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Noviny
č e s ko b u d ě j ov i c k é r a d n i c e

UVNITŘ LISTU
■ Vánoční příloha:
Jaké bývaly Vánoce a zvyky
■ Uplynulých 365 dní z pohledu
představitelů vedení města
■ Azylové domy jsou opěrnou
hůlkou a závětřím

Další stopy povodní

Odkaz

úspěšně vymazány generací
Nad silnicí u Kauflandu

Krásný stříbrný smrk jako vánoční stromek na českobudějovickém náměstí
a dětské oči v očekávání nadílky.
Foto Petr Zikmund

Rozpočet města na rok 2005
Zastupitelé jednali o penězích
■ Pro rok 2005 je
rozpočet navržený
ve výši 1 418 690
tis. Kč. Pozoruhodností v něm není na
první pohled mnoho
a od toho loňského
se liší jenom málo
svojí výší i ostatními
základními prvky.
Navyšují se například jako každý rok
daňové příjmy. Rozhodli jsme se sice ne
úplně poslechnout predikci, kterou ministerstvo financí vypracovalo pro návrh
rozpočtu státu, a meziroční nárůst příjmů
z daně z přidané hodnoty odhadovaný
na 20 % jsme se rozhodli zredukovat na
pouhých 9 %, přesto je předpokládaný
nárůst potěšitelný. Jedna z mnoha dobrých
zpráv je například to, že mzdové náklady
díky škrtům v personální oblasti klesají.
Běžné výdaje bohužel rostou přes snahu
o snižování nákladů i v jiných oblastech,
z valné části ale hlavně kvůli změně sazeb DPH, růstu cen energií a dalších
vstupů. Provozní rozpočet je ale celkově
také jako vloni přebytkový a budeme z něj
moci dokrývat kapitálové výdaje.
Při pohledu na grafy zaznamenávající vývoj za poslední roky vidíme, že se

z období nízkých rozpočtů první poloviny
devadesátých let přes roky mimořádných
příjmů minulého volebního období
opravdu tak, jak bylo předpokládáno,
dostáváme do stabilního období konsolidovaných rozpočtů.
Zásadnější změny se staly v oblasti
veřejných služeb. V průběhu roku 2004
byly vysoutěženy a uzavřením smluv
i spuštěny dva okruhy služeb, které předáváme do správy a provozování externímu subjektu. Jde o světelná a signalizační zařízení a veřejné osvětlení. Tato
změna znamená především to, že v rozpočtu dochází k navýšení výdajů do této
oblasti a konečně uvolňujeme prostředky sanující obrovský vnitřní dluh, který
město za dlouhá léta nakupilo. Předpokládáme, že tuto změnu budou následovat i další kroky naznačeným směrem.
Vyšší výdaje nastanou také u školních
a předškolních zařízení, ať již ve formě
oprav či investic. Také v této oblasti má
město co dohánět. Návrh rozpočtu ale
ještě neobsahuje všechny nároky, které
tato zařízení mají. Na jaře budeme muset při rozdělení přebytku hospodaření
velkou částku věnovat na dovybavení jídelen a kuchyní technologiemi vyhovujícími přísným předpisům EU.
(pokračování na str. 2)

Krátce z jednání rady
24. 11. 2004
schválila:
středních škol
• návrh rozpočtu města na rok 2005
neschválila:
s celkovými příjmy ve výši 1 483 409
• provozní příspěvek Jihočeskému
tisíc korun. S výsledkem projednávání
divadlu (jehož součástí se stalo Malé
rozpočtu v zastupitelstvu vás seznádivadlo). Původní návrh na 75 milionů
míme v lednovém vydání novin.
byl již dvakrát ponížen - na 69 a na 66
• záměr rozšíření financování Nadace
milionů. Rada odsouhlasila snížení
města České Budějovice pro podporu
o dalších pět milionů korun předevzdělávání a vědy - nadace hradí
vším s poukazem na dosud chybějící
stipendia především sociálně slabúčast kraje.
ším českobudějovickým studentům

Jednou ze stěžejních dopravních akcí
v letošním roce byla celková rekonstrukce
lávky pro pěší a cyklisty u obchodního
domu Kaufland přes silnici na Dlouhé
louce, která byla předána do užívání 9. 12.
Projektoval ji VPÚ DECO Praha a Atelier
A 1 České Budějovice, zhotovitelem stavby
je firma EDIKT České Budějovice.
Stavba byla zahájena v srpnu letošního roku a vyžádala si celkové náklady
včetně DPH ve výši 23 782 901 Kč, z toho
jsme 12 812 000 korun dostali ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Rekonstrukce zahrnovala demontáž nosné
ocelové konstrukce dlouhé 71 metrů. Ta
byla rozebrána za jednu noc na čtyři díly
a snesena z mostních pilířů. Stavbaři dále
vybourali mostovku tvořenou železobetonovou deskou, ocelové nosníky byly zbavené rzi a ošetřeny protikorozní ochranou.
Nová lávka je o poznání širší. Z původních 2,4 metru měří nyní na šířku
4,3 metru. Změna si vyžádala doplnění
ocelové konstrukce o jeden nový nosník
v celé délce přemostění a dále zvýšení
a rozšíření obou krajních opěr, rozšíření
a výškovou úpravu pilířů. Novou nosnou
ocelovou konstrukci tvoří spřažený spojitý nosník o pěti polích a novou mostovku tvoří železobetonová deska o tloušťce
110 milimetrů z lehkého betonu. Celá konstrukce byla vyrobena mimo staveniště
a na místo montáže dopravena v noci ze
6. na 7. listopadu a zpětně osazena na
upravené mostní opěry a pilíře. Lávka je
vybavena novým zábradlím, římsami
a dalšími nezbytnými prvky. Navazuje
na ni lávka přes vodoteč protékající
touto částí parku. Obě jsou určeny pro
chodce a cyklisty.

Náročná rekonstrukce v hodnotě necelých 2,5 milionu korun a plně hrazená
z rozpočtu města byla zvládnuta za necelé tři měsíce. Stará, nevyhovující konstrukce byla odstraněna a nahrazena
novou ocelovou konstrukcí s pěti plnostěnnými válcovanými nosníky s ortotropní ocelovou mostovkou. Složitost konstrukce dosvědčuje fakt, že se v České
republice nenašla firma, která by byla
schopná ji připravit, a proto tato část mostu pochází až z Polska. Velmi frekventovaná lávka byla rozšířena, takže umožní smíšený provoz pro pěší a cyklisty.

Pro př ímé investice
Další úspěšně ukončenou akcí je
výstavba základní technické vybavenosti v průmyslové zóně Okružní ulice.
Cílem této akce byla příprava pozemků
určených pro přímé investice. Celková
plánovaná rozloha zóny je 16,8 hektaru,
komunikace tvoří osminu hektaru. Celkem stála stavba necelých 42 miliónů
korun, z toho 27 miliónů korun je čerpáno z úvěru Phare. Stavělo se od června 2003 do října 2004 a stavba byla rozdělena na dvě etapy - 1. etapu realizovala
firma Českobudějovické pozemní stavby,
2. etapu firma Strabag.
Ivana Popelová, náměstkyně primátora

Konstrukce až z Polska
Není to však jediná stavba, kterou
jsme začátkem prosince předali veřejnosti.
Od úterý 30. listopadu slouží veřejnosti
lávka u Rabenštejnské věže. Společně
s lávkou v Plachého ulici, kterou opravila
firma Kulhánek-Mařík, se jedná o opravy
a rekonstrukce, které ještě souvisejí
s povodněmi. Smlouva na rekonstrukci
lávky u Rabenštejnské věže byla uzavřena
2. září s firmou Miloš Kačenka-Building.

Od 9. prosince je opět v provozu lávka
přes silnici u Kauflandu. Její osazení po
krátké době rekonstrukce řeší spojení
mezi oběma částmi Stromovky a historickým centrem města. Foto Petr Zikmund

Opravené sochy

jsou na svém místě
V plné nádheře se již skví zrestaurovaná sousoší Kalvárie, Trojice a Jana
Nepomuka. Sousoší Kalvárie a Sloup
Nejsvětější Trojice na Piaristickém náměstí, jehož tvůrcem se stal v letech
1731 a 1740 významný českobudějovický barokní sochař Josef Dietrich (mimo
to i autor výzdoby Samsonovy kašny),
se naposled podrobilo opravě v 60. letech 20. století. Stav památek a jejich
kulturně historický význam si vyžádal
citlivý zásah. Díky zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace se na opravu podařilo získat dotaci ministerstva kultury. Restaurátorských prací se ujal akad. Sochař Ivan
Tlášek. Náklady na restaurování sousoší Kalvárie si vyžádalo 303 000 a sloupu
Nejsvětější Trojice 13 000 korun.
Socha sv. Jana Nepomuckého na Senovážném náměstí (vyústění ulic Jirsíkovy a Karla IV.) je dílem sochaře Leopolda Huebera z konce 18. století. Plastika na bohatě rozvinutém podstavci
tvoří výtvarně nejhodnotnější sochu
tohoto světce v Českých Budějovicích.
Restaurátorem byl opět akad. sochař
Ivan Tlášek. O náklady na restaurování
se podělil Jihočeský kraj (150 000 korun) a město (85 000 korun).

