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Vážení spoluobčané, 
letos jsme se rozhodli vy-

tvořit prázdninové číslo rad-
ničních novin v trošku jiné
podobě. 

Hlavním úkolem Novin
českobudějovické radnice je
informovat obyvatele města
o tom, co se ve městě děje a co
se připravuje. Prázdninový
čas bude letos hodně náročný
z hlediska dopravy. Již v půlce července omezí
provoz ve městě celková rekonstrukce křižovatky
Mánesova/Lidická, která je primárně investiční
akcí Jihočeského kraje. K tomu se přidají dílčí
omezení spojená se stavebními úpravami ulic,
jejichž investorem je statutární město České
Budějovice, a to rekonstrukce ulic E. Beneše,
G. Svobody, vnitrobloku J. Plachty a akce spojené
s regenerací sídliště Máj a Vltava a revitalizací

� Křižovatka Mánesova/Lidická

� Dopravní omezení ulic

� Vaše téma: Cyklisté a chodci

� Nádražní má lepší průjezdnost

Rekonstrukce křižovatky ulic
Mánesova a Lidická

Jedná se o úpravu stávající křižovatky silnice
II/156 se silnicí III/00354 v Českých Budějovicích
(křižovatka Lidická/Mánesova). Hlavním investo-
rem této stavby je Jihočeský kraj, drobné stavební
úpravy zajišťuje i Statutární město České Budě-
jovice a společnost Jasminum, s. r. o.

Stavební práce začaly dle plánu 15. července
a předpokládaný termín dokončení je konec září 2013.

Stávající světelně signalizační zařízení bude
v provozu minimálně do konce výstavy Země živi-
telka (do 3. 9. 2013), následující cca 3 týdny (před-
poklad od 9. 9. 2013) bude křižovatka řízena za
pomocí příslušníků Policie ČR.

Dopravně–inženýrská opatření jsou rozdělena
na 3 části:

1) Částečná uzavírka v ulici Lidická směr
Rožnov (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t mimo bus
a vozidel stavby). Tato etapa počítá pouze s částeč-
ným omezením dopravy jižního ramene křižovatky
a to zákazem vjezdu vozidel s okamžitou hmotností
nad 3,5t, vyjma veřejné dopravy (MHD, mezi-
městské autobusy, Policie, Hasiči, Záchranná služ-
ba) a vozidel stavby.

2) Úplná uzavírka v ulici Lidická směr Rožnov
(zákaz všech vozidel mimo vozidel stavby). Tato
etapa počítá s úplným omezením dopravy jižního
ramene křižovatky a to zákazem vjezdu všem
vozidlům vyjma vozidel stavby. Bude probíhat
pouze o víkendu (z důvodu trolejových linek měst-
ské hromadné dopravy).

3) Úplná uzavírka vždy jedné poloviny kři-
žovatky. Z důvodu frézování a pokládky nových as-
faltových vrstev bude vždy uzavřena jedna polovi-
na Mánesovy ulice a jedno rameno Lidické ulice.
Tyto etapy budou probíhat pouze o víkendu (z důvo-
du trolejových linek městské hromadné dopravy).

Po celou dobu výstavby bude zamezen vjezd do
jižního ramene (směr Rožnov) automobilům těžších
než 3,5t.

Objízdná trasa pro vozidla těžší než 6 tun bude
vedena (obousměrně) pouze po:

Ulice Mánesova II/156, Č. Budějovice–Planá–
Včelná I/3, Včelná–Rožnov III/00354.

Ulice Mánesova II/156, ul. Boženy Němcové, ul.
Papírenská, ul. Lidická III/00354.

areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Využívá-
me tedy tohoto čísla k tomu, abychom vás po-
drobněji informovali o akcích, které budou probí-
hat v letních měsících, o předpokládaném termí-
nu jejich realizace a dopravních opatřeních, kte-
rá je budou provázet. I když je provoz během
prázdnin menší, určitě jeho plynulosti pomůže,
když budete vědět, co se chystá, a budete na to
připraveni.

Přeji vám krásné letní dny, které budou mít víc
sluníčka a méně deště, než jsme za poslední mě-
síce zvyklí. Přeji vám příjemné dovolené a šťastné
návraty z nich. Snad vám ani nutná omezení,
vyplývající z realizovaných akcí, nenaruší poho-
du léta a užijete si ho naplno. Troška trpělivosti
bude vykoupena dalšími kroky ke zlepšení do-
pravní situace ve městě.

