmi nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a
23.
Co
je
podle
Vás
největší
úspěšného
Ve středu 5. října se v prostonou informaci o výsledku měna překážkou
rychlejší řešení
celé rozvoje
situace
města?
Co
by
v
příštích
mohlo
rozzákladních
škol na Májizákladní
z poření
se vedení města dozvědělo
a i letech
s ohledem
naomezit
to, žejeho
zhotovic. Jak jsterách
spokojen/a
s dostupností
zdravotní
voj a snížit
spokojenost
obyvatel ve
s životem
ve městě?
7. Kdyby za Vámi přijela do Českých Budějovic návštěpudu Krajské
hygienické
v pátek 25. listopadu
a rozhodtel nedodal
slíbeném
termínu
péče (praktický
lékař, zubař
apod.) stanice
va, která tu nikdy předtím nebyla, jaké místo byste
konalo
jednání mimo 
jinéSpokojen/a
k výlo o preventivním
uzavření obou
upravený harmonogram stanove Velmi
spokojen/a
..........…………....……………………………………………
jí určitě ukázali?
skytuposoudit
nadlimitních
hodnot
azbeszákladních škol. Současně byla
ných prací, navrhnu toto usnesení
 Nemohu
/ Nevím
 Nespokojen/a
tových
vláken,
kterého
se
dále
zahájena
organizace
výuky
žáků
rady zrušit a provést rovnou sana..........…………....……………………………………………
 Velmi nespokojen/a
a. ..........…………....……………………………………………
zúčastnili také ředitelé obou městv náhradních prostorách.
ci. Podle informací od pracovníků
b. Nevím

základních
škol, pracovníci
Jsem přesvědčen,
kdyby spatřujete
investičního
odboru
slíbila odbord. Jak jste ských
spokojen/a
s dostupností
sociálních služeb
24. V čem že
naopak
největší
příležitost
pro
investičního
a odboru
a azbes-rozvoj
ná města
firma dodat
přesný
 Velmi
spokojen/a odboru 
Spokojen/akoncentrace minerálních
možný budoucí
České okamžitě
Budějovice?
školství
a
tělovýchovy
magistrátu
tových
vláken,
které
byly
naměpostup
prací.
 Nemohu posoudit / Nevím  Nespokojen/a
8. Jste spokojeni s čistotou a úpravou veřejných pro..........…………....……………………………………………
Kamil Calta (TOP 09),
města.
Výsledkem tohoto jednání
řeny v obou májských
školách,
 Velmi
nespokojen/a
stranství ve městě?
náměstek primátora
byl požadavek Krajské hygienické
dosáhly hodnot bezprostředně
..........…………....……………………………………………
a. Ano

..........…………....……………………………………………
b. Ne

..........…………....…………………………………………… 25. Máte-li jakékoliv další připomínky a náměty k řešení,
c. Pokud nejste, co by se podle Vás mělo zlepšit?
uveďte je prosím zde:
Cyklistické lékárničky, které zbyly po Dni bez aut, získal17.Radek
Jak hodnotíte kvalitu služeb zajišťovaných magistráZŠ
Máj
I:
zápis se vzhledem k situaci uskuteční
ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně
Švec (vpravo), který o ně jménem sdružení cyklistických nadšenců
..........…………....……………………………………………
tem a dalšími úřady?
……………………………………………………………….
v náhradních prostorách v areálu mateřské školy v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se
požádal:
„Reagoval jsem na článek v radničních novinách.
 Velmi k.
spokojen/a
 (žlutý
Spokojen/a
..........…………....……………………………………………
štěcha v 5. a 7. třídě
pavilon), a to ve dnech
koná zápis do třídy pro nadané děti a zároveň
Lékárnička nám v cyklistické výbavě chybí.“ S předáním
 Nemohu
/ Nevím
Nespokojen/a
19. posoudit
ledna od 14.00
do 
18.00
hodin a 20. ledna od 14.00
do speciální třídy pro zrakově postižené. 19. a 20.
lékárniček
spojil náměstek Miroslav Joch (ČSSD) i slib: „Když
..........…………....……………………………………………
...............…………....……………………………………………

Velmi
nespokojen/a
do 17.00 hodin. další informace na webových strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápistojím v čele odboru, které na stavby, jako je plánovaná
kách www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
cyklostezka Nemanice-Borek, uvolňuje peníze, slibuji, že se
..........…………....……………………………………………
Jak hodnotíte dopravní situaci v našem městě
18.Volný
Co by mohl magistrát města udělat pro zlepšení koFoto Martin
po ní s vámi projedu.“
munikace s občany?
9. Jak se dopravujete do zaměstnání/školy?

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

a. Osobním automobilem



a. Podrobnější informace v radničních novinách



Komise rady města se představují

b. Více
informací na internetových
stránkách
města posuzuje

Bytová
komise
při doporučení
přidělit
městský
byt
pečlivě
Identifikační
údaje každou žádost
b. Městskou hromadnou
dopravou


Více je
informací
na úředních
deskách
 kteří nepracují a sponeplatiči,
lování 
městských bytů. c.těch
dou určeny
do soutěže
obálkovou
tomto
Jsem:
 Muždostát.  Žena
c. VNa
kole díle
a mé osobní přání na závěr?
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Ulicemi města
Ve 2. polovině 19. století se
začaly stavět bytové domy na
pozemcích budějovického měšťana a starosty Adalberta Wunderlicha, které se nacházely mezi
Lineckou silnicí a řekou Malší,
přibližně od dnešní ulice U Malše k ulici Matice školské. Adalbert Wunderlich měl také na Linecké dvůr. V roce 1875 dostala nová ulice jméno Wunderlichova. Ve městě byl znám jiný Wunderlich a to Josef, vynálezce do-

měr nové ulice a nového mostu se
však nerealizoval. Později vznikla
přes Malši jen lávka z ulice Matice
školské (dnes tzv. Modrý most).
V roce 1921 byla Wunderlichova ulice přejmenována na Tylovu.
Půdorys Tylovky ukončily z jižní
strany městské domy z roku 1921
a ze severní panelák Experiment.
Od počátku byla Tylovka málo průjezdní ulicí. Mohlo by se říci, že to
byla tichá ulice rovnoběžná s frekventovanou Lineckou a nesrovna-

T Y L O VA
lovky, Děkanské a přilehlé Linecké byla čtvrtí hokejistů. Hráli bratři Podlahové, Píchové, Antonín
Španinger, Bäumeltů, Tonda Hošek, Standa Kačírek, Pepík Pártl,
Jula Šembera, Bohouš Veselka,
skoro by se mohl z nich sestavit
dobrý manšaft. Děkanskou ulici
nechal v roce 1962 přejmenovat
předseda MěNV Bedřich Drajer
na ulici U Malše.
Hostinec U Hovorků zanikl po
roce 1945. Pro pivo se pak chodi-
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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.