Akademický sochař Ivan Tlášek s restaurovanou sochou sv. Jana Nepomuckého.
Foto Petr Zikmund

Za pouhé
dva roky se podařilo kompletně zrestaurovat
všechna sousoší ve vlastnictví
města. V loňském roce to
bylo pět sousoší, letos tři. Použili jsme k tomu peníze přidělené z Programu regenerace městské památkové rezervace,
z městské poklady i z grantu od
Jihočeského kraje. Poslední ze soch
se osazovaly na Piaristickém a Senovážném náměstí právě v závěru roku.
Sousoší trpěla neduhy, například byla napadena lišejníky,
kámen byl vydrolený, tmely vyžilé,
některá byla poničena vandaly.
Odborný zásah byl nutný podobně
jako je nezbytná návštěva lékaře,
onemocní-li vážně člověk. I když je
podobný příměr trošku kostrbatý,
myslím, že je namístě a jsem velice
rád, že se sochy podařilo v tak krátké době „vyléčit“. Nejsou jenom historicky cennou výpovědí o díle a životě předků, jsou trvalou, dědičnou
hodnotou vypovídající o tom, jak se
současníci chovají k odkazu minulých generací.
V očištění a opravě soch vidím
i jistou paralelu s obdobím, která
právě prožíváme, s obdobím příchodu
vánočních svátků, kdy po adventu,
postním období, přicházejí dny
štědrosti a klidných chvil. Krátce
poté se přihlásí konec roku, který
vybízí k zamyšlení nad tím, jaký
byl, jak jsme si v něm počínali.
Vstupujeme do něj s novými plány,
k jejichž naplnění potřebujeme být
fit, zdraví, plni energie, mít tu pověstnou kapku štěstí po boku. Toto
všechno vám, nám všem, do roku
2005 takto zprostředkovaně přeji.
Juraj Thoma,
statutární náměstek primátora
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Aktivity končícího roku pomalu doznívají, můžeme přehlížet jejich žeň. Vánoční čas, nadcházející klid i dny volna nabízejí zastavení, spočinutí, hlásí se potřeba zhodnocení, bilancování - jaký
rok byl, co dal i vzal. Nahlédněme, jak zakrátko uplynulých 365 dní vidí představitelé vedení města.
Miroslav Tetter,
primátor města

Rok mostů
a lávek
Blíží se konec
roku, a tak je jistě
na místě si položit
otázku: ,,Jaký byl pro
město České Budějovice?“ Nejspíš se
mnou budete souhlasit, když řeknu, že
patřil mezi ty poklidnější. Žádné mimořádné události nás naštěstí nepostihly,
takže můžeme být celkem spokojeni.
I když jsme neměli v rozpočtu příliš
mnoho finančních prostředků na investice, vznikla řada nových staveb, které
budou jistě dobře sloužit občanům našeho
města. Dalo by se říci, že v investicích to
byl rok mostů: Modrý most, Krumlovský
most, lávky u Rabenštejnské věže a v
Plachého ulici, lávka u Kauflandu. Ty
všechny již slouží veřejnosti. Byly opraveny stovky metrů komunikací, chodníků, přibyly desítky bytů. Pro seniory byl
otevřen nový domov důchodců. Mohl
bych vypočítávat další a další větší či
drobnější akce, které si mnohdy ani neuvědomujeme, nebo je prostě pokládáme za samozřejmost. Co se udělalo spíše ocení ten, který k nám občas přijíždí,
než ten, který zde trvale žije.
Město absolvovalo volby do Evropského parlamentu a do krajského zastupitelstva. Pro pracovníky magistrátu to
je vždy značné zatížení, přesto můžeme
konstatovat, že byly důstojné a bez sebemenších problémů. Jenom účast občanů byla nízká. To je ale jev celospolečenský a naše město nikterak nevybočilo z celostátního průměru. Prvního května jsme vstoupili do Evropské unie, což
byla jistě jedna z největších událostí tohoto roku.
Na magistrátu je stále v běhu reorganizace a postupné stěhování tak, aby jednotlivá pracoviště nebyla rozmístěna na
pěti místech ve městě ale koncentrována

a tím aby se zlepšily služby občanům
při současné úspoře pracovních sil a tím
i mzdových prostředků.
Příznivci fotbalu jistě přivítali novou
tvář fotbalového stadionu. Jihočeské divadlo, jehož je město zřizovatelem a které
letos slaví 85 let svého trvání, má za sebou úspěšnou sezónu. Jen na otáčivém
hledišti zhlédlo pravidelně vyprodaná
představení více než 25 tisíc diváků.
Mohl bych jmenovat řadu dalších
významných investičních akcí, které jsou
soukromého charakteru, ale významně
obohacují město. Sluší se proto poděkovat všem, kteří se o zkvalitnění života ve
městě zasloužili, kteří se podíleli na
zkrásnění Českých Budějovic. Osobně
budu rád, když příští rok bude alespoň
tak úspěšný, jako byl ten letošní.

Chybí mi idyla
Odmalička mám vánoční svátky rád,
a i teď se na ně těším. I když to není ta
idyla se sněhovými závějemi, mrazem a
nebem plným hvězd, jak tomu bývalo v době
mého mládí na mém rodném Valašsku.
Každý rok si dávám předsevzetí, že si vychutnám adventní dobu, udělám si více
času na sebe, své nejbližší, na kulturu.
Bohužel, za těch 12 let, co jsem na radnici, se mi to ještě nepodařilo. Tak alespoň
v ty dny sváteční očekávám pohodu a klid
se vším, co tradičně k Vánocům patří. A to
přeji i Vám, občanům našeho města.
Spokojené Vánoce, pevné zdraví a mnoho úspěchů do nového roku.
Juraj Thoma,
statutární náměstek
primátora
Rád bych připomněl dvě události
z oblasti péče o památky. Tou první
je, že se díky velkému nasazení pracovníků odboru památkové péče, památkové komise a porozumění zastupitelstva podařilo získat

na obnovu památek pro rok 2004 téměř
10 milionů korun z veřejných rozpočtů.
To je asi vůbec nejlepší výsledek za dobu
existence programu regenrace památkových rezervací. Mám z tohoto velkou radost, ne menší pak jistě i vlastníci památek, kterým tyto zdroje pomohou při
finančně náročných opravách památkových objektů. Podařilo se restaurovat celý
soubor historických plastik, které město
okrašlují a jsou v jeho majektu. Pozitivní
je na tom i fakt, že podstatná část finančních nákladů byla pokryta z dotace od Jihočeského kraje a ministerstva kultury.
Za velice příznivé považuji to, že
jsme získali od Jihočeského kraje grant
na zpracování projektu na dvě turistické
atrakce - revitalizaci koněspřežky a dokončení Vltavské plavební cesty. Možná
to může někomu znít legračně, že v době,
kdy máme problémy s dopravní infrastrukturou, se zabýváme koněspřežkou
a splavněním Vltavy. Musím ale konstatovat, že peníze na takovéto projekty jsou
dnes dosažitelnější, než třeba na dálnici
nebo na obchvat města. Tyto věci rozhodně nemohou být stavěny proti sobě
a je také, myslím, zcela zřejmé, že pokud
máme zájem o další návštěvníky, nevystačíme s prostým faktem, že jsme památkovou rezervací. Turista dnes vyžaduje
nějaký příběh a oba tyto projekty mu jej
určitě nabídnou. I proto jsem rád, že se
zdařilo zahájit turistickou sezónu ukázkou
koněspřežky, i když to bylo jen tři dny
a na 200 metrech kolejí. Ohlas by veliký.
Při všem tom neštěstí, která nás dnes
a denně potkává při dopravě ve městě,
se přece jenom některé věci zdařily,
alespoň ty, které lze z pozice města
ovlivnit. Některé ovlivnit nemůžeme.
V nedohlednu je třeba stále výstavba
dálnice D 3, což mě trápí, protože by se
stala východiskem pro zásadní změnu
dopravní situace ve městě. Se vší vážností říkám, že bez východního obchvatu města a jeho napojení na takzvanou
„zanádražní“ komunikaci a vybudovaný
nový podjezd pod kolejištěm ČD se ne-

hneme z místa. Všechny ostatní úpravy
jsou jenom kosmetické. Na tahu je ovšem
stát a jeho rozpočet, my jsme na dálnici
připraveni.
Nemohu nezmínit Dopravní podnik,
ve kterém se uskutečnily organizační
změny. Projevily se ve snížení počtu zaměstnanců a snížení provozní náročnosti
společnosti. Při přípravě jízdních řádů
se nám poprvé podařilo zapojit také část
odborné veřejnosti a výsledkem jsou úpravy některých linek. Od prosince letošního roku se mimo jiné rozšíří noční linky
spojující všechny části města od východu
na západ a od severu k jihu. Za pozornost stojí fakt, že se povedlo zásadně
snížit provozní a investiční dotaci z rozpočtu města, aniž bychom sáhli k úpravě tarifů jízdného. Současně se podařilo
v tomto roce dokončit projekty na vytvoření takzvaných preferenčních pruhů
pro MHD, které by měly MHD zrychlit.
A co je důležité, byly vytvořeny podmínky pro výstavbu několika parkovacích
domů, které by měly napomoci při řešení
deficitu parkovacích kapacit ve městě.
Město nabídlo investorům 12 lokalit
určených k výstavbě bytových domů. To
je velice důležitý krok pro to, abychom
udrželi lidi ve městě. Daří se nacházet
i jiné lokality, na nichž by se dalo stavět,
ale kde to původně územní plán nedovoloval. V prosinci rada města podpořila
materiál, otevírající nové možnosti pro
výstavbu na okraji Stromovky, kde by
mělo vzniknout nové bydlení, a sportovní
areál. Mrzí mne, že jsme nezískali velký
grant na zahájení přestavby a restrukturalizace celého areálu ve Čtyřech Dvorech,
ale následně na to se podařilo navázat
kontakt s několika investorskými a developerskými společnostmi, které by měly
na začátku roku 2005 předložit radě města
svoji vizi, jak s těmi 40ti hektary naložit.
Velmi si cením, že při ne úplně ideálních finančních možnostech z vlastních
investičních prostředků na různé stavby
a počiny ve městě se podařilo získat v roce
2003 a 2004 dohromady téměř 600 mi-

liónů korun z různých dotačních titulů
a fondů od evropských až po regionální.
Když si vezmeme, že těch 600 milionů
(plus minus) se rovná dvojnásobku návrhu schváleného investičního rozpočtu
města na celý rok, tak je to číslo příjemné.