Ivana Popelová, náměstkyně primátora
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Dopravní omezení čekobudějovických ulic v letních měsících 

RReekkoonnssttrruukkccee  uull..  EE..  BBeenneeššee  
TTeerrmmíínn:: předpoklad 18. 7. 2013 – 30. 11. 2013
PPoozznn..:: omezení dopravy a parkování v úseku ul. Ledenická – Pohůrecká 
OObbjjíízzddnnéé  ttrraassyy:: ul. Ledenická – K. Vinařského, VI. Vančury, J. Želivského, Pohůrecká, Čsl. Legií – V. Špály, 
Lomského

RReekkoonnssttrruukkccee  uull..  GG..  SSvvoobbooddyy  
TTeerrmmíínn:: předpoklad 18. 7. 2013 - 30. 11. 2013 
PPoozznn..:: omezení dopravy a parkování v úseku L. B. Schneidera – Pivovarská 
OObbjjíízzddnnéé  ttrraassyy:: ul. Pivovarská – Lidická tř. – L. B. Schneidera – B. Němcové

RReekkoonnssttrruukkccee  uull..  JJ..  PPllaacchhttyy
TTeerrmmíínn:: předpoklad 18. 7. 2013 - 31. 10. 2013 
PPoozznn..:: omezení (zákaz vjezdu) doprava a parkování v celém vnitrobloku

RReeggeenneerraaccee  ssííddlliiššttěě  MMáájj  
TTeerrmmíínn:: 8. 7. 2013 – 30. 11. 2013
PPoozznn..::  omezení dopravy a parkování v ul. K. Chocholy od křižovatky s E. Rošického

RReeggeenneerraaccee  ssííddlliiššttěě  VVllttaavvaa
TTeerrmmíínn:: 1. 7. 2013 – 31. 8. 2013
PPoozznn..:: omezení dopravy a parkování v ul. Bezdrevská v prostoru před vjezdem do Základní školy 
a základní umělecké školy Bezdrevská 3

RReevviittaalliizzaaccee  aarreeáálluu  bbýývvaallýýcchh  kkaassáárreenn  ČČttyyřřii  DDvvoorryy  ––  ZZTTVV  11..  eettaappaa  
––  ppřřííssttuuppoovvéé  kkoommuunniikkaaccee  kk  ppaarrkkuu  ((HHuussoovvaa  ttřř..))
TTeerrmmíínn:: předpoklad srpen 2013 – prosinec 2013
PPoozznn..:: omezení dopravy v dílčích časových intervalech 
OObbjjíízzddnnéé  ttrraassyy:: ul. Strakonická – J. Boreckého
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Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Symbolem nového adventu 
se vedle jednotných stánků stal 

Foto Martin Volný

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

ČEVAK a. s.
Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
IČ: 60849657 • DIČ: CZ60849657
hlášení poruch 800 120 112 • zákaznická linka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz • www.cevak.cz

Naše voda  Náš život.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Příjemné letní osvěžení nabízí návštěvníkům 
Malého jezu nově opravené pítko

Koncem června vyhlásila společnost .A.S.A. výsledky soutěže ve sběru dru-
hotných surovin, která nese název SSoouuttěěžž  ss  ppaanneemm  PPooppeelloouu. Té letošní se
zúčastnilo rekordních 92 342 žáků z 542 škol, kteří v průběhu soutěžního
období nasbírali neuvěřitelných 3 353 350 tun sběrového papíru. Úkolem škol
bylo nasbírat co největší množství papíru, který byl pak vykupován za smlu-
vené ceny. 
Z každého regionu bylo vyhodnoceno 10 škol, které nasbíraly největší množ-
ství papíru. Z regionu jižních Čech si ocenění odnesly ZŠ a MŠ Velká Lhota
u Dačic, ZŠ a MŠ Žimutice, ZŠ a MŠ Jakubov u Moravských Budějovic,
ZŠ z Pelhřimova a Jemnic a také ZŠ Mikoláše Alše a MŠ z Mirotic. 
Pro příští školní rok 2013/2014 připravuje společnost .A.S.A. další ročník Sou-
těže s panem Popelou. Veškeré informace budou opět zveřejněny na inter-
netových stránkách naší společnosti wwwwww..aassaa--cczz..cczz.