Ve středu 12. prosince se v
době od 14 do 16 hodin uskuteční prodej jízdních kol ze ztrát
a nálezů magistrátu města Čes-

ké Budějovice. Zájemci mohou
přijít do skladu zadního traktu
ZŠ E. Destinové, příjezd z ulice
J. Opletala.

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).

Budějovice budou mít
Centrum halových sportů Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje

Ztracená či nalezená kola
budou mít nové majitele

Oznámení majetkového odboru
Magistrátu města České Budějovice
Zastupitelstvo města České Budějovice na svém zasedání
21. června 2012 projednalo a usnesením č. 163/2012 schválilo

prodej volné bytové jednotky č. 1482/9
na adrese tř. 28. října 1482/7 v Českých Budějovicích (3+1 kategorie standard)
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cyklostezka
Nemanice-Borek,
peníze, slibuji,
že se
Foto Martin Volný
po ní s vámi projedu.“
Bližší informace a podmínky prodeje obdrží zájemci na majetkovém odboru Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla
Otakara II. č. 1, 2, II. patro, č. dv. 233, tel. 386 802 403.
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Správná odpověď na otázku z říjnového vydání zní: Ve městě jela tramvaj naposledy v roce 1950.
Výhercem se stal David Potyš z Českých Budějovic. 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 zápiČeštíwww.zsmaj.cz.
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Zápisy do 1. ročníků ZŠ Máj I a ZŠ Máj II

Bojovali za svobodu, dostanou pomník!
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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

