
Všem spoluobča-
nům přeji, aby ne-
podléhali hlasům
těch, kteří si libují
v pesimismu, v neus-
tálé kritice všeho
a všech, v nepřejíc-
nosti a závisti, hla-
sům těch, kteří mají
zvláštní radost z ne-
úspěchu a nezdaru. Dnes a denně pot-
kávám v našem městě spoustu normál-
ních, pracovitých a nápaditých lidí, a to
mi dodává velký optimismus. Přeji všem,
aby nadcházející rok byl plný optimismu
a porozumění. A k tomu hodně zdraví
a štěstí.

Nechť to nezní jako klišé, ale já bych
městu a jeho obyvatelům popřál zdraví.
Královské město,  ať důstojně vzkvétá dí-
ky smysluplným a potřebným projek-
tům, ať láká a vábí ke své prohlídce tu-
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� Štědrovečerní večeře

našich předků

� Vánoce a hospody

v Českých Budějovicích

Bára a její pusopis: Madona
Dvanáctiletá Barbora Sedláčková

z Českých Budějovic trpí neuropatií, při
níž ochabují svaly, takže ji ruce a nohy
neposlouchají a může se stoprocentně
spolehnout jen na svoji hlavu. Je velmi
chytrá, komunikativní a má ohromnou
fantazii a výtvarné nadání. Maluje ústy
barevné obrázky, které budí pozornost
při charitativních aukcích ARPIDY, kam
dívka chodí do výtvarného ateliéru. Vý-
jimečnost jejího talentu potvrzují vý-
tvarníci i znalci umění. V kombinaci
s tím, kolik úsilí musí vynaložit ke své-
mu malování, vzbuzuje nejen obdiv, ale
i naději, že všechno se dá zvládnout,
když člověk chce. Bára má před sebou
další těžkou zkoušku v podobě náročné
operace, která ji čeká v příštím roce,
proto přejeme hodně štěstí a těšíme se
na její obrázky. K vidění budou v rad-
niční výstavní síni v září 2014.   

zemce, ale i našince,
ať tu žijí lidí sebevě-
domí. Správa města
je v podstatě vydává-
na všanc každé čtyři
roky těm, kteří po
volbách přicházejí a
poté zase odcházejí.
I proto by měl být
jejich vliv navýsost
prozíravý, protože to, co tady zanechají,
má lhůtu trvanlivosti mnohdy daleko
delší, než jejich politický život. Lidem
obecně, bych přál i dostatek toho, co se
koupit nedá, i když to každý hledá….
Mám na mysli přátelství. Zdá se mi, že se
někam vytrácí, či úplně ztrácí, a to není
veselá zpráva.  Říká se, že vánoční čas má
kouzelnou moc a všichni mají k sobě blíž.
Tak ať vám všem tato slavnostní nálada
vydrží co možná nejdéle!

Hlavně bych chtěla popřát všem oby-
vatelům města hodně štěstí, pohody, klid
v rodině a dobré zdraví. To je to nej-
důležitější.  Nicméně ze své pozice také
musím popřát hodně trpělivosti, protože

rok 2014 není pouze
rokem předvoleb-
ním, ale také posled-
ním rokem aktuál-
ního programovací-
ho období Evropské
unie, kdy by měly být
dočerpány všechny
dotace. Naprosto lo-
gicky se s tím sveze
hektické dokončování staveb podpo-
řených dotací. A u nás to budou hlavně
stavby dopravní, takže ani příští rok
nebudeme ušetřeni uzavírek a omezení
dopravy. A právě proto je nutná i ta tr-
pělivost a spíš než s ohledem na aktuální
nepohodlí vnímat věci budoucí, kterými
bude zlepšení dopravní situace nejen pro
individuální automobilovou dopravu, ale
i pro chodce, cyklisty a MHD. Chtěla bych
také popřát, aby rok volební nebyl rokem
planého haštěření, jež bude občany ve
městě jen otravovat, ale rokem efektivní
práce, která bude mít pro město pozitivní
přínos. Aby to byl rok veselý, plný pří-
jemných akcí, které budou vytvářet sou-
náležitost města a jeho obyvatel a pod-
porovat sousedské vazby tak, jako byla
letos Krajinská Korzo.