Tradicionalisté
Vánoce vnímáme a stále držíme jako
svátky rodinné, jsme pohromadě s mými
a manželčinými rodiči. Moje paní je také
tradicionalistka, takže u nás se objevují
na stole česká jídla jako je kapr na černo,
kterého dělá podle babiččina receptu, až po
klasicky smaženého s bramborovým salátem. Návštěva půlnoční mše patří k rodinné tradici našich Vánoc dodnes. Velmi
dobře si pamatuji, jak jsme o Vánocích
s rodiči a prarodiči drželi také zvyk zpívat
koledy, což mne i moji sestru děsně „zdržovalo“ od útoku na dárky pod stromkem.
Vánoce mám spojeny s pohodou a Silvestra
s tím, že někam „vypadneme“ a raduji se
z toho, že jsem rok absolvoval bez újmy
a přeji si, aby nadcházející byl alespoň
tak dobrý jako předchozí.
Ivana Popelová,
náměstkyně
primátora
Odbor životního prostředí se celkem úspěšně vypořádal s reformou
veřejné zprávy.
Z bývalých okresů
na něj přešlo mnoho nových činností a další ještě úpravami zákonů přibývají. Myslím, že se daří
agendu úspěšně zvládat, a přitom ještě
věnovat nemalou část kapacit na ekologickou výchovu, která již patří ke standardům tohoto odboru.
Odbor správy veřejných statků má
za sebou další rok oprav po povodních.
Dá se říci, že město je již v pořádku
a pouhým okem nikdo nezjistí, jaká
spoušť tady na konci léta 2002 byla. Samozřejmě, že se ještě vyskytují skryté

Rozpočet města na rok 2005
Výdaje

Financování

Rozpočet běžných výdajů činí
1 102 505 tis. Kč a je v porovnání se
schváleným rozpočtem běžných výdajů
roku 2004 (1 060 255 tis. Kč) o 42 250 tis.
Kč vyšší a v porovnání s upraveným rozpočtem běžných výdajů k 31. 10. 2004
(bez státních dotací převáděných do
běžných výdajů školským zařízením)
o 95 177,4 tis. Kč vyšší.
Rozpočet kapitálových výdajů činí
316 185 tis. Kč (loni 339 440 tis. Kč,
předloni 501 915 tis. Kč) a zahrnuje prostředky na dokončení zahájených staveb (fotbalový stadion, rekonstrukce vodovodů a kanalizací, cyklistické trasy,
výstavba 100 bytových jednotek a 89 bytových jednotek na Máji, vestavba garážových stání na Máji, atd.), prostředky
na nově zahajované stavby (rekonstrukce
komunikací Mlýnská, Větrná, Stará cesta,
propojení ulic E. Pittera a Matice školské,
rekonstrukce parku Na Sadech, vybudování nového centra pro ochranu domácího zvířectva, stavební úpravy přednádražního prostoru, atd.), na půjčky z Fondu rozvoje bydlení 11 330 tis. Kč, na investice do výpočetní techniky a programového vybavení 43 960 tis. Kč, na výkupy pozemků a staveb ZTV 8 200 tis.
Kč, na investice do školských zařízení
města 20 500 tis. Kč a do sociálních zařízení 3 700 tis. Kč.

Rozpočet financování je tvořen zapojením finančních prostředků z prodeje areálu bývalých Mariánských kasáren
přijatých v roce 2004, účelově vázaných
pro investiční akci „rekonstrukce letní
plovárny“ ve výši 10 000 tis. Kč. Čerpán
bude úvěr od Živnostenské banky, a.s.
na přeúvěrování hypotečních úvěrů
Českomoravské hypoteční banky a.s., ve
výši 97 000 tis. Kč.
Plánované splátky úvěrů a půjček
činí 174 219 tis. Kč a splátky úroků
19 680 tis. Kč. Zůstatek splácených úvěrů
k 1. 1. 2005 činí celkem 643 763,6 tis.
Kč včetně zůstatku předplaceného nájemného 26 293 tis. Kč (loni 675 599,6
tis. Kč).

(dokončení ze str. 1)

Příjmy

Stejně jako v uplynulých letech obdaroval primátor města Miroslav Tetter pod rozsvíceným vánočním stromem, den před první adventní nedělí, hudební talenty. Pět
mladých talentovaných hudebnic si odneslo celkem 45 tisíc korun. Spokojenost
panovala na zimou zkřehlých tvářích oceněných Lenky Němcové, Lucie Líkařové,
Kristýny Waldové, Lucie Valčové i Jany Tůmové.
Foto Petr Zikmund

Návštěva z Kuby
Na zdvořilostní návštěvu zavítala do
krajského města paní Aymée Hernándes
Quesada, kubánská charge dęaffaires
v České republice. Cílem její návštěvy
bylo alespoň částečně se obeznámit s jihočeskou metropolí a regionem. Na českobudějovické radnici ji přijal primátor
Miroslav Tetter.
Při neformálním rozhovoru Aymée
Hernándes Quesada mimo jiné řekla, že
jí osobně je u nás zima. „Když je na Kubě
dvacet stupňů, naříkáme, jaké je chladno.
Na středoevropskou zimu si těžko přivykám,
ačkoliv jsem v České republice už více než
rok. Vaše země je na Kubě známa už
dlouho, protože hodně našich lidí u vás
studovalo a naopak, překvapivě značné
procento Čechů mluví španělsky. O úrovni
vzdělání získaného u vás hovoří Kubánci
s úctou, někteří dokonce získali na vašich
univerzitách doktorát a jazyk ještě neza-
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pomněli. Protože někteří odborníci pracují
v mé blízkosti, přeneseně jsem tak trochu
vaši republiku znala ještě dříve, než jsem
začala pracovat na ambasádě.“ Přivezla
ukázat časopis Bohemie a řekla, jak pátrala po jeho kořenech. „Zaujal mě svým
názvem. Zjistila jsem, že u nás začal vycházet někdy po roce 1890. To je důkaz,
že český element na Kubě byl přítomen už
před mnoha lety,“ konstatovala.

Rozpočet daňových příjmů je navržen
ve výši 971 709 tis. Kč, z toho daně odváděné finančním úřadem činí 871 061
tis. Kč. Znamená to meziroční nárůst
oproti očekávané skutečnosti r. 2004 o cca
64 000 tis. Kč, tj. o 8,1 %.
Rozpočet nedaňových příjmů činí
243 683 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů činí 111 824 tis. Kč, příjem z dividend Teplárny ČB, a.s. činí 37 745 tis. Kč
(tj. stejně jako v r. 2004) a příjmy z poskytování služeb a výrobků 41 228 tis. Kč.
Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 57 320 tis. Kč tvoří především 40 000
tis. Kč za prodej domů, 12 000 tis. Kč za
prodej pozemků a 5 000 tis. Kč je přijatá záloha kupní ceny podílu města na
bytových domech na sídlišti Máj od Bytového družstva Novostav.
Rozpočet přijatých dotací v rámci
dotačního vztahu, které zahrnují příspěvek na přenesený výkon státní správy,
sociální dávky, provoz ZŠ a MŠ a provoz
domovů důchodců, byl sestavený dle návrhu státního rozpočtu na rok 2005 a činí
206 197 tis. Kč. Další případné účelové
dotace budou jako dosud zapojované do
rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí o přiznání dotace městu a po připsání finanční částky na bankovní účet města.

Stav peněžních účtů
Zůstatek na běžných účtech města
k 18. 11. 2004 činí cca 237 500 tis. Kč.
Portfolio ve správě u společnosti
ČSOB Asset Management, a.s., dosáhlo
k témuž datu tržní hodnoty cca 77 800
tis. Kč.
Provozní rozpočet je sestaven jako
přebytkový v částce 161 865 tis. Kč (loni 216 011 tis. Kč a předloni 161 300 tis.
Kč). Tato částka je použita na finanční
dokrytí kapitálových výdajů.
Tomáš Kubín, náměstek primátora

Co projednali zastupitelé 18. 11. 2004
Odsouhlasili záměr darování pozemku
po bývalé synagoze Židovské obci - ta
se tím stane partnerem pro investory
při výstavbě nového parkovacího domu,
která má začít příští rok na rohu ulice
J. W. Goeteho a F. Gerstnera. Soutěž
vypsanou městem na realizaci stavby
vyhrálo sdružení Českobudějovické
pozemní stavby a společnost Mane.

Nám. P. Otakara II. č. 1, 2 tel.: 386 801 111
Kněžská 19
tel.: 386 804 111
Jeronýmova 1
tel.: 386 793 111

Zastupitelé neschválili příspěvek města na údržbu židovského hřbitova - bod
byl z jednání stažen.
Schválili obecně závaznou vyhlášku
statutárního města České Budějovice,
kterou se mění Vyhláška č. 8/2003
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2

tel.: 387 724 111
tel.: 387 789 120
tel.: 386 104 011

využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Obsahuje změnu ve výši poplatku z odpadu: ze 444 na 492 korun.
Schválili také obecně závaznou vyhlášku
o spádových obvodech ZŠ v souvislosti se
slučováním ZŠ k 1. 9. 2005 - zápis dětí
do 1. ročníků základních škol se bude
již řídit touto vyhláškou.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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závady, zejména na sítích, podkladových
vrstvách, ale i na mostních konstrukcích
- z těch se například opravily lávka v Plachého ulici a U teplárny. Z významnějších
akcí se podařilo dále opravit lávku u sídliště Vltava přes levobřežní komunikaci,
lávky přímo na sídlišti Vltava a kamenný most v ulici J. Masaryka v Mladém.
Od poloviny roku se začal ve městě
zavádět nový sběr separovaného odpadu.
Nové kontejnery jsou výrazně vzhlednější
a mají také mnoho předností. Nejsou na
kolečkách, čímž nehrozí, že je nenechavci budou přemísťovat. Co je ale nejdůležitější, jejich konstrukce neumožňuje
vysypávání běžných odpadkových košů,
takže se výrazně zvýšila čistota separovaného odpadu. Jiný druh obsluhy také
nenechá nikoho na pochybách, že se
opravdu sváží jen sběr a nikoliv veškerý
odpad dohromady. Díky daru Nadace
duhová energie byla postavena dvě nová
dětská hřiště ve Stromovce a u Malého
jezu. Obě hřiště se záhy stala oblíbeným
místem dětských radovánek, ale bohužel i cílem vandalů. Nejvíc nás zamrzelo
přeřezání sítě na prolézačce u Malého
jezu. Síť je již opravená a znovu bezpečná, její oprava nám ale trošku zamotala
hlavu, protože dánská firma, která tato
hřiště vyrábí a instaluje po celé Evropě,
včetně států bývalého východního bloku, ještě takovýto problém nikde jinde
řešit nemusela!
Jedním z důležitých a zdařilých kroků
je také postupná transformace příspěvkové organizace Veřejné služby. Během
roku se podařilo na základě soutěže předat správu světelné dopravní signalizace
a veřejného osvětlení novým správcům.
Kromě zvýšené kvality, kterou od nich zákonitě očekáváme, přináší tento krok i zvýšené investice do městského majetku.
Činnost tohoto odboru je méně nápadná,
zato pro město jedna z nejdůležitějších.
Asi nejviditelnějším odborem magistrátu je odbor investiční. Jeho akce často
městem zahýbají v pozitivním i negativním smyslu. Stránka negativní spočívá
v omezeních a nepohodlí, které rozsáhlé
investiční akce ve městě vždy vyvolají.
Výsledek je ale potom pro všechny příjemným vykoupením. Rozpočet města
jasně naznačuje, že skončil čas akcí velkolepých a nastává čas akcí menších,
ale o to prospěšnějších. Mezi ně v letoš-

ním roce patřila celková rekonstrukce
Sokolského ostrova včetně nových komunikací a mobiliáře. V příštím roce ostrov
doplníme netradičním dětským hřištěm.
V centru města ještě dostala nový kabát
Panská ulice a lávka u Rabenštejnské
věže. Spolu se soukromou investicí předního mlýna pomalu vzniká působivý nástup do historického centra. V souvislosti
s opravami po povodních se rekonstruovala Dukelská ulice a další ulice na Pražském předměstí. Nemalé prostředky také byly věnovány na rekonstrukce vodohospodářského majetku. Na sídlišti Máj
byl dokončen a předán k užívání dům
s pečovatelskou službou. Konečně byla
dokončena stavba základní technické
vybavenosti v průmyslové zóně na Okružní. Budoucí investoři tak dostali to,
co jim předchůdci při prodeji pozemků
slibovali a město konečně může říct, že
i tady je seriózním partnerem. Ještě jednu velmi důležitou věc vidím v činnosti
investičního odboru. Z větší části se nám
daří držet ceny vítězných zakázek ze
soutěží na původní úrovni a nedochází
tak k dodatečnému zvyšování nákladů.
Většině čtenářů to může připadat naprosto samozřejmé a zeptají se, proč se
o tom vlastně zmiňuji, ale na vysvětlenou musím říci, že navyšování cen bývalo běžnou rutinou.