noviny českoBuděJovické radnice

Severní spojka povede
ADVENT,
VÁNOCE
od
Globusu do
Okružní

A NOVÝ ROK VE MĚSTĚ

14.12.
Jižní Čechy
a já. Povídání
s herečkou
scénáristkou Sabinou Remundovou. / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
až
do 6. 19.00
ledna bude na úřední
užívajících
strakonickou
mezi ano14.12.budějovického
20.00
Vltava. Koncert
legendární
kapely.třídou
/ Caféaž
klub Slavie
desce
magistrávým mostem
a pražskou
Beránkovy
Vánoce
tu 15.12.
vystaven09.00
návrh zadání změny
o sedm
tisíc –v Lidový
každémjarmark.
směru. Jihočeští řemeslníci předvedou svoji šikovnost v ukázkách i ve výtvorech. / Dům U Beránka, Krajinská 35
15.12. plánu
10.00 města ve vazbě
Maruška a Duch
Vánoc.
Pohádka
loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
„všechny
dostupné
informace
územního
10.00
Výroba svícnů,
girland aobdalších dekorací pod vedením J. Kece. / Galerie Pod kamennou žábou
odílna.
připravované
komunikaci
na 15.12.
takzvanou
severní spojku.Vánoční
tou
15.12.
10.15
Pohádky
ve
vaně:
DIV.
T601:
Kráska
a zvíře aneb Láska na kolejích. / k. k. Horká vana, Česká 9 –
čané najdou na městském webu
se rozumí budoucí dvoupruhoKouzelná
píšťalka
a Labutí
panna.
Téměř divadelní společnost. / náměstí Přemysla Otakara II.
v sekci
doprava
v nově
vytvořené
vá 15.12.
silnice s14.00
návrhovou rychlostí
15.00
Maruškarubrice
a Duchseverní
Vánoc. Pohádka
loutkohry Jihočeského divadla. / Malé divadlo, Hradební 18
spojka. zájemci
50 15.12.
km/h, která
by přes řeku vltavu
15.12.
15.30
Vánoční
VW
GOLF.
Pásmo
vánoční
hudby,
mohou do navrhovaných změn soutěží a rekordů. / náměstí Přemysla Otakara II.
spojila okružní křižovatku u Globu16.00
Beránkovy
Vánoce pochopitelně
– Muzika od sousedů.
nahlédnout
také pří- Setkání muzikantů. / Dům U Beránka, Krajinská 35
su,15.12.
pražskou
třídu a okružní ulici.
15.12. integrovaného
17.30
Faktor.
/ náměstí
Přemysla Otakara II.
podle
plánuDen
or-s Hitrádiem
mo na odboru
územního
plánová15.12.
17.30
Zrození
naděje.
Duchovní
vánoční
koncert.
ganizace dopravy je to nejpřínosní. k projednání připomínek,
které / Sál CASD, Fr. Šrámka 34
15.12.
18.30
Den
s
Hitrádiem
Faktor
–
Petr
Kolář.
/ náměstí Přemysla Otakara II.
nější dopravní stavba ve městě, nebudou uplatněny do 6. ledna, svolá
19.00okraji města Vánoční
galakoncert
– Jihočeská
boť15.12.
na severním
spojí
radnice
následně
jednání, okomorní
jehož filharmonie. Sólisté: I. L. Lehr /soprán/, B. Gunnell /tenor/, dirigent: J. Talich. / DK Metropol, společenský sál
09.00 silnice i/20 Beránkovy
Vánoce
– Rybí neděle.
Speciality
dvě16.12.
nejvytíženější
a i/3.
termínu
budeme
veřejnost
samo- z jihočeských kádí, rybí pohádky, vaření podle starých receptů, život v jihočeském rybníce. / Dům U Beránka, Krajinská 35
16.12.tak 10.00
3. adventní
dílna
děti i dospělé.
Malování obrázků, ozdob a dekorací z plexiskla. / Galerie Pod kamennou žábou
odlehčí
především strakonické
zřejmě
v pro
dostatečném
předstihu
16.12.
15.00 severní spojky
M. Mašková:
Vánočnídoplnila
příběh.náměstkyně
Příběh osamělého děvčátka, kterému se splní jeho největší přání. / Divadlo U Kapličky, Husova 45
ulici.
díky stavbě
informovat,“
15.30počet vozidelVehicle
club
/ náměstí
Přemysla Otakara II.
by 16.12.
se měl snížit
vyivanaband.
popelová
(hopB).
16.12. 16.00
Za času našich babiček. Divadelní představení Studia dell´arte určené pro nejmenší. / ArtIGY, Pražská 24 (3.p. OC IGY)
16.12. 17.00
Vánoční koncert DPS Canzonetta. / Koncertní síň O. Jeremiáše
16.12. 17.30
3. adventní zpívání – DPS Skřivánek Zliv. / Galerie Pod kamennou žábou
16.12. 18.30
Moonbeans. / náměstí Přemysla Otakara II.
příští
z města zmizí Dyškanti.
hrací
videoloterijní
terminály,
povo- / Český rozhlas České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
16.12. rok19.00
Adventní hudba
15. až jež
17. století.
automaty
do roku 2014 i videoluje ministerstvo
financí,
mají zase
16.12. a 19.00
Irena Budweiserová
a Fade
In. Recitál
někdejší členky Spirituálu Kvintet obsahující vedle jazzu a blues především gospely a spirituály. / Sál CASD, Fr. Šrámka 34
loterijní
terminály.
zastupitelé
totiž
přechodné
období
stanovené
zá- dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
17.12.
09.00
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné
schválili
vyhlášku, kteráKulinář
ha- Petr
konem
na tři roky.
17.12. novou
17.00
Stupka.
Živé vystoupení s ochutnávkou kulinářských dobrot z třeboňského kapra + soutěž. / náměstí Přemysla Otakara II.
zard
na území
města zakazuje.
město se
zákazem
hazardu
17.12.
18.30
Bryčka. / náměstí
Přemysla
Otakara
II. přiVedení města v čele s primátorem Jurajem Thomou (HOPB) si váží mladých sportovců, kteří
hazard
města nezmizí ihned,
o –zhruba
23 miliony
korun
17.12. z19.00
Vánočnípravilo
koncert
CIMBAL
CLASSIC
& POLAJKA.
/ Koncertní
síň O. Jeremiáše
úspěšně
reprezentovali
město na významných sportovních akcích (MČR, ME a MS) v tomto roce,
a to19.12.
ani přesto,
že
vyhláška
neobz
poplatků
za
výherní
hrací
přístro09.00
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky,
rukodělné
hračky,
ryby, pečenísetkání.
dobrot v To
tradiční
peci. / Dům 13.
U Beránka,
Krajinská
35
a v perníkáři,
čase adventu
pro ně
zorganizovalo
se uskutečnilo
prosince
v restauraci
VIP
sahuje
období, které
ale to byla
posledníoddělení.
věc, na kte18.12.přechodné
17.15
Vánočníje.
koncert
hudebního
Flétny, kytary.
/
DDM,
U
Zimního
stadionu
1
na zimním stadionu. „Město poskytlo