Co přát městu
v novém roce. Já ra-
ději budu přát obča-
nům našeho města.
Kromě standartních
přání o štěstí a zdraví
bych rád občanům
popřál, aby v příštím
roce se všem vyhnu-
ly stresy způsobené
dnešní uspěchanou dobou, aby  naše měs-
to dále krásnělo po různých přestavbách
a investičních akcí, které při realizaci
nemusí být všem příjemné a konečně aby
občané našeho města byli spokojení
s tím, že žijí právě v tomto městě, ve
městě, ve kterém se všichni budou snažit
o to aby se dalo říci, ano České Budějo-
vice jsou město ve kterém chci žít.

Co popřát Městu České Budějovice do
nového roku 2014? Co si takové město
může vlastně přát? A kdo to město
vlastně je? Je to budova radnice se svou

krásnou historickou
obřadní síní s maleb-
nou freskou biblické-
ho výjevu Šalamou-
nova soudu? Nebo
snad Samsonova kaš-
na, kde si občané „Bu-
dějc“ již od nepamě-
ti dávají své „zasta-
veníčko“ s kamarády
a přáteli. Je to Černá věž, která naše předky
ochraňovala třeba jako ohlašovna požárů? 

Město i se svou bohatou kulturní his-
torií a s celou řadou památek, by bez lidí,
jeho občanů, bylo jen prázdnou poštovní
schránkou marně čekající na vhozený
dopis. Město, to jsou lidé, kteří píší jeho
historii. Rok 2014 může být pro naše
město v mnoha ohledech takový, jaký si
ho nikoli ve svých představách vysníme,
ale reálně vytvoříme. Ano, samozřejmě,
je celá řada věcí, které člověk ovlivnit
nemůže (od rozmaru počasí až po zdraví),
i přesto ale zůstává dost podstatných
záležitostí, které ovlivnit můžeme, tedy
za předpokladu, že budeme sami chtít a
pokusíme se o to.

Tak tedy, ať je rok 2014 pro naše
město České Budějovice slunnou rene-
zancí a nikoliv temným barokem. Záleží
na každém z nás! 

Vánoční a novoroční přání obyvatelům města
Juraj Thoma

primátor města

Miroslav Joch
náměstek primátora

Ivana Popelová
náměstkyně primátora

Kamil Calta
náměstek primátora

Petr Podhola
náměstek primátora

Foto: Tomáš BinterFoto: Tomáš Binter
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Městu České Bu-
dějovice do roku
2014 přeji tolerantní,
usměvavé občany,
spolehlivé, odpověd-
né úředníky, rozum-
né a slušné politiky.
Dále bych městu rá-
da přála více peněz
do rozpočtu, aby-
chom mohli vybudo-
vat více mateřských
škol, cyklostezek, komunikací, obchvatů,
parkovišť, vysázet více zeleně, zlepšit
vzhled města kvalitní údržbou veřejných
prostranství a aby si zachovalo po celý
rok 2014 přátelskou atmosféru advent-
ního času.

Radní Eva Hajerová

Město tvoří hlav-
ně jeho obyvatelé,
tak bych chtěl zejmé-
na jim do roku 2014
popřát, jako člověk
pohybující se v ob-
lasti finanční, aby
položka splněných
přání, úspěchů, spo-
kojenosti a rodinné
pohody rostla mno-
hem rychleji než po-
ložka starosti a neúspěch. A  samotnému
městu České Budějovice bych rád popřál
obyvatele, kteří jsou ochotni  pro něj i ně-
co malého udělat, aby bylo příjemným
místem pro místní i návštěvníky z domo-
va i ciziny. 

Radní Jaroslav Mach

Občanům města
přeji v roce 2014 klid,
pohodu a zdraví
a městu jako takové-
mu přeji dostatek fi-
nančních prostředků
na optimální řešení
všech problémů, kte-
ré se správou města
souvisí. 

