
NovinyNovinyNoviny
českobudějovické r adnice

p r o s i n e c  2 0 0 5  č í s l o  1 2 / r o č n í k  2 / d o  p o š t o v n í c h  s c h r á n e k  z d a r m a

■ Dvoustránková vánoční
příloha na téma:
- Vánoce ve zvycích,
- legendách a obyčejích
- Vánoční obměny a proměny
- aneb Jak voní svátky

■ Náhled do roku 2006,
přání radních

U V N I T Ř  L I S T U

„Česká republika přece není jenom
Praha. To je třeba mít na zřeteli i se podle
toho zařídit. Turistická politika je pro
region důležitá a měla by se podle mého
názoru co nejdříve změnit,“ vyjádřila se
k hlavnímu tématu rozhovorů velvyslan-
kyně Velké Británie, jejíž to byla první
návštěva Budějovic v její funkci.

Podle primátora má krajské město
velký dopravní handicap. „Navzdory mno-
ha proklamacím dosud nemáme adekvátní
spojení se světem. Chybí tady dálnice, kva-
litní železnice a zatím i letiště. K tomu,
abychom mohli s nadsázkou říci, že všech-
ny cesty vedou na český jih, máme ještě
opravdu hodně daleko, ale přitom máme
co nabídnout. Kulturní i historické pa-
mátky, zachovalou přírodu se všemi pů-
vaby. I turistika je ale obchod a my by-

chom měli začít tuto komoditu dobře a se
ziskem prodávat,“ poznamenal primátor.

Výbornou spolupráci s Jihočechy si
pochvaloval velvyslanec Francie. Podle něj
ve městě kromě Britské rady spolehlivě
funguje také Francouzská aliance. „Vaším
partnerským městem je náš Lorient už od
roku 1997 a vzájemné kontakty přešly
v nejednom případě z formální spolupráce
do osobní, řekl bych až přátelské roviny,
jak je mi známo,“ řekl Joël De Zorzi
a označil tuto skutečnost za zcela pod-
statnou. „Jsme v jednom evropském regi-
onu, máme k sobě velmi blízko - myslím
Čechy a Francouze - a stejně jako u vás
i my bychom si přáli v dobrém slova smys-
lu dostat turisty z Prahy ven, do regionů,“
vyjádřil svůj názor.

Velvyslanci hovořili
s primátorem hlavně o turistice
Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Linda
Joy Duffield a velvyslanec Francie Joël De Zorzi zavítali do Českých Budějovic,
kde je na radnici přijal primátor Miroslav Tetter. České Budějovice se staly
vůbec prvním místem společného výjezdu velvyslanců, kteří postupně chtějí
navštívit větší města po celé naší zemi. Společným jmenovatelem rozhovorů
se stala turistika a její rozvoj.

Velvyslanci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Linda Joy Duffield
a Francie Joël De Zorzi zavítali do krajského města na svoji první návštěvu. 

Foto Petr Zikmund 

Tato změna územního plánu specifi-
kuje podmínky pouze pro novou výstavbu.
České Budějovice byly kvůli ní rozděleny
na několik funkčních typů podle stupně
ochrany před možnou velkou vodou. Pou-
ze v jednom případě znamenala schvále-
na změna přeřazení doposud zastavitelné-
ho území mezi území nezastavitelná.

Změna byla zpracována na základě
usnesení vlády k Programu podpory ak-
tualizace územně plánovací dokumen-
tace obcí postižených povodněmi se za-
měřením na protipovodňovou ochranu
a metodiky pro realizaci tohoto programu.
Záměr na její pořízení schválili česko-
budějovičtí zastupitelé již v roce 2003.
V lednu 2004 byl záměr změny veřejně
projednán. V květnu téhož roku pak za-
stupitelé schválili samotný návrh zadání,
který se veřejně projednával od února do

května letošního roku. V červnu zastupite-
lé vzali na vědomí námitky občanů k celé
záležitosti a rozhodli o nich. V listopadu
pak změnu definitivně schválili jedno-
myslně všichni přítomní zastupitelé.