dotaci za reprezentaci města v mládežnických sportech
provozovatelé
žádali. Již vydané
roupištci.
se při /tvorbě
vyhlášky
18.12. 18.30
Třeboňští
Koncertní
síň O.myslelo.
Jeremiáše ve výši 100 000 Kč,” doplnil náměstek Petr Podhola (ČSSD).
Foto Petr Zikmund
licence
výherní hrací přístro„negativní
dopady
hazardních
18.12.na 18.30
Kapka. Lidové
písně
a koledy.
/ náměstíher
Přemysla Otakara II.
je 18.12.
na příští 19.00
rok lze totiž odebrat
jsou tak
vysoké,
že je ani
třiadvaX-tet. Vokální
skupina.
/ Český
rozhlas
České Budějovice, Studiový sál, U Tří lvů 1
pouze
správního
řícet milionů
roz18.12.na základě
19.30
Njorek.
Trio
Jaroslavkorun
„Olin“v městském
Nejezchleba,
člen legendárních Etc./violoncello/, M. Műller /citera/, S. Barek /kytara/. / k. k. Horká vana, Česká 9
zení,
takže 20.00
automaty mohouVážnej
být příbjeh.
počtu nedokáže
uvedl otázkách s neuvěřitelným koncem. / Studentské universitní divadlo, Hroznová 8
18.12.
/ Pojednánívyvážit,“
o existenčních
v provozu
až
do
konce
roku
2012.
primátor
Juraj
thoma
(hopB).
19.12.
09.00
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská 35
19.12.
16.00
Beránkovy Vánoce – Punč od radních. / Dům U Beránka, Krajinská 35
19.12.
18.00
Vánoční koncert koled a vánočních písní. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Mendík Jirsíkova gymnázia, dirigent: O. Thamová. / Husův sbor, Palackého náměstí 1
19.12.
18.00
Koledování s Úsvitem. / KD Slavie
Podle
stastanice Jihočeského kraje na proohrožujících zdraví dětí a zaměst19.12.
18.30
Stařenky
– Schovanky.
/ náměstí
Přemysla
II.
podařilo
vysoutěžit
cenu
elek- Otakara
(dokončení ze strany 1)
vební dokumenvedení dvou
měření
nanců
škol, nepochybně
19.12.
19.00
M. Doleželová,
R. Vencl:
Kdyžnižší,
se zhasne.
komedie. Vánoční večírek na Manhattnu
nebo kontrolních
swingersparty?
/ Divadlo
U Kapličky,
Husova 45 by Krajtrické energie
o 4,8%
a tak Mrazivá
o tyto prostředky však nepřitace
z
průběhu
v
deseti
třídách.
Hned
tentýž
den
ská hygienická
stanice
19.12.
19.00
Veselé Vánoce
u Veselých.
Zábavný večer
opery Jihočeského divadla M. Veselým. / Český rozhlas České Budějovice,
Studiový sál,
U Třínejpozději
lvů 1
oproti letošním
34 miliónům
jsme s šéfem
jdou a budou využity opět na zarealizace
zatepproto
vedoucí
odboru
školství
5.
října
přijala
taková
opatření,
19.12.
19.30
J. Nepomuk
Piskač:
Počítání
oveček
aneb Uspávání hadů III. – cyklický/cylindrický translatologický večírek. / Studentské universitní divadlo,
Hroznová
8
na částce
32 milióny
korun.“
podle
městnance.
lení +základních
a tělovýchovy oslovila Zdravotní
která by zamezila pohybu osob
19.12.
20.00
Kuře v hodinkách.
Koncert
V.
Mišíka
+
ETC
bandu
Flamenga.
/
KD
Vltava
náměstka kamila calty (top 09) je
největší podíl na výdajích mají
škol
Máj
I
a
II
je
ústav
se dobrot
sídlem vv tradiční
Plzni, který
měvU Beránka,
těchto prostorách.
Jelikož se
20.12. 09.00
Beránkovy
Vánoce
–
Vánoční
trh.
Výtvarné
dárky,
perníkáři,
rukodělné
hračky,
ryby,
pečení
peci.
/
Dům
Krajinská
35
to úspěch především v situaci, kdy
tzv. běžné výdaje. „zajišťují chod
n e z pJežíškovi
o c h y b n iručně
provádí,
požádala
nestalo,
20.12. 14.00
Beránkovy
Vánoce
Dílna pro Ježíška. Připravte
vyrobené dárky zření
vlny,
dřeva aapeří.
/ DůmoUzaslání
Beránka, tak
Krajinská
35 dovozuji, že děti ani
ceny
energií–rostou.
radnice a městských organizatelné,
že Jeremiáše
minicenové nabídky.
zaměstnanci školy ani na jednu
20.12. 17.00
Vánoční koncert
B. Jeremiáše.
/ Koncertní
síň O.
v rámciZUŠ
kapitálových
výdajů
je
cí. Jde především o energie,“ vymálně dva zaV pondělí 10. října bylo o průminutu bezprostředně ohroženy
20.12. 17.00
Živý Betlém.
náměstí v invesměsto/ Piaristické
vázáno pokračovat
světluje náměstek miroslav Joch.
městnanci
odboru
běhu kontroly
KHS1 a dohodnuna svém zdraví nebyly.
20.12. 18.00
Vánočnítičních
koncert
pěveckého
Canzona.
Dirigent: A.investičního
Knotková. / Husův
sbor, Palackého
náměstí
akcích
za 300sboru
miliónů
kč
zároveň sem patří i grantový
magistrátu
města
měli
o
zvýšetých
závěrech
informováno
vedení
Za naprosto zarážející však
20.12. 18.30
Dudlajda.
koncert.
/ náměstí Přemysla Otakara II.
v Vánoční
projektech
spolufinancovaných
systém města, ve kterém bude
ných
hodnotách
minerálních
vlá-básníka
města,
které mi/ ak.náměstku
PetruČeská
považuji
laxní přístup některých
20.12. 19.30
Jan Burian
večírek.
známého
pražského
písničkáře,
a prozaika.
k. Horká vana,
9
eu, -tyAntidepresivní
představují největší
částKoncert
ka22,5 miliónu kč. celkem se na tuto
ken
včetně
azbestu
povědomí
již
Podholovi objednání),
uložilo, abychom
této vstup.
zaměstnanců
magistrátu
dárečků, vánoční punč či svařák. 8 - 14.30h pro MŠ, ZŠ (nutné telefonické
15 - 18hv volný
/ Galerie Pod
kamennouměsta,
žábou
21.12.
08.00
Vánoce vpitálových
Žábě. Výroba
výdajů plánovaných pro
kapitolu vydá 1 324 552 000 kč. „Je
od
července
letošního
roku.
věci
neprodleně
konali
a
v
soulakteří
mi
nepředali
tak35
zásadní inBeránkovy Vánoce – Vánoční trh. Výtvarné dárky, perníkáři, rukodělné hračky, ryby, pečení dobrot v tradiční peci. / Dům U Beránka, Krajinská
21.12.
09.00
rok 2012 ve výši 543 milióny.
to částka o 265 790 000 korun nižší
ani to,
že orchestr
du s požadavkem
Krajské/ Piaristické
hygieformace
Vánoční komediantský program. Účinkují Teátr Zpochybnit
Víti Marčíka, nelze
kejklíř Vojta
Vrtek,
Péro za kloboukem.
náměstí o naměření nadlimitních
21.12.
10.00
poslední položkou v rozpočtu