Půst, kostičky a sníh
Vánoce trávíme všichni pohromadě.
Pokud se podaří, svezeme naše babičky
ze širokého dalekého okolí, aby nás bylo
co nejvíc. Vánoční mumraj končí 23. večer
a Štědrý večer se již nese od rána v duchu
vánoční pohody. Pustíme pohádku v televizi, zdobíme stromeček, postíme se, jíme
jenom vánočku a všichni hladově čekáme
na první vyšlou hvězdičku, abychom
mohli začít večeřet. Většinou si den zpestříme procházkou, k čemuž nás donutí
náš pes. Štědrý večer je také naprosto tradiční, i když my jsem trošku orientovaní
na Francii, takže jsme si večeři rozšířili
o francouzskou skladbu jídel. Pojímáme
ji co nejlehčeji, začínáme lehkým zeleným
salátkem, pak přijde rybí polévka, smažený kapr s jednoduchým salátem bez
majonézy, končíme desertem, jímž je většinou sýrový talíř. Po večeři pouštíme
ve velké míse lodičky ze skořápek ořechů
a se svíčkami, abychom věděli, co nás čeká.

Azylové domy
jsou opěrnou hůlkou

a závětřím v nepohodě života
Azylové domy jsou často jediným útočištěm, záchranným člunem, kam se
lidé v nouzi mohou uchýlit. Nemálo z nich tady pak stráví i vánoční svátky a Nový rok. Pro ty, kteří mají to štěstí prožívat závěrečné dny roku uprostřed rodiny, v pohodě a klidu svých domovů, bez existenčních starostí, je taková představa nejspíš nestravitelná. Sem tam je ale užitečné nahlédnout na věci, které
nemáme denně na očích. Přinejmenším proto, abychom si připomenuli, že naše důvody k brblání, stýskání a nespokojenosti jsou často malicherné.
V Žerotínově ulici zřídilo město České
Budějovice azylový dům pro ženy. Upravená vilka v zahradě, krásné prostředí
vně i uvnitř. K dispozici je tady pět pokojů, možnost ubytování 12 klientek,
výjimečně až 15. V časném odpoledni
všedního dne je až na sociální pracovnici
prázdná. Vesměs zde vezmou za kliku
osamělé ženy v krizové, mezní životní
situaci. Buď nemají kam jít, nebo mají
zásadní finanční problémy, které vedou
k důvodu prvnímu, bývají bez práce.
„S naší pomocí si chtějí situaci vyřešit.
Získají střechu nad hlavou, ohřejí si nebo
uvaří jídlo, mohou se vykoupat, vyprat
prádlo. Samozřejmě nabízíme poradenství v těch věcech, které potřebují řešit,
případně je doprovodíme na úřad, pokud
si samy neumějí poradit,“ ozřejmuje sociální pracovnice Hana Louženská.
Samozřejmá je spolupráce a propojení se odborem sociálních věcí magistrátu. „V zásadě každá klientka, která se
ocitne v krizové životní situaci, může využít noclehárnu a následně, podle toho,
s jakými potížemi přichází, se její pobyt
v azylovém domě řeší dál. Je časově omezen
a řídí se charakterem problémů a z toho
odvozenou náročností na řešení,“ vysvětluje dále Hana Louženská.
Pobyt se platí. Ženy z Českých Budějovic, které jsou ubytovány v nocléhárně a podléhají jejímu režimu, hradí
30 korun za noc, ženy odjinud 50. K dalším druhům ubytování, jež poskytuje
azylový dům, patří ubytování na takzva-
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ném nouzovém pokoji a ubytování z rozhodnutí vydaném odborem sociálních
věcí magistrátu města. „Budějčandy“ zaplatí padesátikorunu za přespání, mimo
budějovické 80. Jak říká Hana Louženská,
klientky bez práce, které nemohou pobyt uhradit, musí splnit podmínku: přihlásit se na úřadu práce. Následně hradí
pobyt v azylovém domě z dávek hmotného zabezpečení a posléze, když se dostanou do evidence sociálního odboru,
je jim pobyt hrazen z dávek.
Režim domu je přísný. Obyvatelky
noclehárny nesmějí být přes den v domě,
ostatní klientky ano. „S domácím řádem
nemají problémy ženy, které doopravdy
a konstruktivně chtějí řešit svůj život
a uvědomují si, že tato přechodná stanice
je pro ně odrazový můstek k lepším vyhlídkám,“ podotýká sociální pracovnice.
V zápětí dodává, že se tady často objevují i ženy psychicky narušené, nemocné,
jimž naprosto uniká realita a jakékoliv
pomáhání a snažení sociálních pracovnic vychází naprázdno.
Za tři roky práce v tomto azylovém
domě se Hana Louženská setkala s mnoha
životními osudy, které na ni osobně velmi
„zaútočily“. „Například když sem přijde
žena - matka, již týrá vlastní syn, který je
těžce závislý na automatech. Takoví tyrani
jsou už ve stavu, kdy nejsou schopni cokoliv
normálně posoudit včetně svého chování.
Nakonec matku úplně zničí a doženou ji
k nám. V tom lepším případě,“ uvádí jeden příklad za všechny.

Děti už svého raného dětství až k nynější
dospělosti vezmou rybí kosti od večere
a jdou je zakopat ke stromkům, aby je
podpořili, pejskovi vezmou kousek vánočky. Mezitím já naaranžuju dárky pod stromeček, rozsvítím svíčičky. Bohužel jsem
se nikdy nenaučila to, co perfektně zvládal
můj tatínek - tajně zvonit, aby se nevědělo, kdo zvoní. Dárky rozděluje mladší syn.
Když na Štědrý den začne padat sníh, máme zejména se starším synem takový zvyk
- jdeme zamést chodníky. To se člověk po
večeři perfektně rozcvičí.
Tomáš Kubín,
náměstek primátora

věnovat hodně pozornosti tomu, jak se nám
daří a bude dařit plnit předvolební sliby.
Chtěl bych popřát všem spolupracovníkům stávajícím i těm, kteří v průběhu
roku odešli, úspěchy, štěstí a zdraví a také moc poděkovat za odvedenou práci.
Občanům přeji totéž a k tomu ještě, aby
měli možnost být se svými zástupci spokojeni. A navrch přidávám ještě jednu
zdánlivou moralitu: nejenom o Vánocích
je třeba myslet na své bližní a na dobré
skutky. Jak jsem napsal již vloni - charita
nesmí být kabátem oblékaným jenom jednou za rok.
Vlasta Bohdalová
náměstkyně
primátora

Život
běží dál
Vánoce jsou velice zvláštním obdobím roku. Z pohledu dospělých se přiřítí strašně rychle
a překvapivě, z pohledu dětí se čas od jednoho vánočního stromečku k druhému
nesnesitelně vleče. I pro mne je předvánoční čas řetězem věcí, které nesnesou odkladu a vyznačuje se nebývalým shonem.
S překvapením sleduji, jak se zapaluje
další a další svíčka na adventním věnci.
Jedinou brzdou a zastavením pro mne bylo
psaní dvou dopisů Ježíškovi a dlouhé diskuze o tom, co Ježíšek může a nemůže přinést, co vůbec unese a co přinesl nebo nepřinesl vloni. Letos se ještě náš pětiletý
mudrlant pasoval do role poradce a doporučil mi, o co si mám napsat já. Má to
být světlo na kolo, knížka a golfový míček.
Uvidíme, co na to Ježíšek a jestli si ten můj
dopis také odnese jako ty dva našich dětí.
A co budu dělat o Vánocích? Samozřejmě se budu věnovat jenom a hlavně
rodině. Na chvilku, kdy zazvoní stromeček,
se těším určitě stejně jako náš Kryštůfek
a Valentýnka - právě kvůli nim dvěma.
A ještě něco - letos nesmíme vynechat
návštěvu Krýzových jesliček v Jindřichově
Hradci, mém rodišti. Není snad „vánočnějšího“ místa.
Bilancovat rok se mi nechce. Přelom
roku je pro mne důležitý jenom z účetního
hlediska. Práce a život běží dál a vlastně
nic nekončí a nic nezačíná. Snad jenom
jedno si připomínám - polovina volebního
a funkčního období je za námi a je třeba

Surovost života obnažená na dřeň.
Sociální pracovnice hovoří o smutku,
který je v těchto zařízením stálým společníkem. Aby je soucit a empatie „nedostaly na kolena“, musejí si udržet od
klientů určitý odstup. Je to nutnost.
„Nesmíme si věci až tak moc připouštět,
jinak bychom tady nemohly pracovat. Zcela
výjimečně můžeme být zasaženy konkrétním případem, ale musíme to zvládat. Jsme
tu hlavně pro to, abychom jim pomáhaly
řešit jejich situaci,“ shrnuje profesionální
zásadu vedoucí azylových domů města
Jana Vostoupalová.
Vánoční svátky se tady připomínají
ozdobeným stromkem a výzdobou. Jak
je obyvatelky azylového domu prožijí
záleží na každé z nich. Ve společné kuchyni si mohou připravit štědrovečerní
večeři z vlastních zásob, ale této volby
nijak zvlášť nevyužívají. Televizi mohou
sledovat jen pokud mají svoji vlastní.
Návštěvy povoleny nejsou. Změněn
je však o svátcích režim pro uživatelky
noclehárny tak, aby mohly přijít dřív
a strávit večer v teple a v klidu.
Azylový dům pro matku a dítě Nerudova ulice, Dům na půl cesty Filia, 17
pokojů účelně přizpůsobených z býva-

Natálka, David, Dominik a jejich maminka
v náhradním domově. Foto Ivana Píhová
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Sociální
oblast
Velmi si považuji toho, že za pomoci okruhu spolupracovníků se podařilo sestavit katalog sociálních služeb,
jenž poskytuje přehled o tom, kde, kdo
a jaké sociální služby na území města
poskytuje a po jakých je největší poptávka. Katalog je souhrnná nabídka,
z níž jsme čerpali a která se stala odrazovým můstkem při sestavování a vypracování komunitního plánu sociálních
služeb, v němž jsou už konkrétně rozlišeny priority, na kterých městu záleží
a které bude podporovat. Některé z nich
jsou už zapracovány do rozpočtu města
na příští rok, například tísňová péče
o seniory. Za účasti lékaře a sociální
pracovnice jsme zorganizovali ozdravné
zájezdy pro seniory do Chorvatska. Byla
to první vlaštovka a setkaly se s takovým ohlasem, že na příští rok jsme připravili více turnusů.