Jedná se teprve o desátou změnu
územního plánu. V souvislosti s ním na
svém posledním zasedání projednali za-
stupitelé dalších sedm žádostí, to zname-
ná záměrů na změnu plánu a akceptovali
přitom můj návrh spočívající ve zmírnění
míry regulace v územním plánu. Záměry
se týkaly změny plánu, stanovující měkčí
podmínky pro provoz živností ve městě,
možnosti zastavění dosud nezastavitel-
ných pozemků nebo možnosti svedení
příští dálnice D3 do přesypaného zářezu,
tedy jakéhosi „tunelu“ v úseku mezi Su-
chým Vrbným a Dobrou Vodou.

Juraj Thoma, první náměstek primátora

Desátá změna územního plánu
se týká ochrany před povodní
Českobudějovičtí zastupitelé schválili na svém zasedání 10. listopadu 2005
změnu územního plánu města, která identifikuje hlavní problémy metropole
z hlediska protipovodňové ochrany. Její součástí je přehodnocení dosavadních
funkčních určení jednotlivých částí města, jež jsou na základě územního plánu
zahrnuty do zastavitelných území ve vazbě na protipovodňovou ochranu.
Cílem změny je zhodnotit možnosti a vytvořit předpoklady pro realizaci proti-
povodňových opatření a v návaznosti na to zvážit i možnosti rozvoje území
města aplikovanou ochranou před nepříznivými vlivy povodní.

Změny územního plánu města České Budějovice schválené zastupitelstvem města 10. 11. 2005:
■ Změna č. 10 závazné části územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dopad povodní
v srpnu 2002; předmětem schválené změny je vytvoření územně plánovacích předpokladů pro reali-
zaci příštích protipovodňových opatření; jedna změna funkčního využití makrobloku ze zastavitel-
ného území na nezastavitelné; stanovení technických podmínek pro novou výstavu v návaznosti na
začlenění území města do jednotlivých z pěti typů územní protipovodňové ochrany.

Zadání změny územního plánu města schválené zastupitelstvem města 10. 11. 2005:
■ Zadání změny územního plánu města v lokalitě 3.6.2. Zavadilka (makroblok 3.6.2.015) v k. ú.
Haklovy Dvory; předmětem schváleného zadání změny je změna funkčního využití území z kate-
gorie bydlení zahradní (minimální rozloha parcel 1500 m2) na kategorii zastavitelné území s pře-
važujícím charakterem obytným individuálním v příměstí (minimální rozloha parcel 550 m2).

Záměry pořízení změny územního plánu města schválené zastupitelstvem města 10. 11. 2005:
■ Záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 2.1.1. Suché Vrbné (makroblok 2.1.1.009,
2.1.1.012); záměr změny předpokládá umožnění nástavby stávajícího domu využívaného k admi-
nistrativním účelům o další nadzemní podlaží, tj. na dvě nadzemní podlaží ze stávajícího jednoho;
■ záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 2.1.2. Pětidomí (makroblok 2.1.2.004)
předpokládá změnu u kategorie zastavitelného území s převažujícím charakterem obytným indivi-
duálním v předměstí na zastavitelné území s převažujícím charakterem smíšeným kolektivního
bydlení v předměstí; má umožnit rekonstrukci stávajícího obytného objektu za účelem provozu
distribuce kávy a gastronomického zařízení; 
■ záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 2.1.7. Suché Vrbné-průmyslový obvod
(makroblok 2.1.7.065) předpokládá změnu funkčního využití území ze zemědělského půdního fondu
na zastavitelné území s převažujícím charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí; má
umožnit stavbu sídla firmy a obytného rodinného domu;
■ záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 4.0.3. Kaliště (makroblok 4.0.3.007)
předpokládá změnu funkčního využití území ze zemědělského půdního fondu na zastavitelné území
s převažujícím charakterem obytným individuálním venkovským na venkově; má umožnit výstavbu
samostatných rodinných domů na okraji městské části Kaliště;
■ záměr pořízení změny územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dálnici D3 předpo-
kládá svedení příští dálnice D3 do přesypaného zářezu („tunelu“) v úseku mezi Suchým Vrbným a
Dobrou Vodou se snahou minimalizovat hlukovou zátěž z dálnice do obytné zástavby; proces bude
pokračovat podle studie technické a ekonomické přípustnosti tohoto řešení, které zpracovává ŘSD. 