Radní Josef Průcha 

Do nového roku
2014 přeji nejen na-
šemu městu, ale celé
zemi a lidem, kteří
v ní žijí, především
svobodu a jistotu, že
budou platit hodnoty
vlastní demokratic-
kému právnímu stá-
tu. Chci věřit, že do
budoucna nebude do-
přáváno sluchu „jed-
noduchých řešením“ a nereálným sli-
bům, že nezvítězí „spasitelé“ naplňující
ve skutečnosti jen cíle úzkých zájmových
skupin. Rád bych, aby měl každý mož-
nost domoci se svých práv a stanovená
pravidla platila pro všechny stejně. Spo-
lečnosti bych přál, aby se do správy věcí
veřejných zapojovalo stále více slušných
lidí, kteří nemají v erbu jen úzký osobní
prospěch, a aby jejich práce měla smysl a
byla prospěšná. Je přitom důležité, aby se
z našich každodenních životů nevytratila
ohleduplnost, slušnost, pokora a přátel-
ství, a abychom nebyli lhostejní ke svému
okolí. Náš obzor by neměl končit za dveř-
mi našeho domu. Přeji proto Českým Bu-
dějovicím dostatek občanů podílejících se
na veřejném životě a zároveň takové zás-
tupce města, kteří budou schopni a ochot-
ni těmto občanům naslouchat.

Radní Tomáš Bouzek

Všem bych přál,
aby si v novém roce
našli čas na sebe a
na své blízké. Aby-
chom se nemračili,
nebyli zbytečně upi-
nožení a nepřeceňo-
vali svoji důležitost. 

Ať si považujeme
města, ve kterém ži-
jeme a pořád ne-
skuhráme.

Ať neztrácíme odvahu a čest, nikdy
nerezignujeme, a ať nám nechybí roz-
vážnost a nadhled. 

A když se někdy nebude dařit a bude
hůř, ať máme vždy dost síly, abychom to
všechno překonali.

A když to jen zpola naplníme, bude
nám líp.

Radní Ivo Moravec

Přeji do nového
roku všem, aby ob-
čané měli politiky,
na které by byli pyš-
ní, že poctivě spra-
vují veřejné rozpoč-
ty, jsou profesionální
a k lidem empatičtí.
A poctivým politi-
kům přeji, aby lidé k
jejich práci měli res-
pekt, neházeli je do
jednoho pytle s těmi nepovedenými a po-
silovali v nich přesvědčení, že má smysl
se brát za spravedlnost, poctivost a sluš-
nost. Možná je to „marťanské přání“, ale
alespoň pokusit se o to, by učinilo příští
rok určitě lepším.

Radní Jiří Šesták

Štědrovečerní večeře 
našich předků

Štědrovečerní večeře byla vždy veliká
událost. I stůl, na který se slavnostní jídlo
pokládalo, prošel řádnou úpravou. Nejpr-
ve se pečlivě umyl a okouřil jalovcem a čer-
nobýlem. I když to nebývalo běžné, už ve
14.století se prostíral sváteční ubrus. Ke
stolu si rodina tradičně sedala s první vy-
šlou hvězdou, tehdy totiž končil půst.

Vánoce mají svůj původ v před-
křesťanské oslavě zimního slunovratu
a kultu předků. Tradičně se tedy zahajo-
vala modlitbou za mrtvé. Tato tradice se
dochovala do dnešní doby. Dodnes se
i v ateistických rodinách při přípitku
vzpomíná na blízké, kteří už nemohou ke
společnému stolu zasednout.

Kapra a salát si ale naši předkové jako
slavnostní pokrm nedopřávali. Štědrove-
černí menu mělo kraj od kraje své zvlášt-
nosti, ale řada prvků byla společná. Jako
předkrm se podávaly oplatky s medem,
česnekem nebo šípky. Pak následovala za-
huštěná polévka. Černý kuba – tradiční jíd-
lo z krup a hub, byl také oblíben. Podávaly
se také kaše – krupičné, prosné či hracho-
vé a symbolizovaly hojnost. Nezbytnou

součástí večeře bylo vařené a sušené ovoce.
Později v bohatších rodinách i vánočka.

Kapr – symbol dnešních vánoc byl
postním jídlem a na štědrovečerní stůl
nepatřil. Zvyk podávat ryby se uchytil
v rodinách bohatých měšťanů až v 19. sto-
letí. Zpočátku to ovšem byly štiky, líni,
pstruzi, sumci nebo úhoři a podávali se
se sladkou omáčkou. Ve druhé polovině
19.století pak teprve přišel na řadu kapr.
Nepodával se smažený, ale namodro (na-
kyselo v rosolu) nebo načerno (ve sladké
perníkové omáčce).

