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Chtějí bydlet. Je jim jedno kde
Lidé v krajském městě
často kupují větší byty, na
výběr ale moc nemají.

Jižní Čechy –Ukrajinka
Margo Trehubenko studuje
Přírodovědeckou fakultu Ji-
hočeské univerzity tři a půl
roku. Pronájem bytu sháněla
dlouho, především z finanč-
ních důvodů. „Ze začátku
jsem bydlela na kolejích, ale
chtěla jsem s přítelem poz-
ději do bytu. Tady v Budějo-
vicích je to pro studenty
opravdu drahé, už jen vyba-
vení bytu. Ale nakonec jsme
sehnali byt 3+kk, za který
platíme na sídlišti Vltava de-
vět tisíc,“ svěřila se.
Další student LukášMu-

chka z Klatov bydlí na vyso-
koškolských kolejích již tře-
tím rokem. „Vím, že spolužá-
ci shánění bytů hodně řeší,“
podotkl.
Hledání bytu v Budějovi-

cích dá zabrat nejen studen-
tům, ale i mladým rodinám,
pro něž je krajskéměsto
atraktivní. Podle realitního
makléře Jiřího Kahouna nové
byty rychlemizí a jsou drahé.
Lidé je nejvíce kupují pro své
bydlení. „Bytů na pronájem
se také prodá hodně, ale není

jich tolik jako na bydlení.
Bytů ke koupi je takmálo, že
lidé tu nemají na výběr lo-
kalitu. Samozřejmě jsou lidé,
kteří odmítají bydlet na síd-
lišti Máj, ale na druhou stra-
nu jsou tací, kteří zde vycho-
vali děti a chtějí tu zůstat.
Takže i naMáji lidé kupují
byty. Developerských pro-
jektů je takmálo, že lidem je
jedno, kde novostavba stojí,“

řekl makléř s tím, že velká
poptávka je po rodinných
bytech, tedy 3+1 a 3+kk.
Nové bydlení se v kraj-

skémměstě chystá například
ve Čtyřech Dvorech.
Budějovice podle náměst-

ka primátora Tomáše Bouzka
vlastní 1815 bytů. „V součas-
né době dokončujeme pře-
nechání bytů do nájmu pro
žadatele, kteří mají podanou

žádost do 30. 4. 2018. Celkem
se jedná o dvacet nevyříze-
ných žádostí,“ uvedl s tím, že
systém tzv. pořadníků žá-
dostí o byt již nebude. „Bude
nahrazen zveřejněním vý-
běrového řízení na byt a
každý žadatel se budemoci
přihlásit za podmínky spl-
nění požadavků,“ sdělil.
Uvolněné bytyměsto po-
stupně opravuje. (jd)

POZNALI EKONOMICKOU FAKULTU
ZNOVUVE ŠKOLE. Studijní
létamají sice už nějaký ten
pátek za sebou, přesto se
znovu, alespoň na chvíli, vrá-
tili do školních lavic. Řeč je
o seniorech z klubu Aktiv,
kteří ve čtvrtek navštívili
Ekonomickou fakultu Jiho-
české univerzity v Českých
Budějovicích. Stalo se tak v
rámci akce „Poznej ekono-
mickou fakultu“, kterou tady
pořádají nejen pro studenty v
posledních ročnících střed-
ních škol, ale právě také i pro
seniory. Na ty čekal vědo-
mostní kvíz, který je seznámil
s významnými osobnostmi
regionu, zájemci se podívali
také do akademické knihovny
a jako správní vysokoškoláci
si dali oběd vmenze. Nako-
nec si spočítali svou ekolo-
gickou stopu, což jeměřítko
nároku lidí na zemský eko-
systém. Foto: Deník/ Jitka Davidová

PŘEDSTAVTE VÁŠ 

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD
DEJTE NÁM VĚDĚT, 

kdy bude vaší obcí procházet masopustní průvod 
a my o tom budeme informovat ostatní.

POŠLETE FOTKY 
masek a my je uveřejníme na našem webu. 

JAK NA TO? 
Je to jednoduché. Běžte na web vašeho lokálního 

Deníku a přes rubriku ČTENÁŘ REPORTÉR nám 
pošlete vaše fotografi e nebo je s krátkou popiskou 

pošlete na e-mailovou adresu redakce, kterou najdete 
v tiráži novin.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
NEJVĚTŠÍ MASOPUSTNÍ FOTOGALERIE. 

TĚŠÍME SE NA VAŠE PŘÍSPĚVKY

JIHOČESKÝ KRAJ:
Tančili za svituměsíce

Už popáté se v Českých Budějovicích uskutečnil Jiho-
český ples. V pátek 31. ledna tak zaplnili příznivci
skvělémuziky a zábavy českobudějovické výstaviště,
aby si zatančili za svituměsíce. Takový podtitul totiž
ten letošní ples měl. K poslechu hrála Jihočeská filhar-
monie pod vedením dirigenta Jana Talicha, Radka
Fišarová s kapelou nebo kapela Big Papa. Nechyběla
ani tombola. Foto: Jan Schinko jr.
Máte také zajímavé snímky z akcí? Pošlete nám
je přesweb ceskobudejovicky.denik.cz.
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Dluhopisy je možné objednat na www.e-finance.eu nebo  515 555 555

DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete  
na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

5,6 % ROČNÍ 
VÝNOS

Investice od 30 000 Kč

Roční úrok 4,5 % u tříletých  
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Možnost předčasného splacení

Upsání a převod bez poplatků

Osobní i elektronická objednávka

NABÍDKA  PRONÁJMU – Restaurace na náměstí v Ledenicích
Městys Ledenice v souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, 

oznamuje, že nabízí k pronájmu objekt pohostinství na adrese Ledenice, 

Náměstí čp. 68, za účelem provozování pohostinské činnosti. 

Předmětem nájmu je celý objekt postavený na pozemku parc. 
č. st. 16 o výměře 728 m2 v k. ú. Ledenice.

V objektu je samostatný salónek a velký sál restaurace s možností rozdělení na dva menší 
prostory, kuchyně, sklady, chodby, sociální zařízení. Velká část budovy je podsklepena.  
Osobní prohlídka objektu je možná po domluvě se starostou městyse (tel. č. 606 751 152). 
Počátek nájmu dohodou po skončení nutných oprav uvedeného objektu na přelomu dubna      
a května. 
Na vybraného nájemce bude proveden přepis elektroměru, plynoměru a vodoměru.

Písemné nabídky je možné podávat do 13. března 2020 na adresu:
Městys Ledenice, Náměstí čp. 89, 373 11 Ledenice
nebo osobně do 13. března 2020 do 11.00 hodin na podatelně Úřadu městyse Ledenice.  

Požadujeme k nabídce doložit:
• platné živnostenské oprávnění k provozování pohostinské činnosti
• praxi v pohostinské činnosti