než v roce 2011,“ upozornil Joch.
všechny
výsledky
koncennické/ Dům
stanice
objednali
kontrolní
Beránkovy Vánoce – Beránčí koncert. Společné
zpívání
a hraníměření
s ovečkami
a beránky.
U Beránka,
Krajinská
35 hodnot azbestu. Proto budu po21.12.
16.00
jsou peněžní účty. „k 31. 10. 2011
podle petry šebestíkové je
těchto
vláken měli
zcela
jistě naměření
požadované
hyžadovat
prošetření
celé nám.
situace
Betlémské světlo. Slavnostní předávání světlatrace
přátelství
z Betléma,
přímý
přenos
106,4 FM.
/ KlášterníKrajskou
kostel Obětování
panny Marie,
Piaristické
21.12.
16.30
jsme měli na běžných účtech zůúspora dána i soutěžením cen
od
5.
října,
patrně
však
již
od
pogienickou
stanicí.
a O.
vyvození
důsledků včetně perŠtědrej
večer
nastal
–
J.
J.
Ryba:
Česká
mše
vánoční
DPS
Canzonetta
a
Jihočeská
komorní
filharmonie.
/
Koncertní
síň
Jeremiáše
21.12.
17.00
statek 283 364 000 kč, na běženergií. „díky sdruženému nákupu
loviny září
k dispozici
také
pracovZdravotní
ústavBudwicienses.
se sídlem / DK
sonálního.
Tradiční vánoční koncert přípravných pěveckých
sborů
Modřinky
a Hvězdičky,
Jitřenka
a Puellae
Metropol, divadelní sál
21.12.
18.00
ných účtech peněžních fondů
města a jím zřizovaných organizací
níci
Krajské
v Plzni objednané měření v areNa jednání rady města 7. proNezmaři. Vánoční koncert. / náměstí Přemysla
Otakara
II. hygienické stanice
21.12.
18.30
36 203 000,“ doplnil miroslav Joch.
a vlastněných společností se Štědrej
nám
Jihočeského
kraje.
Těm
je
předaálu
obou
májských
škol
provesince
byl přijat postup řešení
večer nastal – J. J. Ryba: Česká mše vánoční - DPS Canzonetta a Jihočeská komorní filharmonie. / Koncertní síň O. Jeremiáše
21.12.
20.00
la společnost
MAPOZ
která
dl ve dnech 1. až 4. listopadu.
spočívající v tom, že bude proveAneta Langerová – studiové turné Nahráváme!
Předvánoční
koncert.Zliv,
/ Café
klub Slavie
21.12.
20.00
takzvaných
boletických
Analýza
odebraných
vzorků cukroví.
byla
zateplení
májských
Beránkovy Vánoce – Vánoční trh, Pečení prodemontáž
radost. Přijďte
si s námi
upéct domácí
vánočku,
jidášky a zdravé
/dena
Dům2.
U etapa
Beránka,
Krajinská
35
22.12. 09.00
panelů v areálu
škol /od
26. divadlo,
do 29. Hradební
pracovníky
škol a poté celková sanace areáMaruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského
divadla.
Malé
18 Zdravotního ústavu
22.12. 10.00
zahájenaJežíše
14. listopadu.
lu.k.Na
základě
Pohádky ve vaně: Setkání před Betlémem - července
Teátr Víti prováděla.
Marčíka. Lidový příběh o narození
umocněnýPředběžkoledami. / k.
Horká
vana,požadavků
Česká 9 rodičů
22.12. 10.15
Ve středudivadla.
5. října/ se
v prostonou informaci
o výsledku měna rychlejší řešení celé situace
Maruška a Duch Vánoc. Pohádka loutkohry Jihočeského
Malé
divadlo, Hradební
18
22.12. 15.00
rách a
základních
na Máji
z po- Otakara
ření se
a i s ohledem na to, že zhotoviVánoční VW GOLF. Pásmo vánoční hudby, soutěží
rekordů. /škol
náměstí
Přemysla
II. vedení města dozvědělo
22.12. 15.30
pudu
Krajské
hygienické
stanice
v
pátek
25.
listopadu
a
rozhodtel nedodal ve slíbeném termínu
Den s Rockrádiem – Menhir. / náměstí Přemysla Otakara II.
22.12. 17.30
mimo
jiné II.k výlo o preventivním uzavření obou
upravený harmonogram stanoveDen s Rockrádiem – Aleš Brichta ABBand. /konalo
náměstíjednání
Přemysla
Otakara
22.12. 19.00
nadlimitních
azbesškol. Současně byla
ných prací, navrhnu toto usnesení
Jelení loje. Okouzlující, ženské pěvecké tělesoskytu
s kytaristou.
/ k. k. hodnot
Horká vana,
Českázákladních
9
22.12. 19.30
tových
vláken,
kterého
se
dále
zahájena
organizace
výuky
žáků
rady zrušit a provést rovnou sanaVánoční koncert Lucie Bílé. Doprovází skupina Petra Maláska. / DK Metropol, divadelní sál
22.12. 20.00
zúčastnili
také ředitelé
obou městv náhradních
Podle
informací
Návrat Superstřika. Premiéra nové hry Ne(z)řízeného
divadla
+ JamSession
s vánočním
večírkem.prostorách.
Předvánoční koncert. ci.
/ Café
klub
Slavie od pracovníků
22.12. 20.00
ských
základních
škol,/ Piaristické
pracovníci náměstí,
Jsem
přesvědčen,
že kdyby
investičního odboru slíbila odborVánoce na starém městě a staročeská vánoční
ulička
v Panské.
Panská
ulice
23.12. 09.00
investičního
a odboru
koncentrace
minerálních
ná firma dodat okamžitě přesný
Vánoce v Žábě. Vánoční atmosféra, koledy, dárečky,
vánočníodboru
punč či svařák.
/ Galerie
Pod kamennou
žábou a azbes23.12. 10.00
školstvísoubor
a tělovýchovy
magistrátu divadla.
tových / vláken,
které
byly Dr.
naměpostup
Vánoční koncert – J. J. Ryba, J. Pavlica. Účinkuje
opery Jihočeského
Jihočeské
divadlo,
Stejskala
19 prací.
23.12. 16.00
Kamil Calta (TOP 09),
města. Výsledkem
tohoto jednání
řeny v obou májských školách,
4. adventní zpívání – Furiant. / Galerie Pod kamennou
žábou
23.12. 17.30
byl Jihočeské
požadavekpěvecké
Krajskésdružení,
hygienické
dosáhly
hodnot bezprostředně
Vánoční koncert – J. J. Ryba: Hej mistře. Účinkuje
Katedrální
sbor a Collegium
Musicum Budvicense. / Husův sbor,náměstek
Palackéhoprimátora
náměstí
26.12. 15.30
Vánoční koncert – J. J. Ryba, J. Pavlica. Účinkuje soubor opery Jihočeského divadla. / Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19
26.12. 16.00
Čert a kočka. Pohádka. / Malé divadlo, Hradební 18
27.12.
10.00
O veliké řepě a další pohádky ze Špalíčku. Pohádka. / Malé divadlo, Hradební 18
28.12. 10.00
Čarodějka
Jennifer.
/ Malé
divadlo, Hradební 18
29.12. 10.00
Cyklistické
lékárničky, které
zbyly po
Dni bezPohádka.
aut, získal
Radek