Odkdy se tedy podává kapr smažený
a v kombinaci s bramborovým salátem?
Názory na to se různí. Jedni tvrdí, že tuto
kombinaci doporučovala už Magdalena
Dobromila Retigová. Další zdroje uvádí,
že kombinace smaženého kapra a bram-
borového salátu se poprvé v české ku-
chařce objevila až v roce 1924. Bramboro-
vý salát je prý převzat z Bavorska. A že na-
šel spolu se smaženým kaprem cestu na náš
sváteční stůl, může prý podle odborníků
propagace jednoduché a praktické ku-
chyně v padesátých letech 20. století.

Vánoce a lidé
bez domova
Městská charita  pořádá v Domě

svatého Pavla štědrovečerní večeři pro
osoby bez přístřeší, a to už 19. 12. od
14.00-17.00 hodin. Rozdávat se bude
rybí polévka, kapr se salátem a každý
z klientů dostane malý dáreček.

Azylový dům pro ženy a Azylový
dům pro matky s dětmi společnou
štědrovečerní večeři sice neplánují,
ale klientky mají 24. 12. umožněny
celodenní návštěvy na pokoji, a tak si
mohou společnou večeři připravit
a zorganizovat.

Kontaktní centrum Prevent připra-
vuje pro své uživatele  23. 12. od 12.00
do 18.00 společnou večeři v kontaktní
místnosti zařízení.

Kongregace sester Nejsvětější Svá-
tosti bude předávat balíčky do Po-
radny Eva. Dostanou je děti ze sociál-
ně slabých rodin.

Český červený kříž organizuje
letos už 18. ročník setkání s názvem
Štědrý den v předstihu pro své klienty,
osamělé a zdravotně handicapované.
Bude 17. 12.

Budějovický advent se letos koná ve dnech 29. 11. - 23. 12. 2013 tradičně na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.
Řemeslný trh najdou návštěvníci nejen na náměstí, ale i na nádvoří radnice, tak jak tomu bývalo v minulosti. Nabídka pro
návštěvníky tak bude ještě pestřejší. Betlém a Ježíškovu dílnu situuje společnost RK Invest, která už Budějovický Advent
pořádá třetím rokem, na náměstí, tedy blíže lidem.       Foto: Petr Zikmund

Jeslová a azylová zařízení, příspěvková organizace města, provozují jesle a poskytují sociální služby: azylové domy, domy
na půl cesty, noclehárny a krizovou pomoc. Organizace je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky. Foto: Petr Zikmund

Děti dostanou
dárky

Jeslová a azylová zařízení, přís-
pěvková organizace města, získá fi-
nanční dar padesát tisíc korun od spo-
lečnosti Energie AG, Bohemia s.r.o.
„Peníze budou použity na nákup po-
třebného vybavení pro děti, které žijí
v Azylovém domě Filia, konkrétně na
počítač do učebny, dětské postýlky,
knihy a výtvarné potřeby,“ říká ná-
městek primátora Petr Podhola
a upřesňuje, že v tomto sociálním zaří-
zení s pětačtyřiceti lůžky nacházejí zá-
zemí matky s dětmi, které se ocitají
v komplikované životní situaci. „K dis-
pozici mají společná sociální zařízení
a kuchyňky, společenskou místnost,
učebnu, prádelnu, sušárnu i kočár-
kárnu. Je jasné, že jde o náhradu do-
mova, postupné navracení klidu a har-
monie v rámci možností. I proto je sa-
mozřejmě každá darovaná koruna
dobrá,“ dodává náměstek.