Školství
V tomto oboru byla letos největším
úskalím, a dala hodně práce, příprava
na optimalizaci základních škol, již si
vyžádal demografický vývoj a jeho dlouhodobé prognózy. Přenesli jsme se přes
její počáteční bolesti a jsme na ni připraveni. Zápisy do prvních tříd se počátkem příštího roku už budou konat do
nových právních subjektů, v jejichž vedení stojí nově jmenovaní ředitelé. Po-

lých jeslí slouží maminkám a jejich dětem.
V jednom z nich maminka právě cvičí se
svým čtyřměsíčním, předčasně narozeným synkem Alešem, Vojtovu metodu
reflexní terapie. Měla by mu pomoci
v psychomotorickém vývoji, mírně zpožděném nedonošeností. Paní Štěpánka je
tady ubytovaná od června. Přišla o podnájem, neměla se ke komu uchýlit a tady
našla zázemí pro sebe i miminko. O otci
dítěte nemluví, když na něj přijde řeč,
má slzy na krajíčku.
V chodbě se zdržuje jiná maminka
s třemi dětmi - Natálkou, Dominikem
a Davidem. Rodina se v azylovém domě
ocitla proto, že nemohla uspokojit požadavky domácího na nájemné. „Patnáct
tisíc měsíčně za dva plus jedna jsme nemohli utáhnout,“ vysvětlí štíhlá dlouhovlasá žena. David by si pod stromečkem
přál najít auto na ovládání, jeho mladší
bráška červenou motorku a Natálka panenku, miminko.
Jana Vostoupalová říká, že potřeby
obyvatel domu se dají v případě nutnosti
pružně vylepšit přidáním mobilních lůžek
ke standardnímu vybavení. „Záleží na tom,
kolik dětí a v jakém věku přijde. I tady
platí domovní řád, který musejí klienti dodržovat. Pokud se chovají podle něj, není
důvod k nějakým velmi nepopulárním
opatřením. Snažíme se jim domoci k bytu,
jsme jim nápomocni ve všem. Jsme taková
hůlčička, o kterou se opírají,“ vystihuje
obrazně vztah ke klientům.
Vánoce v tomto domě mají samozřejmě jinou podobu, jsou tady přece
děti. Ty se s gustem sobě vlastním podílejí na výzdobě i ozdobení stromečku
ve společenské místnosti. Kdo ale chce,
může mít stromek i na pokoji. Dárky dostanou děti i maminky, letos také díky
sponzorskému daru Kongregace bratří
Nejsvětější svátosti. „Bohužel, ty drobnosti od nás jsou mnohdy jediným, co dostanou,“ konstatuje smutnou skutečnost
Jana Vostoupalová. Ojediněle se najdou
i lidé zvenčí, kteří přinesou dárky pro
děti sami od sebe, třeba balíček s nápisem: pro chlapce od 10 let... Na Štědrý
večer platí také výjimka - mohou přijít
tatínkové a strávit na pokoji až čtyři hodiny se svými blízkými. Pokud si to obě
strany přejí.

Mánesova 3
Karolíny Světlé 2
Plavská 2
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kud jde o časem uvolněné budovy škol,
je zapotřebí vyčíslit, jaké případné investice by si vyžádaly, ale budeme usilovat
o to, aby zůstaly zachovány a abychom
je mohli nabídnout k dlouhodobému pronájmu. To pro případ, kdyby začalo dětí
přibývat, abychom si ponechali otevřená
zadní vrátka.

Kultura
Zvládli jsme, myslím, bez újmy na cti
mnoho tradiční akcí, například Dny slovenské a Dny francouzské kultury, kulturní program k oslavě vstupu republiky
potažmo města do EU. Malé divadlo se stalo součástí Jihočeského divadla, obě scény
se sloučily se do jedné příspěvkové organizace o čtyřech souborech. Pracujeme
na tezích kulturní politiky, na jaře příštího roku bychom je chtěli předložit.

Rodinné svátky
Zakládáme si na tom a považujeme
za podstatné, že o Vánocích jsme všichni
spolu a že je držíme stále jako rodinné
svátky. Jídelníček přizpůsobujeme tomu,
že jsme dvou národnostní manželství,
takže na Štědrý den v poledne se u nás
vaří slovenská kapustnica. Večer nastupuje klasika, protože máme rádi ryby, připravujeme je grilované i smažené, k nim
salát nebo brambory. Druhý den v rybích
hodech pokračujeme a na Štěpána samozřejmě přijde na stůl kachna. U Bohdalů
se na Vánoce také peče - dříve i 20 druhů,
ale během let se ukázalo, že nejvíce chutná osm druhů, takže peču těchto několik
nejoblíbenějších.
I když je synovi téměř 23 a dceři 17 let,
tak přes to všechno, než jdeme všichni ke
stromečku, zalezou do dětského pokoje
jako to dělali když byli malí a čekají, až
zazvoní zvonek. Je to naše specialitka stejně jako že na Mikuláše hledají nadílku.
Možná je to infantilní, ale celá rodina se
u toho vždycky dobře pobaví, je legrace
a dobrá nálada. A o to jde, abychom po
všech těch pracovních dnech, týdnech
a měsících shonu v roce užili jeden druhého a sdíleli společně krásné a vlídné
chvilky doma. Totéž ze srdce přeji všem
čtenářům Radničních novin a všem obyvatelům našeho města. A v novém roce
zdraví, štěstí, splněná přání a tužby.

Pohled na proměny tváře města v průběhu sta let přináší výstava fotografií
Když století městem proletí, která byla
zpřístupněna 8. prosince ve výstavní síni
radnice a potrvá až do 29. ledna příštího
roku. Je vytvořena ze sbírky fotografií
Milana Bindera, po němž ji zdědil jeho
syn (na snímku) a ten o ni pečuje se
stejnou vážností i náruživostí, jako jeho
otec. Téměř po celý rok jste se s fotografiemi ze sbírky M. Bindera mohli setkávat na stránkách našich novin v soutěži
nesoucí stejný název. Výstavu připravil
ve spolupráci s držitelem fotografií odbor
plánování a architektury magistrátu
města.
Foto Petr Zikmund

Radní schválili
pomoc Vysokým Tatrám
■ Konkrétně na svém jednání 24. listopadu 2004 schválili vyslání skupiny strážníků městské policie na
pomoc při odstraňování kalamity ve
Vysokých Tatrách. Další pomoc směřující k našim sousedům je finanční.
Částku ve výši 250 tisíc korun odsouhlasili 16. prosince zastupitelé
města. V těchto dnech by měla být
už k dispozici přímo v místě přírodní katastrofy.

www.c-budejovice.cz
e-mail: posta@c-budejovice.cz

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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O stromech
Váš provozovatel vodovodů a kanalizací

Vám přeje vše nejlepší v roce 2005
Kontakt:
Severní 8/2264
370 10 Č. Budějovice
nepřetržitá havarijní služba: 387 761 911
info linka: 800 120 112
zákaznické služby: 140 50
e-mail: 1.jvs@1jvs.cz
www.1jvs.cz

Chlapci stále vedou počet narozených dětí
K poslednímu listopadu narodilo v
letošním roce v českobudějovické porodnici 1942 dětí. Oproti loňskému a
předchozím rokům je to zase o poznání
více. Rodí více chlapečků než děvčátek,
pouze letošní listopad byl po dlouhé době
opakem, v počtu narození holčičky vedly.

V letošním roce se narodilo 59 párů
dvojčátek a dokonce jedna trojčátka!
Početí nebylo po umělém oplození, ale
přirozenou cestou, což je velká rarita.
Rodiče si pro své děti vybírají převážně tradiční jména, jako například Jan,
Jakub, Martin a Kristýna, Adéla, Barbora.

Pro aktivní život seniorů
Péče o seniory je důležitou oblastí
sociální péče o občany v Českých Budějovicích. Patří sem také starostlivost odboru sociálních věcí, který se prostřednictvím oddělení sociální pomoci mimo
jiné stará o aktivní život seniorů přímo
v klubech důchodců. Těch je v současné
době v Českých Budějovicích celkem jedenáct, z toho pět klubů existuje v domech s pečovatelskou službou.
Do klubů důchodců docházejí senioři,
kteří nechtějí nečinně sedět s rukama
v klíně, ale naopak se zajímají o společensko kulturní a sportovní dění ve městě
a chtějí být jeho aktivními účastníky.
Jednotlivé akce pro seniory v klubech
zajišťují pracovníci oddělení sociální pomoci při magistrátu města za velkého
přispění neziskových organizací, dobrovolníků, studentů a pedagogů Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity.
V nabídce jsou zejména divadelní představení, hudebně zábavné pořady, chvilky
s poezií a s prózou, cestopisné, zdravotně
sociální a lékařské přednášky například o prevenci civilizačních chorob, zdravém způsobu života, nemocích ve stáří
a podobně. V letošním roce byla nabídky

těchto aktivit dlouhá řada. Potěšující a milá
jsou vždy vystoupení dětí z mateřských
a základních škol, vítaná jsou cvičení pro
seniory a trénování paměti i tematické
zájezdy po okolí, a v současné době i zájezdy do zahraničí.
Veškerá tato péče má jeden společný
cíl: udržet seniory co nejdéle v aktivním
životě pokud možno v jim známém prostředí, přiměřené společenské, kulturní
a fyzické aktivitě, přispět k udržení soběstačnosti v domácím prostředí, k příjemnému a radostnému prožití důležité životní etapy, které se říká seniorská.