.A.S.A. České Budějovice, spol. s r. o.
Dolní 1, České Budějovice
Tel.: 724 976 885, 387 004 602 | www.asa-cz.cz

.A.S.A. vyhlásila výsledky 12. ročníku
soutěže pro školy ve sběru papíru

PPřřeeddáánníí  cceenn  vv  ZZŠŠ  aa  MMŠŠ  ŽŽiimmuuttiiccee

Měsíc po otevření zrekonstruované
křižovatky Nádražní/Rudolfovská byla
sbírána data z detekce a následně správ-
ce signalizace Swarco – Traffic CZ s.r.o
provedl posouzení intenzity dopravy
a navrhl možné zvýšení kapacity kři-
žovatky. „Ta byla po obnově osazena smě-
rovými signály na vjezdech z Nádražní
ulice, čímž došlo k odstranění nebezpeč-
ného dávání přednosti v jízdě v křižo-
vatce a ke zvýšení bezpečnosti. S tím sou-
viselo zvýšení počtu fází řízení a snížení
délky zelené. Jako problém se během
provozu ukázal hlavní směr po Nádražní
oběma směry a levé odbočení z Nádražní
pod viadukt. Je zřejmé, že řidiči si zatím
nezvykli projíždět zanádražní tangentou,

jak s tím počítal původní návrh světelné
signalizace,“ konstatuje náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová. Z dat dopravní
ústředny bylo zjištěno, že v běžný pra-
covní den křižovatkou projede více než
40 tisíc vozidel za 24 hodin, maximální
špičková hodina je mezi 15 a 16, kdy pro-
jelo  3.049 vozidel. Na vjezdu z Nádražní
od severu je rozdělení v jednotlivých
směrech v odpolední špičkové hodině 44
vozidel vpravo, 420 vozidel přímo a 205
vozidel vlevo. „Nová úprava spočívá v tom,
že v základním programu s délkou cyklu
70 sekund byla prodloužena délka zelené
přímo po Nádražní od severu o 5 sekund
a od jihu o 2 sekundy a zároveň levé
odbočení pod viadukt o 2 sekundy. A to

na úkor Rudolfovské z výjezdu pod via-
duktem, kdy je doba zkrácena o 4 sekun-
dy a na Rudolfovské od centra je kratší
o 2 sekundy. Zároveň byly vypracovány
dva nové signální plány pro ranní a od-
polední dopravní špičku s délkou cyklu
80 sekund. V této době je křižovatka vyj-
muta z koordinace se sousedními kři-
žovatkami. Nyní délka zelené na kritizo-
vaném levém odbočení dosahuje v odpo-
lední špičce 11 sekund oproti původním
7, což umožní projetí šesti vozidel za je-
den cyklus. Tím došlo ke zvýšení kapa-
city tohoto levého odbočení asi o 30 %,“
podrobně popisuje úpravy, které přispějí
ke zvýšení průjezdnosti, náměstkyně pri-
mátora Ivana Popelová.

Úprava světelné signalizace zlepší průjezdnost křižovatky

Odstranění starých povrchů chodníků z litého asfaltu, které jsou na hranici životnosti, bylo zahájeno 15. července v Pražské ulici,
konkrétně v úseku od ulice 28. října, na Mariánském náměstí až k ulici Fráni Šrámka. Práce budou prováděny ve dvou etapách.
První se týká prostranství před hotelem Clarion k ulici Skuherského a parku na Mariánském náměstí, včetně části u přechodu
pro chodce. Druhá etapa pak od ulice Skuherského až k přechodu pro chodce u Perly. Nové chodníky budou zčásti ze zámkové
dlažby a někde bude asfaltový beton. Investice za 1 100 000 korun bude dokončena 30. srpna. Průchod v těchto místech bude
omezený a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Foto: Archiv.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Noviny českobudějovické radnice. Ročník X/2013. Vycházejí jednou za měsíc. Vydává statutární město České Budějovice, IČ 00244732, www.c-budejovice.cz, www.facebook.com/radnice. 
Adresa redakce: nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice. Povoleno MK ČR podle §7 zák. č. 46/2000 Sb., dne 11. 12. 2003, ev. číslo 14933. Řídí redakční rada.

Technické zpracování a tisk: dot. DesignStudio & Tiskárna, České Budějovice, www.dot.cz. Roznáška novin: Česká distribuční, a.s., www.distribucni.cz.
Noviny najdete rovněž na webové stránce www.c-budejovice.cz/cz/mesto/noviny-ceskobudejovicke-radnice.