Každý rok od 1. do 14. ledna
můžete v českých městech a vesnič-
kách potkat na čtyřicet tisíc charitních
koledníků v kostýmech Tří králů.
V návaznosti na starou lidovou tradici
chodí od domu k domu nebo koledují
v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Chari-
ta Česká republika celoročně pomáhá
těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

Velký prostor na adventních trzích dostaly také děti. Rodiče nikdy neudělají
chybu, když adventní náměstí navštíví v neděli, kdy je pro děti připraveno
loutkové vystoupení, nebo mobilní kino s pásmem pohádek. Během adventu
bude několikrát na náměstí i Petr Stupka, který bude předvádět živé vystoupení
a bude tvořit kulinářské dobroty z třeboňského kapra. Připraveny jsou i módní
přehlídky, divadla, nebo různé kulinářské akce. Nabídka je minimálně stejné
bohatá jako v loňském roce, kdy adventní program navštívilo zhruba dvacet pět
tisíc lidí. Budeme rádi, když se letos přidáte také i Vy! Přijďte a vychutnejte si
jedinečnou vánoční atmosféru!   Foto: Petr Zikmund

Ilustračni foto 
z Azylového domu.



NOVINY ČČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je: VVěěžž  ss bbrráánnoouu  vv  HHrroozznnoovvéé  uulliiccii  uu  PPřřeeddnnííhhoo  mmllýýnnaa  ssee  jjmmeennoovvaallaa
RRyybbáářřsskkáá  ((nněěkkddyy  MMllýýnnsskkáá)). Výhercem je: RR..  HHoommoollkkaa, Záboří 68, 373 84 Dubné

Vánoce ve městě zahajovala, aniž by
si uvědomila ten moment zahájení, rad-
nice. Vypisovala totiž na konci listopa-
du soutěž o nejlepší vánoční výkladní
skříň. Den před Mikulášem byly známy
výsledky – vyhrávala Broukárna. Měla
nejvíce výkladů, používala neony a v rám-
ci režie mohly být ve výloze v provozu
pohyblivé jesličky i jezdit vláčky. Na

dalších místech bývaly firmy Smetana,
Sadovský, Šulista, Meinl, Kulík a další.
Současně s tím začali cukráři lákat na
znamenité vánoční cukroví a jak jinak –
velmi levné. Prestižní bylo mít vánoční
kolekce od čokoládovny Merkur, od
firmy Příhoda a Danzer a z továrny Vít
Fürth a syn. V roce 1925 byl prvně na
náměstí před radnicí postaven vánoční
strom Svobody. Na začátku prosince tak
Vánoce, čokoláda, strom a jesličky ov-
ládly město. 

Kultivovaly se restaurace i hospody.
V řadě hostinců působily různé stolní
společnosti a kroužky, k nejznámějším
patřili Filkaři, Šnopslaři, Pravdomluvní
mládenci, Střádalové, kroužek Kufr,
Pivní sanatorium, J. D. T. atd. Hrály se
filky a šnopsl, což hlubokomyslná čin-
nost není, ale v předvánočním čase po-
řádali členové sbírky pro chudé děti na
ošacení, cukroví, drobné dárky, vánoční
strom apod. Šnopslaři od Žáků (U Hroz-
nu) věnovali výhry z předvánočního

šnopslu konkrétně na ošacení 12 chu-
dých hochů české školy. Peníze vybíral
kibic Vilda Rámus. Sám karetní hry
nehrál, podle dobových zpráv jen ki-
bicoval, avšak dovedl vybrat i 100 korun
na dobročinné účely a poctivě je odev-
zdat do redakce Jihočeských listů nebo
Budivoje. Nejvíce vybral U Volbrechtů
v Kněžské ulici. 

Hospody na Štědrý den zavíraly k ve-
čeru. To je tradice, kterou dodržovaly
i podniky nechvalné pověsti jako Vlčí
jáma, Mikado, Rokoko, Tripolis, Alžír,
U modrého Dunaje aj. – na Štědrý den
má být každý doma mezi svými. Možná
některému štamgastovi se z různých dů-
vodů nechtělo domů, na což měli v hos-
podě U Bucků v Nové ulici jednoduchý
účinný trik. Rázná hostinská Jenovéfa
Bucková nekompromisně večer v loká-
lu zhasla (a nerozsvítila). U Bucků
zhasli a štamgasti museli domů. 