Odbor ochrany životního prostředí
magistrátu města vydal před koncem
roku zajímavý, včetně poutavé a nápadité obálky přehledně zpracovaný katalog Památné stromy na Českobudějovicku. Formou volně ložených listů, kdy
každý z nich patří vždy jednomu stromu, velikánu, pamětníku, se čtenáři nabízí nejen úžasná procházka přírodou
Českobudějovicka, ale i rychlé a názorné zorientování se, kde se který z památných stromů nalézá. Pohledem do
jednoduché tabulky a mapky zjistí, že
například lípě velkolisté v Dobčicích je
150 let a obvod jejího peně má 420 centimetrů. Katalog uzavírá 250 let starý
tis červený v Komařicích, dohromady
obsahuje 67 stromů, možných cílů pro
toulky přírodou.
Náměstkyně primátora Ivana Popelová o katalogu soudí, že navozuje otázku, kam až sahá lidský život, kam až sahá život stromu. „Existuje nádherná
knížka Jeana Giona Muž, který sázel stromy, mimochodem byl podle ní vytvořen
neméně překrásný animovaný film. Knížka hovoří o duši, přetrvávající století,
o tom, že když tu ten, co sázel nebude, jeho strom bude žít dál. Mějme v sobě dostatek pokory před mohutnými staletými
stromy. Každý z nich v sobě nese nějaký
příběh, nějakou touhu, poselství, kus lidského života,“ napsala Ivana Popelová
do katalogu.
Letošních vydaných tisíc kusů je
určeno pro odbornou veřejnost a ekologickou výchovu ve školách. „O katalog je
značný zájem, proto bychom příští rok rádi
udělali dotisk a docílili, aby byl běžně
prodejný,“ naznačila Zdeňka Němcová
z oddělení ochrany přírody magistrátu města.

Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
Naše poslední letošní zastavení jsme
zařadili z důvodu jeho úplné proměny.
Není zde jediný detail, podle kterého
by se obrázky shodovaly, ale i takové
radikální změny se ve městě dějí. V čase
adventním se nebudeme příliš zabývat
historickými daty, ale spíš zajímavostmi.
Mírně vlevo pod Černou věží je vidět
štít německého kina „Royal“. Byla to
dřevěná stavba a celý interiér byl potažen hedvábím. Díky tomu sem lidé

moc rádi chodili, protože to v kině krásně vonělo. Mělo to ale i druhou stránku
věci. Někteří návštěvníci si z kina domů
odnášeli kromě hlubokého uměleckého
zážitku i nepříjemný hmyz. Domy na
levé straně již neexistují, byly zbourány v letech 1967-1971 při stavbě komplexu Domu kultury Metropol.
Použité fotografické materiály byly
zapůjčeny Milanem Binderem.

Do konce roku jsme připravili:
• 28. 12. opera Hubička
• 29. 12. balet Don Quijote
• Předvánoční vystoupení žáků ZŠ, MŠ
Do každého klubu důchodců zajišťujeme před vánočními svátky pohoštění.
Na základě velké spokojenosti seniorů
s letošními zájezdy do Chorvatska pořádáme v roce 2005 zájezdy opět, a to ve čtyřech termínech, dva v červnu a dva v září.
Pavla Jandová,
oddělení sociální pomoci magistrátu města

Členka autorského kolektivu Zdeňka
Němcová s katalogem. Foto Petr Zikmund

městská policie
Vánoční a novoroční přání strážníků
Vánoce jsou svátky pohody, pokoje
a klidu. Jsme ohleduplnější, milejší, vstřícnější. Strážníci Městské policie v Českých
Budějovicích prožívají dny vánoční stejným způsobem. Snaží se sem tam přimhouřit oči, ale ne vždy to je bohužel možné. Vánoce se rychle přehoupnou a po
oslavě příchodu Nového roku nastane čas
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nových přání a předsevzetí. Čas třeba
pro naplnění předsevzetí, že každý z nás
začne nejdříve u sebe. A není to jen o tom,
že bude po svém miláčkovi uklízet nevábně vypadající produkt, že nebude
jezdit na červenou, že bude dodržovat
předepsanou rychlost, že nebude tropit
výtržnosti, rušit noční klid, že ... Prostě
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bude spořádaným občanem.
Pevně věříme, že část těchto předsevzetí bude naplněna, a tím bude nastávající rok alespoň trochu úsměvnější, pohodovější, šťastnější. Aby takový rok 2005
doopravdy byl, to Vám přejí strážníci
Městské policie v Českých Budějovicích.
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Dnešní otázka zní:

Jak se jmenovala dnes již zaniklá
ulice na historickém obrázku?
Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je:
Německá reálka byla vybombardována v březnu 1945.
Výhercem je Ing. Bohumil Janeček, K. Štěcha 6/1201, 370 05 České Budějovice.
Odpovědi zasílejte na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.
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VÁ N O Č N Í P Ř Í L O H A

J

aké bývávaly Vánoce a zvyky
v lidovém prostředí, jejich proměny

K. J. Erben: Štědrý den
Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku!
Cože komu dobrého neseš na památku?
Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce,
kohoutovi česneku, hrachu jeho družce.
Úryvek z Erbenovy balady se dotýká zajímavých věcí, které pomalu upadají v zapomenutí,
nebo už upadly. Vánoční svátky procházely během času proměnami. Tak, jak je obecně pojímáme my, jsou o něčem jiném, třebaže zůstává
zachováno jednotící téma - narození Ježíše,
zimní slunovrat. Stále by to měly být svátky
pospolitosti, spoluprožívání slavnostních chvil
a upevnění vztahů v rodině. Štědrovka, vánoční
pečivo, vánočka, je neodmyslitelnou součástí
štědrovečerního jídelníčku - ale proč kohoutovi
česneku? Česnek býval jedním z velmi důležitých atributů starobylých Vánoc.

v Praze tento zvyk zavádět, protože podle církevního kánonu se betlém musel stavět. Byl
součástí chrámového interiéru, protože svými
figurkami vypráví novozákonný děj. Takže v něm
musí být zastoupena svatá rodina, hvězda, anděl, tři králové, pastýři, volek a oslík. Je velmi
pomýlené, když si do něj dneska lidé stavějí,
co chtějí - jak jsem viděl třeba koníčka nebo
kravičku. Betlém se však obecně do lidového
prostředí dostal až konecm 18. století, kdy se
církev začala rozhořčovat nad tím, že lidé
vlastně chodí o Vánocích do kostela víc pro to,
aby se obdivovali betlémům, jesličkám, a mé-

slunce povzbudit, pomoci mu. Právě v tomto
čase, který spadá do zimního slunovratu,
je tedy zapotřebí, aby lidé tím světlem slunce
jakoby posílili.

Sláma jako symbol úrody
Dalším prvkem je sláma symbolizující úrodu
z polí, kterou lidé sklidili a na níž byli zcela závislí. Úcta ke chlebu byla obrovská, to my si
neumíme představit. Našim předkům opravdu
hrozila smrt hladem, uměli si vážit jídla, protože
věděli, co znamená je nemít. Naše rozjedená
doba nejen že to neví, ale ani si to neumí představit. A protože Štědrý večer je magickým časem, kdy se rodí Kristus, a kdy se slunce vrací
na obloze, je stejně tak magické a posvěcené
všechno, co s člověkem souvisí. I úroda.

Česnek ochraňující

Jablíčková pospolitost
Zastavme se nejprve u soudržnosti rodiny,
kterou demonstruje pěkný zvyk krájení jablíček.
Kromě toho, že z rozkrojených půlek jablka se
hádalo, jestli bude člověk živ a zdráv, rozkrajoval,
většinou hospodář pro všechny členy rodiny,
kteří seděli kolem stromu, ještě jedno jablíčko.
Každý dostal jeden dílek, který si snědl. Tento
akt vyjadřoval soudržnost, sepětí rodiny. Tak jako
tvoří jablko jeden pevný celek složený z dílků,
stejně tak rodina je jedním celkem tvořeným
jednotlivými členy. A říkalo se: když zbloudíš
ve světě, nebo ve svém srdci, vzpomeň si, s kým
si jedl o Vánocích jablíčko a vrátíš se zpátky.

ně se věnují mši a rozjímání. Církev si proto vynutila v některých zemích Evropy zákaz stavění
jesliček. Ale už nebyla schopná zamezit lidem,
aby si jesličky nestavěli doma. To, co u nás nazýváme rozvojem lidového betlemářství, je záležitost přelomu 18. a 19. století. A tak se zase
můžeme ptát: co bylo atributem Vánoc?

Stromky a betlémy

Světlo vánoční

K vánočním atributům, které se časem
proměňovaly, patří dnes jako charakteristický
znak jednoznačně stromeček. Víme však, že
do Čech přišel stromeček až v první polovině
19. století a obecně se rozšířil na přelomu 19.
a 20. století. V některých oblastech jižních
Čech, například na Blatech, se ještě na počátku
20. století stromeček nestavěl. Starším znakem Vánoc byl betlém, avšak betlém je záležitost liturgická. Stavěl se zhruba od 13. století
nejdříve v Itálii, v průběhu 15. století se už
zvyk rozšířil do převážné většiny evropských
států. Ještě před 30letou válkou začali jezuité

Na základě dochovaných, i když sporých
a velmi kusých informací a svědectví můžeme
říci, že ve středověku, a v ještě starších dobách,
měly Vánoce zhruba tyto atributy: za prvé byly
vždy spojeny se světlem. I kdyby lidé měli celý
rok šetřit (svítili smolnými loučeni), tak o Vánocích, i v těch chudých chaloupkách si dopřávali luxus a svítili lojovými svíčkami - ne
voskovými, vosk byl hrozně drahý. Světlo souvisí nejenom s Kristem, jako symbolem věčného
světla, ale také s předkřesťanským vnímáním
zimního slunovratu, doby, kdy tmy přibývá,
brzy se stmívá, den je kratičký, a tak je potřeba

Z

A teď se konečně dostáváme k česneku,
který spadá do oblasti slavnostního jídla. Přes
rok, ve všední dny, se jedlo jednotvárně a velice
skromně, stále dokola totéž. Svátky, to byla
příležitost jíst pestře, bohatě. Od pradávna se
říkalo, že jídel musí být na Štědrý večer devatero - nejchudší to dělali tak, že jedli například
vánočku se sladkou omáčkou jako jeden chod,
na druhý byla tatáž vánočka s něčím jiným.
Jídlo o tomto svátečním dni mělo až rituální
charakter, podtrhovalo význam svátku. Česnek,
jak víme, působí proti bakteriím, pročišťuje,
zbavuje parazitů, posiluje imunitu - říkáme my
dnes. Dříve pojímali česnek jako ochranu proti
zlým silám, tedy přeneseně i proti nemocem.
Víme, že zima celkově je obdobím nedobrým,
a právě v předvečer Štědrého večera je potřeba
mít se na pozoru a chránit se proti zlým silám:
Ježíš se ještě nenarodil, slunce, které chrání
člověka, se také teprve „vrací“, takže pro lidi to
byl nebezpečný čas, v němž česnek hrál důležitou ochrannou roli. Tím, jak význam starých
představ a zvyklostí upadal, se česnek dostával
na vedlejší kolej. Začal se dávat dobytku a kohoutům proto, aby dobře plnili své funkce.
Česnek býval stejně významný a patřil ke svátkům jako dnes smažený kapr.