PPooddnněěttyy,,  ppřřiippoommíínnkkyy  aa  ddoottaazzyy  ppiiššttee  nnaa  aaddrreessuu::
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DDoopprraavvnníí  ppooddnniikk  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee,,  aa..ss..
si vás dovoluje pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ssoobboottuu 1144..  zzáářříí  22001133 od 10.00 do 16.00 hodin

Ve vozovně autobusů v Novohradské ulici a ve vozovně trolejbusů v Horní ulici

PPřřeeddssttaavveenníí  kkoommpplleettnnííhhoo  vvoozzoovvééhhoo  ppaarrkkuu

PPrroohhllííddkkyy  sseerrvviissnnííhhoo  zzáázzeemmíí  vvoozzoovvnnyy  aauuttoobbuussůů  aa  ttrroolleejjbbuussůů

PPrroohhllííddkkaa  cceennttrráállnnííhhoo  ddiissppeeččiinnkkuu

OOkkrruužžnníí  jjíízzddyy  hhiissttoorriicckkýýmm  ttrroolleejjbbuusseemm

BBoohhaattýý  ddoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm

MMeezzii  vvoozzoovvnnaammii  bbuuddee  zzaajjiiššttěěnnaa  kkyyvvaaddlloovváá  ddoopprraavvaa

Na setkání s vámi se těší
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

oottvvíírráámmee  vváámm  ddvveeřřee……

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Naše krajská metropole patří mezi

města, kde doprava rok od roku houst-
ne, přičemž někteří občané si často ne-
vědí rady s tím, jak se v tomto doprav-
ním prostoru chovat. Na přání našich
čtenářů proto přinášíme novou rubriku,
která je zaměřena právě na dopravní
problematiku.

Problémy jsou z velké míry způ-
sobeny tím, že chodci i řidiči neznají pra-
vidla nebo je nerespektují. Někteří ři-
diči připouštějí, že se mnohdy řídí spíše
instinktem a například pravidla pro
správné a bezpečné projíždění kři-
žovatkou si už zcela přesně nepamatují.
Stejně tak chodci neví, jak je to přesně
se zelenou na semaforech, a rozčilují se,
že trvá příliš krátce. Proto jsme se roz-
hodli, že budeme pravidelně zveřejňo-
vat sérii článků na osvěžení paměti,
které se týkají zákona o provozu na po-
zemních komunikacích.

Připravili jsme pro vás témata:
AAuuttoo  nnaa  kkřřiižžoovvaattccee

PPěěššíí  aa  řříízzeennéé  ppřřeecchhooddyy

CCyykklliissttéé  aa  ssppoolleeččnnéé  ttrraassyy

CChhoovváánníí  řřiiddiiččůů  vv  ddoopprr..  kkoolloonnáácchh

Další náměty, týkající se dopravy ve
městě, na které chcete znát odpovědi,
zasílejte tiskové mluvčí magistrátu Jitce
Welzlové.

33..  CCyykklliissttéé  aa  cchhooddccii,,  ssmmííššeennéé
ttrraassyy,,  ccyykklliissttéé  nnaa  ssiillnniiccii
Na přechodu má chodec přednost.

Řidiči s výjimkou řidiče tramvaje mu
musejí umožnit nerušené a bezpečné
přejití vozovky, k přechodu se proto
přibližují takovou rychlostí, aby mohli

ještě před ním vozidlo zastavit. S účin-
ností zákona o silničním provozu byla
médii přednost chodců zkresleně inter-
pretována jako absolutní přednost.
Mnoho chodců, kteří vstoupili do vo-
zovky neočekávaně a chtěli si vynutit
přednost, bylo zraněno nebo usmrceno.
Je potřeba vždy počítat s tím, že řidič
může chodce přehlédnout či špatně
odhadnout jeho úmysly. Chodec by si
toho měl být vědom a přizpůsobit tomu
své chování.

Řidič nesmí ohrozit chodce přechá-
zející pozemní komunikaci, na kterou
řidič odbočuje, při odbočování na místo
ležící mimo komunikaci, při vjíždění na
pozemní komunikaci a při otáčení nebo
couvání.