Sto roků
prázdnin.
Dobrodružný
příběh. / Malé ZŠ
divadlo,
30.12.
10.00
MájHradební
I: zápis18se vzhledem k situaci uskuteční ZŠ Máj II: zápis se bude konat standardně
Švec
(vpravo),
který o ně jménem
sdružení
cyklistických
nadšenců
Kašpárek
v
rohlíku
2.
Dětský
kabaret.
/ Malé divadlo,
Hradební
18
31.12.
10.00
v náhradních
prostorách
v areálu mateřské školy v tzv. domečku. 18. ledna od 13.00 do 17.30 se
požádal: „Reagoval jsem na článek v radničních novinách.
11. ročník
Pohádkového
aneb Po čtyřech
věžích
kolem
Samsonovy
kašny.a/ to
náměstí
Přemysla
Otakara
31.12.
12.00
k. štěcha
v 5.
a 7. třídě
(žlutý pavilon),
ve dnech
koná
zápis IIdo třídy pro nadané děti a zároveň
Lékárnička
nám v cyklistické
výbavě
chybí.“poledne
S předáním
Škola
základJoch
života.
Hudební
retro „Když
komedie s činohrou
/ Jihočeské
divadlo,
Dr. Stejskala
19
31.12.
14.00
19. lednaJihočeského
od 14.00 do divadla.
18.00 hodin
a 20. ledna
od 14.00
do speciální
třídy pro zrakově postižené. 19. a 20.
lékárniček
spojil náměstek
Miroslav
(ČSSD)
i slib:
Hello
Dolly!
Muzikál
se
souborem
opery
Jihočeského
divadla.
/
DK
Metropol,
divadelní
sál
31.12.
17.00
do 17.00 hodin. další informace na webových strán- ledna vždy od 13.00 do 17.30 hodin se konají zápistojím v čele odboru, které na stavby, jako je plánovaná
Silvestr
v
„Armáďáku“.
Hrají
beatové
legendy
60.
až
80.
let.
/
KD
Slavie
31.12.
20.00
kách www.zsmaj.cz.
sy do běžných tříd. více viz www.zsmaj2.cz.
cyklostezka Nemanice-Borek, uvolňuje peníze, slibuji, že se
Silvestr - DJ Filda. / Restaurant
modrý
dveře, Biskupská 1
20.00
Foto Martin
Volný
po31.12.
ní s vámi
projedu.“
Silvestrovská oslava v nesilvestrovsky poklidném duchu. / k. k. Horká vana, Česká 9
31.12.
20.00
Komise
rady/baryton/,
města dirigent:
se představují
Koncertní síň O. Jeremiáše – Novoroční koncert – Jihočeská komorní filharmonie – sólisté: A. Vizvári /soprán/,
F. Bandžak
P. Chromčák –
01.01. 17.00
Novoroční koncert. L. van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, Óda na radost. Účinkuje soubor opery Jihočeského divadla. / DK Metropol, divadelní sál
01.01. 17.00
Zahájení Tříkrálové sbírky. Průvodu Tří králů městem požehná světící biskup Mons. Mgr. P. Posád. / náměstí Přemysla Otakara II.
04.01. 14.00
Tříkrálový
koncert.
Účinkuje
Filharmonie
dirigent:
/ DK Metropol,
divadelní
sál nepracují a spo04.01.
neplatiči,
kteří
dostát.
lování
městských
bytů.
těch jeBrno,
dou
určeny L.
doSvárovský.
soutěže obálkovou
V
tomto 19.00
díle
Kašpárek
v rohlíku
1. Dětský
kabaret.
/ Malémetodou.
divadlo, Hradební 18
05.01.
a mé osobní přání na závěr?
lečnosti nic nepřináší. v těchto
dnes
přibližně
1700, vedle
klasicsérie,
kde 10.00
vám
nejdříve k první skupině bytů.
město by mělo za prostředky utrpřípadech komise doporučuje výkých bytů se jedná i o ubytovny.
p ř e d s t av u je dnes již o jejich přidělení nerozžené v oblasti městského bydlení
pověď z městského bytu na ubyvolných městských bytů je však
me jednotlivé
hoduje místo v pořadníku, i když
stavět byty, které by mohly být
tovnu. pokud dotyčný neplatí ani
málo, v řádu jednotek. o to je důkomise
rady
délka od podání žádosti je stále
nástrojem cílené bytové politinadále, může teprve až poté doležitější, abychom posuzovali kažměsta, přišla
jedním z kritérií. důležitou roli hraky. ta by mohla ovlivnit i professtat výpověď, na rozdíl od soudou jednotlivou žádost. mnohdy
řada na komije i sociální situace žadatele, zda
ní skladbu obyvatel města, např.
kromých vlastníků, kteří to mají
v zájmu objektivního posouzení
si bytovou. Té
má v péči děti, zda je zaměstnaformou pobídek pro investory,
mnohem jednodušší.
si necháváme např. od sociálnípředsedá Sla01.12.
– 23.12.
Vánočního
trhy.
Prezentace
a prodej
vánočního
zbožíprostřednictvím
s bohatým kulturním
programem.
/ co
náměstí
Přemysla
Otakarabytů,
II.
10.00
ný…
těchto
bytů
ale i pro občany. v současnosti je
se týče
soutěžených
odboru
doplnit
potřebné
invoj Dolejš
(TOP
09): „na rozdíl
03.12.
– 21.12.
Vánočníformace.
dílny s výtvarným
atelierem
Tvor. Pro
MŠ,město
ZŠ, družiny
nebo
větší
skupiny,dají
nutné
telefonické
objednání.
/ Galeriena
Pod
kamennou
žábou
chce
pomoci
řešit
situaci
trhu
sice kolem
400 bytů, ale
uchazeči
do určitého
termínu
uvědomujeme
si totiž,
od jiných
komisí nemáme inici14.12.
–
18.12.
10.00
Vánoční
tvůrčí
dílny
pro
děti.
Možnost
zhotovení
drobných
dárečků
či
vánočních
dekorací.
/
Radniční
výstavní
síň
rodin, které se ocitnou v tíživé sopronájmy jsou drahé a nenabízí
nabídky v zalepených obálkách.
že na našem rozhodnutí mnohdy
ativní funkci, sloužíme výhradně
12.12.
– 18.12. orgán.
09.00 naším hlavVánočnízávisí
řemeslné
Od či
15.00
kulturní
program,
od jsou
16.30však
hod.spořádaVečerníčky –kritériem
divadelní představení
pro děti.
/ nádvoří
radnice jistotu, a tak se lidé
ciální
situaci,
potřebnou
pro rozhodnutí
však
osud trhy.
člověka
celéhod.
rodiny.
jako poradní
né a aktivně se snaží svou situaci
zadluží na celý život koupí bytu,
není vždy nejvyšší cena, jsou i žaByty tvoří dvě skupiny, komise
ním úkolem je ve spolupráci se
Změna domů
programu
aktualizace
změnit. naopak by na městské
místo aby měli možnost zažádat
datelé, kteří sice přijdou s nejvyšrozhoduje,
jaké na
bytywww.c-budejovice.cz.
si ponechásprávou
připravitvyhrazena,
pro radu
byty neměli mít nárok dlouhodobí
si o městské bydlení.
ší nabídkou, ale nejsou schopni jí
me pro klasické žádosti a jaké bumateriály, které se týkají přidě-