Kde se vzal?
Smažený kapr je záležitost doby po 1. svě-

amyšlení k rozjímání
Citlivé doteky srdcí

Kdy jindy nežli o vánočních svátcích bychom k sobě měli mít nejblíže... Kdy jindy nežli
o vánočních svátcích bychom si měli vytvořit
od srdce k srdci co nejkratší cestičku... Kdy jindy
nežli o vánočních svátcích bychom si na sebe
měli udělat čas. Nikdo jiný to za nás nesvede.
K Vánocům patří rozjímání a k rozjímání zase
klid. Klid je stav duše. Je-li v ní bouře, nemůže
do ní vstoupit láska, něha, vlídnost, porozumění
a pochopení, tolerance, snášenlivost, dobrá vůle, empatie, nic z toho, co v předem
prohnaném závodu s časem
kdo dřív, kdo víc, kdo kam,
a v honbě za hodnotami stojícími na hliněných nohách
od sebe odháníme tak daleko, že nedohlédneme, jak za
námi tyto ryze lidské hodnoty

kulhají. Ony stojí o naši přízeň, snaží se nás dohnat, protože nám byly dány, abychom je užívali. Ještě stále se, i když zemdlené a vyčerpané,
snaží navrátit tam, kde je jejich místo, kde
bylo jejich místo, a odkud je nedobrovolně
vystěhovávají exekutoři známých jmen - sobectví a prospěchářství, samolibost, hloupost,
povrchnost, závist, ta je nezdatnější, materialistické scestí podnícené expanzivní, tvrdou
propagandou obchodních řetězců, ignorace,
lhostejnost, podlézavost... není asi zapotřebí
ve výčtu pokračovat.
Duše, jako vánicí vyfoukaná skořápka, bez
svého vzácného obsahu pustne, stává se z ní úhor
dobrý tak pro bodláky s věčně naostřenými
a na sebe mířícími ostny. Rozdíl mezi svátečním
a všedním téměř vymizel.
Co kdybychom právě teď, v tuto chvíli všeho nechali, sedli si u šálku čaje, kávy či punče,
nebo šli na procházku s tím, na kom nám zále-

tové válce, kdy se způsob života začal dramaticky proměňovat. Válka znamenala definitivní
zlom tradičního, minulého a nástup civilizační,
průmyslové éry. Měnil se i způsob života na
vsích. Obyvatelé byli vystaveni tlaku z měst
a spolu s těmi změnami nastává ústup od staletých tradic a přichází záliba smažených jídel.
V postních dobách byla ryba užívána jako jediné
přípustné masité jídlo během adventu, postní
doby, jejímž vyvrcholením a ukončením byl
právě Štědrý večer.

Devatero jídel
Devítka vyjadřovala mnohost, četnost,
proto obrat devatero jídel, podobně jako za
devatero horami, devatero řekami (za mnoha
a mnoha). Číslem devět se vyjadřovalo, že
jídel má být hodně, protože nastal magický
čas, kdy si lidé chtěli bohatě prostřeným stolem zajistit hojnost i v příštím roce. Bylo to magické vyjádření touhy po dostatku. Je to až
dojemné, protože ve skutečnosti tomu tak nebývalo. Lidé měli jídla vždycky málo a těžce
a tvrdě je dobývali.

Štěpán „s husou“
První svátek vánoční se vskutku ctil jako
svátek. Nic se nedělalo, lidé rozjímali, chodili
do kostela, žádné lidové tradice na tento den
nepřipadají. Na sv. Štěpána je dnes zvykem
připravovat kachnu nebo husu. V českém lidovém prostředí je to naprosto novodobá věc
podobně jako dávání dárků. Ještě na počátku
20. století se dárky nedávaly. Štěpán má význam z hlediska koledy, druhý svátek byl naplněn mnoha zajímavými zvyky a štěpánská koleda k nim patří. Koledníčci si vykoledovali
dárek, což byla součást vánočního svátku.
Co ale má silnou tradici, jsou velmi bohaté
předvánoční trhy, které v Českých Budějovicích, ale i v jiných městech, bývaly vyhlášené.
Z nich vyvstala tradice vánočních nákupů. Na
trzích se mimo jiné prodávaly jednotlivé figury
do betlémů a lidé si je po jedné, po dvou nakupovali a sestavovali doma betlémy. Figurky
se na jih vozily například až z východních Čech.
Podle vyprávění etnografa Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích Františka Krejči
ží, kdo je nám blízký a nesobecky mu věnovali
svůj čas? Zkusili mu říct, jak moc nám na něm
záleží, že ho máme rádi, že si ho vážíme, prostě něco pěkného, co v srdci máme a co cítíme, ale z nějaké pošetilé obavy o ztrátu vlastní
tváře se obáváme vyřknout nahlas. Slovo má
magickou účinnost na obě strany - je to dárek
zdarma, podobně jako úsměv. Ten, kdo jej vyřkne, netratí, kdo je přijme, získává. Pokusme
se každý sám za sebe takovým či onakým gestem ulámat hroty převažující nejednotnosti,
rozkolů a disharmonie. Známe přece tu moudrou větu: Učiň jeden krok ke mně a já jich učiním stovku k tobě.

M

lsy pro lásku

Pokud jste, dámy a dívky, nestihly napéci cukroví
podle svých představ a potřebujete něco rychlého, co
byste nabídli své lásce, vezměte za vděk tímto receptem. Spokojenost bude zaručeně na obou stranách.
V míse smícháme 15 dkg moučkového cukru,
10 dkg kokosu, 7 dkg másla, 2 lžíce rumu. V hrnečku
rozehřejme 18 dkg tuku, např. omegy, 10 dkg cukru,
7 dkg kakaa. Bílou hmotu vložíme do formy od bonboniéry nebo od vajíček, zalijeme hmotou kakaovou
a dáme ztuhnout do chladničky. Pak vyklopíme a utíkáme s tím za mužem svého srdce.
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outěž kulinářů

ánoční vyznání Oty Seppa

V Otisk člověka
Svého času fotoreportér, fotograf i v současnosti, pamětník, milovník historie, nesporně
českobudějovická osobnost (ačkoliv se takovému označení brání) činorodý člověk i ve
svých neuvěřitelných 92 letech, patriot a já
nevím, čím vším ještě charakterizovat Otu
Seppa, který si myslí, ba je přesvědčen, že Vánoce by měly začínat už v létě. Tento vpravdě
nejspíš zcela osobitý a výjimečný názor podporuje tímto vyznáním:
„V létě, kdy jsme na dovolené, užíváme si
sluníčka a horka, jsou Vánoce v nedohlednu.

Ota Sepp je vášnivý sběratel, například histoFoto Ivana Píhová
rických pohlednic.

Horko trvá dlouho, říkáme si, už aby byla zima.
Pak se z té dovolené vrátíme, a najednou to
hrozně rychle uteče a Vánoce jsou tady. Jenomže my všechno odkládáme na poslední chvíli
a pozdě bycha honíme. Potom se dostáváme
do časové tísně, nevíme, co dřív, v poslední
chvíli volíme, koho, čím, nebo jak obdarovat,
komu napsat - jestli někdo vůbec ještě píše.
Sleduji moderní komunikaci, lidé si telefonicky přejí vše nej nej, a přitom se ani nevidí,
nemají čas se sejít, nebo si píší zprávy mobilem a posílají zprávy z počítače, to už se ani
neslyší. A takhle to s námi jde a to nás touto
dobou provází. Ztrácíme se sobě a vzdalujeme
jeden druhému.
Za nosnou věc opravdového projevu přání
považuji P. F., lidově péefky. Taková péefka
zasáhne každého, je na ní přece podpis, vlastnoruční podpis odesílatele. Příjemce, který takovou péefku obdrží, má originál otisku ruky
člověka v tom podpisu. Péefky jsou tištěné,
často na krásném papíru, ale ten podpis je vždy
originál, ruka, která jej vytvořila, je kontakt. Já
bych se proto přimlouval, když už se nemůžeme sejít a vidět se, poslat si aspoň tu péefku.
Já je sbírám, mnohé mají exotickou známku, už to je dárek, když uvážíte, že za tu dobu,
kdy si s někým vyměňujte péefky, se vymění
i představitelé té země a tak získáváte i cenné
doklady historie. Když vidíte svazek péefek,
říkáte si, tito lidé tady byli, žili, je to zároveň památka na ně. Já si je pak pěkně uspořádám,
označím lístky a kdykoliv se k nim mohu vrátit
a vzpomenout na ty, kteří mi je poslali. Tak si
je stále uchovávám v paměti a připomínám.
Kdežto když někomu jenom zatelefonujete,
nebo pošlete zprávu počítačem, nic mu nezbude, nejspíš na to brzy zapomene.“

Punče, grogy, svařáky
Myslíte si, že vaříte ten nejlepší vánoční
punč přinejmenším v Čechách? Vynalezli jste
o svátcích recept na neobyčejný, něčím jedinečný svařák nebo super grog? Podařilo se
vám rozpálit sebe nebo své blízké skvělým
pitím vlastní invence a výroby? A hlavně zapsali jste si postup na papír nebo jej máte
i přes intenzívní koštování stále pevně vepsán v hlavě? Jestliže máte takové indicie, takové podezření, sedněte, napište a pošlete
nám do 15. ledna 2005 recept do redakce
Radničních novin. Ptáte se proč? Ale to je přece prosté, milý Watsone, odvětil by báječný
Sherlok Holmes, protože to chceme vědět! Ba
co víc, my to potřebujeme vědět! Soutěž o nejlepší vánoční pití (vztahuje se toliko na punče,
svařáky a grogy či blízké odvozeniny téhož)
tímto vyhlašuje náměstek primátora Tomáš

V ánoční trhy
v Českých Budějovicích

17.- 23. prosince, 9 - 17 hodin

Náměstí Přemysla Otakara II. - prodej vánočního zboží
Radniční nádvoří - prodej rukodělných výrobků a výrobků tradiční lidové kultury
Piaristické náměstí - prodej rukodělných
výrobků a výrobků tradiční lidové kultury
Kulturní program na nádvoří radnice a na
Piaristickém náměstí vždy od 15 do 16
hodin - vystoupení pěveckých, tanečních
a folklórních souborů.
Večerníčky na tržišti pro děti a rodiče vždy od 16,30 hodin, divadelní představení
zdarma.
Tvůrčí dílny - radniční nádvoří každodenně
od 10 do 16 hodin - příležitost pro děti vlastnoručně si vyrobit drobné dárečky z přírodních materiálů.