Chodec nesmí vstupovat na přechod
nebo na vozovku bezprostředně před
blížícím se vozidlem, překonávat zá-
bradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za
sebou, nesmí jet bez držení řídítek,
držet se jiného vozidla, vést za jízdy
druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo
jiné zvíře a vozit předměty, které by
znesnadňovaly řízení jízdního kola
nebo by ohrožovaly jiné účastníky pro-
vozu. Při jízdě musí mít cyklista nohy
na šlapadlech. Cyklista je povinen za
snížené viditelnosti mít za jízdy roz-
svícen světlomet s bílým světlem sví-
tícím dopředu a zadní svítilnu se svět-
lem červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li vozovka do-
statečně a souvisle osvětlena, může cy-
klista použít náhradou za světlomet sví-
tilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Pokud je zřízena stezka pro chodce
a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit chodce.

Před vjezdem na přejezd pro cy-
klisty se cyklista musí přesvědčit, zdali

může vozovku přejet, aniž by ohrozil se-
be i ostatní účastníky provozu. Cyklista
smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohle-
dem na vzdálenost a rychlost jízdy při-
jíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče
ke změně směru nebo rychlosti jízdy.
Někteří cyklisté si přejezd automaticky
spojují s předností. To je také důvod,
proč právě přejezdy byly dlouho před-
mětem dohadů a diskuzí, zda je jejich
vyznačování nutné nebo naopak nemo-
hou být příčinou častějších nehod. Vel-
mi diskutovaný byl například přejezd
z ulice Na Sadech do ulice Jírovcova.
Zde byl dokonce připraven, ale z dů-
vodu chybějící návaznosti na cyklostez-
ku a hlavně z křížení pěších tras za pře-
chodem se zatím nerealizoval. O jeho
zřízení se však stále vážně uvažuje, spo-
lečně s umožněním jízdy cyklistů i v pro-
tisměru v jednosměrném úseku ulice
Jírovcova. Je zadán projekt, který by toto
měl vyřešit a cyklistům jízdu v proti-
směru zlegalizovat.

Cyklista mladší osmnácti let je po-
vinen za jízdy použít ochrannou přílbu
schváleného typu podle zvláštního
právního předpisu a mít jí nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.

Město v současné době připravuje
stavby několika přejezdů pro cyklisty,
včetně zvýšených prahů na okruhu ko-
lem historického centra. Účastníci pro-
vozu se brzy setkají na některých komu-
nikacích s piktogramem cyklisty. Toto
vodorovné značení upozorní řidiče na
úseky, kde je velká frekvence cyklistů,
a cyklistům označí, v jakém prostoru
by se měli pohybovat. Piktogram má jen
symbolický a dopravně-psychologický
význam a nezakládá žádná práva.

Vaše téma: Jak se chovat 
v dopravním prostoru?

MMaajjeettkkoovvýý  ooddbboorr  MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
v souladu se zákonem o obcích

OO  ZZ  NN  AA  MM  UU  JJ  EE  
Zastupitelstvo města České Budějovice na svém zasedání dne 21.6.2012

projednalo a usnesením č. 163/2012 schválilo 

pprrooddeejj  vvoollnnéé  bbyyttoovvéé  jjeeddnnoottkkyy    čč..  11448822//99  nnaa  aaddrreessee  ttřř..  2288..  řřííjjnnaa  11448822//77  vv ČČeess--
kkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh  ((33++11  kkaatteeggoorriiee  ssttaannddaarrdd))  oo  cceellkkoovvéé  vvýýmměěřřee  111111,,2200  mm22 vč.
příslušného spoluvlastnického podílu id. 11120/87336 na společných částech
domu čp. 1482 a pozemku parc. č. 3755 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
476 m2 a č. 3758 – zahrada o výměře 323 m2, vše v kat. území České Budějovice 3,
formou nejvyšší nabídky.

Minimální výše nabídnuté ceny činí 11..995500..000000,,--  KKčč..

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. 386802403.

Prohlídka nemovitosti se koná dne 1188..  77..  22001133,,  66..  88..  22001133  aa  2299..  88..  22001133,,  vvžžddyy
oodd  1144..0000  hhoodd.., sraz zájemců je před vchodem do domu. 

Přihlášku s nabídnutou kupní cenou podají zájemci v zalepené nebo
zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem "Výběrové řízení – byt č. 1482/9
– neotvírat“, osobně nebo prostřednictvím pošty tak, aby byla doručena na
Magistrát města České Budějovice – majetkový odbor, nám. Přemysla Otakara II.
č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, nejpozději do 4. 9. 2013 do 16.00 hod.