Hazard skončí do tří let

Odpovědnost za situaci na májských
školách vyvodíme
Rozpočet: Seškrtané výdaje

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

Bytová komise při doporučení přidělit městský byt posuzuje pečlivě každou žádost

Pravidelné akce

noviny českoBuděJovické radnice

architektonický

Volba prezidenpodzim
Takový byl Budějovický
advent 2011
ta asi přinese i
Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Při cvičení VODA 2012 si pracovníci
společnosti ČEVAK a.s. vyzkoušeli
obsluhu mobilní úpravny vody.

ů o
níku

kino kotva získalo
od města dotaci

und

Galerie současného umění připraBudějovice, spol. s r.o.
vila pro .A.S.A.
veřejnostČeské
sérii přednášek
a diskusí na téma architektura.
budou probíhat v galerii v prvním
patře domu umění na náměstí
Přemysla ii. otakara vždy od 17.00
Dolní
Švábův
hodin, pokud
není ulice,
uvedeno
jinak. Hrádek a Plynárenská ulice
všechny přednášky a diskuze proběhnou v českém jazyce a vstup
je zdarma.
obd. (1.4. – 31.10.) zimní obd. (1.11. - 31.3.)
úterý 15. listopaduletní
2011
Michael vašků
(Technická08:00
univerPo - Pá
- 20:00
08:00 - 18:00
zita ve vídni) algorithmic thinking
So
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
in architecture.

Provozní doba sběrných dvorů

Napodruhé uspěl u rady měspových ploch v celých čb, doplstředa 30.Ne
listopadu 2011,
13:00od
- 19:00
14:30 - 18:00
ta a následně u zastupitelstva
nění prezentačních technologií do
18.00
jan Turinský, provozovatel kina
vybavení kina, inovace designu
Projektil
architekti
(Praha)
kotva, s žádostí o poskytnutí neprostoru kina, doplnění klimatiEkologická
podezřelého alkoholu
Tvorba Projektilu
– krátké likvidace
předstaFotorok
Martin
investiční dotace pro
2011Volný
ve
zace sálu atd.,“ uvádí ve zprávě o
vení v rámci vernisáže výstavy
výši 250 000 kč. Po první žádosti,
činnosti jan Turinský.
Jsme tu pro vás!
čtvrtek 15. prosince 2011
a. s.
Provoz kina, které vedle běžpodanéČEVAK
v červnu,
provedl adventu
prvsymbolem
nového
Tel.generation
724 976 885 , 387 004 602
370 10 ČeskéMiroslav
Budějovice
Next
ní náměstek
primátora
se Severní
vedle8/2264,
jednotných
stánků stalného promítání nabízí i řadu kulIČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
Naše
voda
Náš
život.
diskuze nad budoucností architurních
joch i kontrolu
stavu
účetnictví
alinka 844
hrneček
na800punč.
vyrohlášení poruch
120
112 •„Bylo
zákaznická
844 870 či vzdělávacích projektů,
forbudějovicích
the Future
tektury Service
v českých
e-mail:
info@cevak.cz
zároveň
se10seznámil
s• www.cevak.cz
fyzickým
beno
000 hrnečků
s motivem,např. přímé přenosy z Metropolitní
za účasti členů ateliéru Projektil,
stavem
objektu
a jeho
provozem.
který
před lety
vzešel
ze zadanéopery New york, přenos baletu ve
moderuje adam Gebrian
„Účetnictví
v pořádku,
řádně
soutěžejeodboru
kultury
na no-3d z Petrohradského Mariinského
www.asa-cz.cz
vedené
a stav kina
je na dobré
voročenky
pro město.
zadánímdivadla, vzdělávací cyklus Filmopondělí 9. ledna 2012
vá
škola,
přehlídku
významných
úrovni,“
konstatoval
náměstek.
bylo kopírovat dětskou rukou
prof. vladimír Šlapeta (vysoNic tedy
tomu, abyota-filmů Projekt 100 či mezinárodní
domyužnanebránilo
náměstí přemysla
ké učení technické v brně)
kino kara
kotva
ii. obdrželo
následně dotaci,
se logo ktedostalofestival dokumentárních filmů o
Hans scharoun (1893 – 1972). arrou chce,
jak vyplývá
s žádosti
na upomínkové
předměty
a trič-lidských právech jeden svět, zůchitekt volné formy před digitální
stane zachován. „jsem ráda, že
podané
města,
použít odboru
ke
ka,” radě
objasňuje
vedoucí
érou.
se nakonec podpora kinu kotva
svému
dalšímu
rozvoji. „Zejména
kultury
iva sedláková.
by bylonový
třebaformát
posílit
propagaci
adventu
se všakpodařila prosadit,“ zhodnotila náFoto Petr Zikmund
programu
ve formě
neprojevil
jen nových
novou výlesvěžejšíměstkyně ivana Popelová.
tváří, ale i nepoměrně bohatším
dlouho. „29. až 31. března chystáme
pět akcí denně,” pochvaluje si náprogramem. „celkem bylo přiJarní velikonoční trhy,” slibuje ivana
městkyně ivana popelová (hopB).
praveno na 212 pořadů, z toho
popelová. „trhy budou především řeadvent zakončí tříkrálový koncert
95 koncertů, 54 divadelní předmeslné,” dodala iva sedláková.
6. ledna. náměstí však neosiří nastavení a 16 výstav, v průměru