Záměry pořízení změny územního plánu města zamítnuté zastupitelstvem města 10. 11. 2005:
■ záměr pořízení změny územního plánu města ve věci úpravy podmínek pro dopravu v klidu v celém
správním území města; předpokládal zavedení přípustnosti výstavby nových řadových garáží na
území města (nyní vyloučena); doporučeno řešit vestavbou nebo výstavbou jiného typu objektu, který
bude plnit současně anebo výlučně funkci pro parkování (nyní přípustné);
■ záměr pořízení změny územního plánu města v lokalitě 3.3.1. Nemanický rybník (makroblok
3.3.1.004) předpokládal změnu funkčního využití území mezi Pražskou silnicí a rybníkem Nema-
nickým z nezastavitelného území rekreační zeleně na zastavitelné území s charakterem smíšeným
kolektivního bydlení v příměstí; měl umožnit využití území ke komerčním podnikatelským aktivitám;
nedoporučeno s ohledem na ochranu hráze a vodoteče z Nemanického rybníka.
Podrobnější informace o obsahu a dalším harmonogramu procesu projednání a schvalování
lze získat na odboru územního plánování a architektury Magistrátu města České Budějovice. 

■ Opět se při-
blížil vánoční
čas, čas hodno-
cení celého roku
a čas zamyšle-
ní se nad vzta-
hy mezi lidmi.
Bohužel hodně
z nás přijalo za
svou myšlenku,

že Vánoce jsou jenom o dávání hmot-
ných darů. Není to úplně šťastná
myšlenka, protože prapůvod dávání
netkví výhradně v hmotných dárcích,
ale i v dávání a projevování citů,
z nichž láska je ten nejsilnější a nej-
vznešenější. Už dávno se tato myš-
lenka objevuje v poezii a já bych jako
hlavní téma tohoto sloupku chtěla
použít slova Chalíla Džibrána z kni-
hy Prorok-Zahrada prorokova, jimiž
o dávání říká: „Jsou takoví, kteří
dávají málo z toho mnoha, co mají,
a dávají to z touhy po uznání; a toto
jejich skryté přání činí jejich dary
nedobrými. A jsou takoví, kteří mají
málo a dávají všechno. Jsou to ti, kte-
ří věří v život a jeho štědrost, a jejich
pokladnice není nikdy prázdná. Jsou
takoví, kteří dávají s radostí a tato
radost je jejich odměnou.“

Stojí za to, abychom u této myš-
lenky zejména o Vánocích chviličku
prodleli a zamysleli se nad ní. Možná
pocítíme, že nejcennějším darem,
který můžeme dát, je to, když něko-
mu stiskneme ruku v gestu souná-
ležitosti, podíváme se do očí a řek-
neme, že jsme mu nebo jí po boku a že
ho máme rádi. „Opravdu dáváme,
když dáváme ze sebe,“ říká také
Chalíl Džibrán.

Vlasta Bohdalová,
náměstkyně primátora
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■ Vánoce, ať už
vnímáme jejich
křesťanský ob-
sah se zdůraz-
něním skrov-
nosti poměrů
Ježíšova naroze-
ní a nebo jako
svátky zimního
s l u n o v r a t u ,

jsou oslavou naděje. Spojeny s řa-
dou zvyků nám dají příležitost vy-
manit se aspoň na chvílí ze starostí
běžného života a uvědomit si hod-
noty  lidského bytí.
Tak jako občanům Jihočeského kra-
je, tak i všem spoluobčanům mých
domovských Českých Budějovic pro-
to přeji, aby vánoční čas prožili
v poklidu po boku svých blízkých
a v myšlenkách na ty, kteří tu již ne-
mohou být s námi. V nadcházejícím
roce přeji všem především stálé zdra-
ví a naplnění všech nadějí.