Každý zájemce smí předložit pouze jednu nabídku.

Statutární město České Budějovice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky.

MMaajjeettkkoovvýý  ooddbboorr  MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee
v souladu se zákonem o obcích

a usnesením Zastupitelstva města  České Budějovice č. 17/2011

vv  yy  hh  ll  aa  šš  uu  jj  ee

prodej pozemku parc. č. 892 o výměře 543 m2 v katastrálním území Homole
za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za cenu v místě a čase obvyklou, tj.
54.300,- Kč a náklady spojené s prodejem

Účastníkem může být česká fyzická či právnická osoba, která doručí při-
hlášku na prodej v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „PPrrooddeejj  ppoo--
zzeemmkkuu  ppaarrcc..  čč..  889922  vv  kk..  úú..  HHoommoollee“ osobně na majetkový odbor Magistrátu měs-
ta České Budějovice, II. patro, č. dveří 232, nejpozději do 99..  88..  22001133  ddoo  1111::0000  hhoodd.

ZZaaddáávvaaccíí  ppooddmmíínnkkyy na prodej pozemku parc. č. 892 v k. ú. Homole si zájemci
vyzvednou na majetkovém odboru Magistrátu města České Budějovice, nám.
Přemysla Otakara II. č. 1, 2, vchod č. 3, II. patro, č. dv. 236.

PPřřiihhlláášškkyy,,  kktteerréé  nneebbuuddoouu  oobbssaahhoovvaatt  vvššeecchhnnyy  ppoožžaaddoovvaannéé  nnáálleežžiittoossttii  ddllee  zzaaddáá--
vvaaccíícchh  ppooddmmíínneekk,,  bbuuddoouu  zz  hhooddnnoocceenníí  vvyyřřaazzeennyy..  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

Léto je v plném proudu a tím i sezona grilování.
Naše prodejna v Haškově ulici nabízí čerstvé
chlazené ryby, zejména pstruhy a kapry. Sor-
timent je doplněn mraženými výrobky mořských
i sladkovodních ryb. Skutečnou specialitou je
maso z divočáka či srnce připravené na grilu.
V naší prodejně můžete zakoupit všechny druhy
masa z divočáka či srnce. 

KKaannččíí  ššppíízz  ss  oovvoocceemm:: Suroviny: 600 g kančího
masa bez kosti, 200 ml červeného vína, 2 lžíce
oleje, 2 lžíce octa, 1-2 lžíce medu, mletá skořice,
mletý hřebíček, tymián, sůl, mletý pepř, 4 nekta-
rinky (můžeme nahradit slívami, mangem nebo
meruňkami).

PPoossttuupp:: Očištěné a nakrájené maso smícháme
s medem, octem, olejem a vínem, přidáme
koření a sůl. Maso přelijeme částí marinády,
vetřeme ji a necháme nejméně 2 hodiny odležet.
Nektarinky vypeckujeme, nakrájíme na větší
kousky a naložíme je do zbytku marinády. Maso
napichujeme střídavě s kousky nektarinek na
grilovací jehly Grilujeme asi 7–10 minut z každé
strany a potíráme zbylou marinádou.
Dobrou chuť přeje společnost Lesy a rybníky města
Českých Budějovic, s. r. o.

Odbor památkové péče nabízí ma-
jitelům památek možnost zapojit se do
Programu regenerace městské památkové
rezervace České Budějovice v roce 2014
a čerpat z finančního příspěvku města
a státu. Zájem o příspěvek na obnovu
památek prozkoumá anketní dotazník.
"Dotazníky poskytujeme už několik let,
vždy v souvislosti s aktualizací Programu
na příslušný rok. Slouží jako jeden z pod-
kladů pro jednotlivé  akce. V letošním roce
bylo do Programu regenerace zařazeno
například Biskupství českobudějovické
s obnovou glorietu v Biskupské zahradě
a s opravou uliční fasády na Teologické fa-
kultě a další čtyři fyzické osoby. Dotazník,
který musí být vyplněný a odevzdaný nej-
později do 10. září 2013, získají žadatelé na
webových stránkách města – www.c-bu-
dejovice.cz, nebo přímo na  odboru památ-
kové péče,“ říká náměstkyně primátora
Ivana Popelová.

Dotazník je určen
vlastníkům památek 
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