V hospodách se dopoledne, kam se
odebrali pánové poté, co koupili kapra
a aby doma nepřekáželi, zpívali při har-
monice koledy. Také před radnicí u vá-
nočního stromu bylo slyšet pění profe-
sionálních sborů a v jejich podání Vrán-
kovy koledy. V hospodách zpívali ne-
profesionálové, ale stejně srdečně. Není
to přesně zjištěno, jen se traduje, že ve
vinárnách a kavárnách jako Corso, Cen-
tral, Hubertus, Černá růže, Avion,

Grand, Imperiál a dalších se zpívalo ta-
ké. Na náměstí ve vinárně U Štropů
(U Houfků, U Krobiána) rovněž. Jen pod-
le svědectví, když ke Štropům zavítala
dáma, odmítl jí vinárník Franta Štrop
podat sodovku. Buď si dá víno, nebo jí
nic nedá. 

Podle vyprávění již zesnulého Fran-
tiška Valeše sídlil v domě vinárny

U Zlatého soudku v Široké ulici řezník,
který v období vánočních a novoroč-
ních svátků vzal živé  selátko a obcházel
s ním hospody. Nechával hosty selátko
pohladit pro štěstí. Nebylo to ovšem li-
dumilné, poněvadž pohlazení pro štěstí
stálo 1 korunu. 

Hlavní vánoční akce měly hospody
připravené na 25. prosinec. Často se
hrálo ochotnicky divadlo (U Novotných
v Lannovce, na Rychtě, v Kotvě, U Hro-
mádků, U Radostů na Pražské atd.) a po-
řádaly se humorné scénky. I takové, kdy
hlava rodiny neumí zabít kapra a man-
želka ho pošle na Palačák, kde bydlí ka-
pitán dělostřelectva, aby kapra zneškod-
nil. Scénka má reálné jádro - na Palac-
kého náměstí kapitán od dělostřelců sku-
tečně bydlel, jen nelikvidoval kapry.

Kouzlo Vánoc bylo, je a určitě pořád
bude doma v kruhu blízkých, u strom-
ku a dárků. Dárků velkých nebo ma-
lých, na to nezáleží, kouzlo Vánoc je
stejné. 

Připravili Odbor územního plánování, Útvar hlavního architekta, Jan Schinko (text) a Milan Binder.

Vánoce a hospody
v Českých Budějovicích

Svoz komunálu bude probíhat stejně
jako v předešlých letech, tj. 24. 25. 26. až
31. 12. bude probíhat bez omezení (poje-
de ranní i odpolední linka).

Pouze ve středu 1. 1. 2014 svoz komu-
nálního odpadu neproběhne. Z toho dů-
vodu se v tomto týdnu posune svoz o je-
den den, středeční linka se pojede ve
čtvrtek, čtvrteční v pátek, páteční v so-
botu, sobotní v neděli. Od pondělí 6. 1.
2014 bude svoz již probíhat dle platného
harmonogramu svozu v normálním reži-
mu bez omezení.

SSvvoozz  sseeppaarroovvaannééhhoo  ooddppaadduu
Separace bude svážena dle platného

harmonogramu svozu. Stejně jako v loň-
ském roce bude posílen svoz nádob na
plast a papír v hustě zalidněných oblas-
tech zejména sídlišť.  Navíc, jako každo-
ročně, bude monitorována naplněnost
jednotlivých nádob a zjištěné naplněné
nádoby budou operativně dle možností
vyváženy.

Mimořádné výsypy proběhnou
i u skla před koncem roku a následně
tam, kde bude potřeba, proběhne svoz
hned 2. 1. 2014.

Svoz komunálního
odpadu ve městě

PPrroovvoozz  ssbběěrrnnýýcchh  ddvvoorrůů
Sběrné dvory budou o svátcích 
uzavřeny v těchto dnech:
– úterý 24. 12. 2013
– středa 25. 12. 2013
– čtvrtek 26. 12. 2013
– úterý 31. 12. 2013
– středa 1. 1. 2014

SSvvoozz  vváánnooččnníícchh  ssttrroommkkůů
Bude zahájen 6. 1. a ukončen 21. 2.

2014 podle harmonogramu
PPoo – Vltava, Máj, Šumava, H. Dvory,

Zavadilka, České Vrbné ÚÚtt – S. Vrbné,
Třebotovice, Kaliště, N. Vráto, Husova ko-
lonie, SStt – střed města, Pražské před-
městí, Hav. kolonie, Kněžské Dvory, Ne-
manice, ČČtt – Vltava, Máj, Šumava, H.
Dvory, Zavadilka, České Vrbné PPáá –
Rožnov, N. Hodějovice, Mladé.