V ánoce ve městě P

rodej

stromků a ryb

22. 12.

5. 1.

15,45 před katedrálou sv. Mikuláše - Betlémské
světlo - pořádá Český rozhlas České Budějovice,
Římskokatolická farnost - děkanství u sv. Mikuláše
17,00 a 20,00 Koncertní síň O. Jeremiáše J. J. Ryba: Česká mše vánoční - účinkuje Jihočeská komorní filharmonie a DPS Jitřenka
18,00 Jihočeské divadlo - J. J. Ryba/V. Pichl:
Vánoční koncert
19,00 DK Metropol, velký sál - Vánoční salon
Fešáků - hosté R. Moucha, E. Kahounová, J.
Malík - pořádá Agentura Country DJ Aleš Trdla

19,00 Divadelní sál JČE a.s., Lannova třída 16
- Měsíc nad řekou - účinkuje DS J.K. Tyl při
JČE a.s.

6. 1.
19,00 DK Metropol, divadelní sál - Tříkrálový
koncert - účinkuje Státní filharmonie Brno - pořádá statutární město České Budějovice

18,00 Jihočeské divadlo - J. J. Ryba/V. Pichl:
Vánoční koncert

27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

25. 12.
17,00 DK Metropol, divadelní sál - Vánoční
koncert DPS Jitřenka
17,00 katedrála sv. Mikuláše - J. J. Ryba: Česká
mše vánoční - účinkují Collegium Musicum
Budvicense, Brass Collegium, Jihočeské pěvecké sdružení a sólisté, dirigent Karel Fráňa

1. 1. 05
2. 1. 05
3. 1. 05
4. 1. 05

26. 12.
15,30 Husův sbor, palackého náměstí - Vánoční koncert - J. J. Ryba: Česká mše vánoční,
Pastorely - účinkují Collegium Musicum Budvicense, Brass Collegium, Jihočeské pěvecké
sdružení a sólisté, dirigent Karel Fráňa
16,00 Jihočeské divadlo - J. J. Ryba/V. Pichl:
Vánoční koncert

1. 1.
17.00 Koncertní síň O. Jeremiáše - Novoroční
koncert - účinkuje Jihočeská komorní filharmonie, sólisté K. Hájovská a B. Petrovič, dirigent M. Peschík

středa
7,00
čtvrtek
7,00
Štědrý den
pátek
8,00
pondělí
13,00
úterý
9,00
středa
9,00
čtvrtek
9,00
Silvestr
pátek
Nový rok
sobota
neděle
pondělí
úterý
9,00

18,00
18,00
11,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
17,00

V prodejně a ve stánku před prodejnou
bude ke koupi vánoční kapr:
I. jakostní třída
(hmotnost 1,80 kg až 2,50 kg...........59 Kč/kg
Kapr výběrový
(hmotnost 2,51 kg a víc)..................... 69 Kč/kg

31. 12.
12,00 náměstí Přemysla Otakara II. - Pohádkové poledne - pořádá Jihočeské pohádkové
království
16,00 a 19,30 Jihočeské divadlo - J. Beneš:
Na tý louce zelený - opereta
20,00 KD Vltava - Silvestr 2004 - pořádají
Městské kulturní domy Č. Budějovice a.s.
22,00 náměstí Přemysla Otakara II. - Silvestr pořádá statutární město České Budějovice
a Radio Faktor

Lesy a rybníky města České Budějovice, s.r.o.,
nabízejí prodej vánočních stromků až do
23. 12. 2004 od 8,00 hod. do 16,00 hod. v ulici
Jaroslava Haška 4 vedle prodejny „Ryby, drůbež, zvěřina“. Cena je obdobná jako minulý
rok - smrček dle velikosti: 60-120 Kč, borovice
dle velikosti: 70-140 Kč. K dispozici budou
i větve, balení je zajištěno (cena 20 Kč/ks).
Prodej ryb Prodejny „Ryby, drůbež, zvěřina“
ul. Jaroslava Haška 4 - prodejní doba:
22. 12.
23. 12.
24. 12.

23. 12.

Ilustrační foto.

Foto Petr Zikmund

V ánočka paní revírníkové

Krmě je to dietní, vláčná, rychlá, dobrá, nemusíme
čekat, až vykyne těsto (a strachovat se, jestli vzejde).
Rodinní příslušníci vánočku trhají z rukou.
Vezmeme tedy mísu a „vrazíme“ do ní jemný tvaroh (bez vaničky) a bez tuku. Přidáme půl kilogramu
hladké mouky, dvě celá vejce, deset dekagramů (kdo
má rad sladší, tak patnáct) jemného cukru, 8 polévkových lžic mléka, stejně tolik oleje a jeden celý prášek
do pečiva. Přidáme dle libosti vanilku, rozinky a mandle,
vypracujeme vláčné těsto a necháme čtvrt hodinky od-

Kubín a doufá, co doufá, pevně věří, že ho v tom
nenecháte samotného. Ono se totiž proslýchá
(pojďte, prosím blíž, pošeptám vám to do ucha),
že si vyhradil právo na hlavního ochutnávače,
koštovače. Řekněte sami, takovou výzvu je
třeba využít. Vařit podle zaslaných receptů se
prý bude na detašovaném pracovišti a pochopitelně po pracovní době, aby se libé vůně
a alkoholové výpary nešířily z radnice na náměstí, odtud do přilehlých ulic a nelákaly „sosáky“ ze všech koutů města. Podobný efekt by
byl nežádoucí. No, a až to pan hlavní hodnotitel vyhodnotí, odměna výherce prý nemine.
Jaká, toť je zatím ve hvězdách psáno. Do uzávěrky vánočního čísla se nám to nepodařilo zjistit. Vy to zjistíte jedině tak, že nám své recepty do soutěže pošlete.
Redakce RN

K dispozici budou i jiné druhy ryb:
pstruh duhový, štika, amur, candát, tolstolobik,
až do vyprodání zásob.
počinout. Kdo umí uplést z copánků krásnou čtyřpatrovou vánočku uplete ji, kdo neumí, uplete si nižší,
anebo vytvoří z těsta ovál podobný chlebíčkové vece
a upeče si štolu. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem,
posypeme sekanými mandlemi a pečeme ve vyhřáté
troubě. Pak už jen „caltu“ pocukrujeme a chlubíme se.

Zákusek výtečný na novoroční stůl
Potřebujeme: 3 celá vejce, 3 lžíce medu, 1 vanilkový
cukr, 9 dkg másla, 30 dkg práškového cukru.
Všechny suroviny smícháme nad parou, aby směs
trochu zhoustla. Přidáme dvě rovné lžičky sody a vše

Historická pohlednice z r. 1920 s pozdravem
ze zimních Českých Budějovic, zapůjčená
Státním okresním archivem v Č. Budějovicích.

ilvestr

1 9 0 0
Silvestr 1900 byl tu (v Českých Budějovicích) o něco jiný než ostatní: nejen tím, že
všichni s nadějemi vzhlíželi k novému století,
ale také proto, že toho dne probíhalo sčítání lidu
a představitelé obou národnostních táborů
v našem městě napjatě očekávali výsledky. Na
průběh vlastních zábav ovšem tato skutečnost
patrně tak velký vliv neměla - Češi vítali nový
rok v Besedě, Němci v Německém domě, ale
i v ostatních hostincích probíhala oslava jak se
patří. Budějovičtí se veselili „U slunce“, „U tří
kohoutů“, U Volbrechtů“ a na mnohých dalších místech, své vlastní zábavy pořádaly různé
spolky. Silvestrovskou náladu narušilo jen několik opileckých excesů nebo rvačka mezi vojáky,
která se strhla v hostinci „U zelené ratolesti“.
A jak vlastně vypadal ten poslední budějovický den 19. století? Kdo se toho rána probudil o něco později a vyhlídl z okna, spatřil poletující sníh a všude kolem bělostnou pokrývku,
která ohlašovala příchod pravé zimy, konec
blátivých dnů a vůbec celé té „mlhavé, deštivé,
souchotinářské psoty“, jak se o ní vyjádřili
zdejší novináři. Onoho pondělního rána 31.
prosince 1900 se z nebe začaly snášet sněhové vločky, „napřed stydlavě, po chvíli v hustých kotoučích, jako by chtěly nahraditi, co
zmeškaly, sypaly se k zemi. Scenerie kraje rázem se změnila. Bělostný úbor, jenž halil celý
obzor, působil na nás dojmem slavnostním“. Tak
skončilo na jihu Čech devatenácté století...
Z knihy Daniela Kováře Budějovice před sto lety
ještě trošičku ušleháme. Na vál nasypeme asi 70 dkg
hladké mouky, do níž vlijeme takto utvořenou směs.
Uhněteme těsto a rozdělíme je na tři díly. Z nich upečeme placky. Plechy před tím vymažeme, vysypeme
hrubou mokou a pečeme v horké troubě, dokud placky
nezískají světle hnědou barvu. Důležité je ihned po vyjmutí z trouby placky podebrat nožem. Necháme vychladnout a poté je slepíme krémem zhotovením z následujících ingrediencí:
Z 0,5 litu mléka a pěti vrchovatých lžic hrubé
mouky uvaříme kaši. Přidáme do ní 25 dkg másla nebo
Hery, 20 dkg cukru, vanilkový cukr, jedno vejce a jednu
lžíci rumu.