Hledáte
kvalitní
V areálu
dopraVního
a spolehlivý
podniku
nabízíme:
pneuservis?
pneuSerViS

- možnost sezónního uskladnění pneumatik
Nabízíme kompletní

servis vašich pneu včetně
sezónního uskladnění

mYČka Vozidel

- autobusy, nákladní vozidla, návěsy,
dodávky a osobní vozidla
Navíc prodáváme nové
pneu všech značek
-čištění interiérů a mytí motorů

a rozměrů

prodeJ naFTY

Více na www.dpmcb.cz,
- samoobslužný prodej, platba za hotové
tel. 387 719 142, 145
i bankovní kartou
- provoz non-stop
Dopravní podnik města České Budějovice a.s.,
Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice

více na www.dpmcb.cz

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc
a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
.A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

Provozní doba sběrných dvorů
dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

Samsonova kašna se uložila
letní období (1.5. - 30.9.)
zimní období (1.10. - 30.4.)
k zimnímu
spánku
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

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

Service for the Future

www.asa-cz.cz

hospodářští junioři chtějí zastavit
odliv aktivních
mladých lidí

„Mladí aktivní lidé utíkají z českých budějovic do Prahy. chceme
proto v regionu vytvořit takové
prostředí, které by jim umožnilo
zůstat, realizovat se a dále se rozvíjet,“ osvětluje jeden z důvodů,
proč vzniklo v českých budějovicích sdružení Hospodářští junioři jihočeského kraje, jeho předseda vojtěch kačírek. sdružení
mladých podnikatelů, manažerů
a vedoucích pracovníků, jehož
mottem je etika, transparentnost
a kultivovaný přístup v podnikání,
je součástí mezinárodní struktury junior chamber
international
www.lesyarybnikymestacb.cz
(jci). jihočeští členové iniciovali
průběhucelorepublikového
měsíce října naše společnost zprovoznila nové webové
i vznikV nového
sdružení, v němž mají rozhodující
stránky, na kterých najdete
roli a jehož je vojtěch kačírek červšechny důležité informace,
stvě zvoleným prezidentem.
například termíny výlovů,
„Naším cílem je v českých buprodej vánočních stromků,
dějovicích a jižních čechách vybudovat silnou skupinu mladých
ceník a otevírací dobu prolidí - do čtyřiceti let, kteří ctí zádejny a mnohé další. V listosady slušného a férového podnipadu bude vedle prodejny
kání a kterým není lhostejný rozvoj
ryb a zvěřiny otevřena proměsta a regionu,“ dodává vojtěch
kačírek.
dejna mysliveckých potřeb.

město nabízí
pozemek pro
freetime park

Město hledá nový způsob, jak
České
Budějovice, s.r.o.
lidem .A.S.A.
přinést nový
volnočasový
a sportovní areál. Proto nabídlo
pozemky za kauflandem, na nichž
měl stát Freetime park stromovka,
k pronájmudolní
na čistě
komerční
bázi. hrádek a plynárenská ulice
ulice,
švábův
Nájemce bude financovat stavbu i
provoz areálu a pozemky
získá
do svátky 2011
Vánoční
nájmu na 20 let. do výběrového
12. 2011
- zavřeno
řízení mohou zájemci24.
předkládat
projekty do konce února
do
25. 2012,
12. 2011
- zavřeno
konce března chce rada města vy26. Freetime
12. 2011
- zavřeno
brat projekt. od projektu
parku stromovka město
odstoupi31. 12. 2011
- 8,00 - 12,00 hod
lo kvůli příliš vysokým nákladům,
1. 1. 2012
- zavřeno
resp. kvůli příliš nízké dotaci,
již
bylo možné na jeho výstavbu z evropských fondů
získat.
Jsme tu pro vás: tel. 724 976 885, 387 004 602

Provozní doba sběrných dvorů
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Podněty, připomínky a dotazy pište na adresu:
ské Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, e-mail: radnicninoviny@c-budejovice.cz

the Future

www.asa-cz.cz

komplikace

Prezident České republiky se
bude volit ve dnech 11. a 12. ledna 2013. Případné druhé kolo se
uskuteční 25. a 26. ledna 2013.
Na historicky první volbu hlavy státu se začalo připravovat
i město. Podle schválené legislativy je zřejmé, že tento zákon přinese novinky, které celý proces
nejen pořádně prodraží, ale také
zkomplikují.
„Tak například zákon stanoví, že starosta musí svolat členy okrskových volebních komisí na první zasedání dopisem do
vlastních rukou, což bude v praxi
znamenat rozeslání asi 850 obálek s modrým pruhem, a každá
z nich bude stát 41,80 korun. Dříve se členové na zasedání svolávali obyčejným dopisem za 9,50
korun. Dalším zádrhelem v praxi
může být vlastní doručení obálek
Českou poštou. Pokud doručovatel nezastihne adresáta doma,
předá pouze do poštovní schránky výzvu a adresát si musí zásilku osobně vyzvednout. Pokud
tak neučiní a nepřijde na zasedání bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu, čili
není členem komise a mojí povinností je dojmenovat náhradníka. Může se tak stát, že seznam
náhradníkůFoto
bude
Petrvyčerpán
Zikmund dříve, než budou komise kompletní,“ říká k úskalím zákona primátor
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se ve Sportovní
bude konahalekonec
nat ve čtvrtek 20. prosince v 8.00
i
začátek
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