Jan Zahradník,
hejtman Jihočeského kraje

Nastal čas
obdarování

Tento vzácený dobový snímek části Českých Budějovic navozuje pocit tuhé zimy.
Však také nejnižší teplota, - 42,2 °C, byla naměřena v Litvínovicích nedaleko
krajského města v roce 1929. Foto: Ze soukromé sbírky Milana Bindera

Jednou větou by se dalo říci, že rela-
tivně klidný, bez jakýchkoliv mimořád-
ných událostí. Když se podíváme podrob-
něji, můžeme vidět například řadu staveb,
které městu prospěly a jeho občanům
přinesly větší spokojenost, které ovšem,
protože je bereme jako každodenní rea-
litu, mnohdy nevnímáme. Jen ten, který
k nám přichází s odstupem času, je regist-
ruje a hodnotí jako přínosné.

Přibyly stovky metrů nových chod-
níků, kilometry nových cyklostezek, do-
končila se rekonstrukce parku Na Sa-
dech, přibylo několik nových obytných
domů, především pro mladé, takzvaně
startující rodiny. Přibyla i řada nových
domů, které nestavělo město, ale které
výrazně pomáhají k celkovému řešení
bytové situace. Zahájily se velké inves-
tiční akce, jež změní tvář jednotlivých
částí města - výstavba nového autobuso-
vého nádraží či nákupního centra na le-
vém břehu Vltavy. Byla dokončena re-
konstrukce břehů Vltavy a Malše poško-
zených povodní v roce 2002. To, že se
naši hokejisté po roční přestávce opět
vrátili do nejvyšší soutěže a byli bouřlivě
uvítáni tisíci fanoušky, potěšilo jistě kaž-
dého patriota, mezi něž se počítám.

Rok 2005 ale také znamenal více než
800 narozených dětiček, nových občánků

města. To vše bych zahrnul k tomu pří-
jemnému, přínosnému a milému, co mě
jako představitele města samozřejmě těší.

Na druhé straně mě velmi mrzí více
než 2700 dopravních nehod, které se do
současné doby ve městě staly a vyžádaly
si i cenu nejvyšší, 6 lidských životů. Mrzí
mě stálá neúcta některých našich občanů
k práci druhých, projevující se vandal-
stvím, jehož následky přišly město na
více než 3,5 milionu korun. Vadí mi bez-
ohlednost těch vlastníků automobilů, kte-
ří několik set starých, dosloužilých aut
nechávají prostě na ulici. Ať se o vraky
postará město, že.

Každý rok si lidé dávají různá před-
sevzetí. Uvítal bych, kdyby alespoň vět-
šina z nás si dala předsevzetí, že se bu-
deme chovat k sobě slušně, že budeme
k sobě více ohleduplní, že se budeme více
ctít, že budeme ctít svobodu a majetek
toho druhého. Jsme tady všichni doma a ja-
ký si ten domov uděláme, takový bude.

Přeji Vám, čtenářům Novin česko-
budějovické radnice spokojené prožití
svátků vánočních, pevné zdraví a spo-
kojenost po celý příští rok. Aby rok
2006 byl úspěšný pro každého z nás a tak
i pro celé České Budějovice.

doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
primátor statutárního města České Budějovice

Jaký domov si uděláme
Předvánoční doba bývá vhodným obdobím k bilancování, jaký byl rok, který
se chýlí ke konci, v čem byl přínosný, jaká měl negativa. Člověk se nad tímto
hodnocením zamýšlí nejen z osobního pohledu, ale i z toho profesního. Jaký
vlastně byl rok 2005 pro město České Budějovice?

Večeře lidem
b e z  p ř í s t ř e š í

Azylový dům sv. Pavla opět po-
řádá vánoční večeři pro lidi bez stá-
lé střechy nad hlavou. Prostřeno bu-
de 22. prosince v 17 hodin ve spole-
čenské místnosti azylového domu.
Podávat se bude smažený kapr s
bramborovým salátem. Pozvání platí
jako vždy pro všechny bez omezení.