SSvvoozz  ooddppaaddkkoovvýýcchh  kkooššůů
Jako každoročně bude posílen svoz

odpadkových košů na náměstí Přemysla
Otakara II., takže v období od 1. 12. 2013
do 5. 1. 2014 bude probíhat vývoz košů na
náměstí 3x denně a o víkendu 2x denně.

Vánočním stromem se letos stal patnáct metrů vysoký smrk pichlavý od pana Sedláčka ze Strážkovic. Novinkou je doplnění
výzdoby o atraktivní světelné efekty tzv. padajícího sněhu.       Foto: Petr Zikmund

Tradičně můžete v rámci adventních trhů rozezvonit Zvonek štestí a splněných
přání. Foto: Petr Zikmund

Ilustrační foto.
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.A.S.A. České Budějovice, s. r. o.
Dolní 1, 370 04 České Budějovice
Tel.: 724 976 885, 387 004 601 | www.asa-cz.cz

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ OOTTEEVVÍÍRRAACCÍÍ DDOOBBAA
SSBBĚĚRRNNÝÝCCHH  DDVVOORRŮŮ
SSbběěrrnnéé  ddvvoorryy:: Dolní ulice, Švábův Hrádek a Plynárenská ulice

ZZiimmnníí  oobbddoobbíí  ((11..  1111..  --  3311..  33..))  
Po - Pá   8:00 - 18:00, So  8:00 - 12:00, Ne 14:30 - 18:00

ZZaavvřřeennoo::  
Út 24. 12., St 25. 12., Čt 26. 12. 2013
Út 31. 12. 2013, St 1. 1. 2014. Uzavřeny budou všechny S.D.

Svoz komunálního odpadu bude o svátcích probíhat bez omezení,
pouze 1. 1. 2014 svoz neproběhne a posune se o jeden den.

PPřřeejjeemmee  kkrráássnnéé  pprroožžiittíí  
ssvvááttkkůů  vváánnooččnníícchh  

aa  ššťťaassttnnýý  nnoovvýý  rrookk  22001144..

Informace o prodeji vánočních kaprů na stáncích 
a provozu prodejny ryb a zvěřiny v ulici J. Haška

naleznete na webových stránkách

wwwwww..lleessyyaarryybbnniikkyymmeessttaaccbb..cczz

Vánoční prodej kapra organizuje
společnost Lesy a rybníky města Čes-
kých Budějovic, s. r. o. v pěti stáncích
v termínu od 21. do 23. prosince. Stánky
naleznete na Lannově třídě u Řeznictví
Dědouch, v Pražské ulici naproti nákup-
nímu středisku IGY, na sídlišti Šumava
před supermarketem Billa, ve Strako-
nické ulici na parkovišti před prodejnou
Möbelix a samozřejmě v ulici Jaroslava
Haška před sídlem společnosti. Stánky
budou otevřené od 8:00 do 16:00 hodin.
Můžete zakoupit živého kapra podle
vlastního výběru a na požádání si jej
nechat opracovat.

Kromě vánočních kaprů prodává
společnost Lesy a rybníky města Čes-
kých Budějovic, s. r. o. každý rok vánoční
stromky v ulici Jaroslava Haška 4. Pro-
dej je uskutečněn ve dvoře společnosti od
14. do 23. prosince v době od 8:00 do
16:00 hodin. Nabízíme borovice, smrky
a jedle od jednoho do dvou a více metrů.
Stromky si zákazník může nechat také
zabalit. 

Více informací na:
www.lesyarybnikymestacb.cz

Vánoční
prodej kapra

Mnoho krásn˘ch chvil 

v pfiíjemné atmosféfie Vánoc

a hodnû pracovních i osobních úspûchÛ 

v novém roce pfieje

Dopravní podnik mûsta âeské Budûjovice, a.s.

www.dpmcb.cz

Foto: Petr Zikmund

Foto: Petr Zikmund

Vánoční tvůrčí dílny jsou místem, kde
si děti mohou vyrobit drobné dárečky.

Foto: Petr Zikmund
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