„Každý rok je tady u nás plno
a je dost takových lidí, kteří se na
sváteční večeři těší už od listopa-
du,“ řekl vedoucí projektu Jan
Vavříček z Městské charity spra-
vující azylový dům.
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Všem by se nám
lépe žilo

Mám-li nahlédnout do roku 2006
a vyslovit, co město čeká, jaké má potře-
by a co bych mu přál, musím v první řa-
dě vyjádřit přání, aby byl nadcházející
rok bez katastrof, poklidný a pohodový.

Čekají nás v něm volby - parlamentní,
senátní a komunální. Když sleduji, co se
děje už dnes na takzvané nejvyšší úrovni,
kdy ještě volební kampaň nezačala, jímá
mne hrůza, jakým způsobem se k sobě
lidé dokáží chovat. Moc nerad bych viděl
něco takového v našem městě. Přál bych
mu, nám všem, aby volby byly hlavně
důstojné a aby lidé, i když budou mezi
sebou soupeřit, se po jejich skončení moh-
li vzájemně podívat do očí. Jistě je možné
zvolit rétoriku hodnou slušných lidí.

S tím souvisí moje další přání smě-
řované k tomu, aby se lidé dovedli více
vzájemně poslouchat, naučili se být k sobě
ohleduplní a tolerantní, aby neviděl kaž-
dý jenom svoje požadavky na radnici,
nebo jenom svoje zájmy a vyhraněná
stanoviska. Vidím, jak se u nás bohužel
velmi dobře daří egoismu, jak je zakoře-
něný. Moc bych si přál, aby lidé pocho-
pili a ctili pravidlo o tom, že svoboda jed-
noho končí tam, kde začíná svoboda dru-
hého a pokusili se zamyslet nad pravdi-
vostí moudrosti: „Co nechceš, aby lidé
tobě činili, nečiň ty jim.“ Všem by se
nám dohromady i jednotlivě lépe žilo.

Samozřejmě přál bych tomuto městu
štěstí v ucházení se o evropské peníze
na různé projekty. Při současném finan-
cování měst a obcí se těmto stále více pe-
něz nedostává. Proto bych viděl rád, kdy-
by se Budějovicím podařilo připravit ta-
kový projekt nebo projekty, které pro-
jdou náročným schvalovacím řízením,
na jehož konci budou peníze na realizaci
některé z priorit, kterých je opravdu dost.

Ať už je to doprava, rekonstrukce
plovárny, kterou potřebujeme a kromě
toho i vybudovat nejméně jednu další
navíc, nebo vybudování protipovodňových
patření, protože nikdy nemůžeme tvrdit,
že v roce 2002 jsme si povodně vybrali
na sto let.

Mezi priority bezpodmínečně patří
kvalitní dopravní spojení se světem - že-
leznicí, dálnicí nebo letecky. Bez něj ne-
máme šanci dosáhnout na investiční
celky, vytvářet pracovní příležitosti, roz-
víjet možnosti bydlení, turistiky a tak
dále. Přál bych si, abychom v některé
z těchto priorit dohlédli koncem příštího
roku na konec příslovečného tunelu.

Přál bych městu, aby s ním jeho nové
vedení po volbách cítilo tak, jak jsem s ním
cítil já a aby se mu podařilo udělat mno-
hem více práce, než se podařilo nám.

Všem obyvatelům města přeji, aby
svátky prožili v klidu a v pohodě, v ro-
dinném kruhu, a hlavně aby je zdraví
provázelo celý příští rok.

Miroslav Tetter, primátor města
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Vítané přírůstky

příštího roku
Příští rok bych označil za rok realiza-

cí pro město potřebných projektů a staveb.
Nečeká nás toho málo. Ještě na konci le-
tošního roku se podařilo najít investora,
který vstoupí do území bývalých kasáren
ve Čtyřech Dvorech a měl by začít pro-
jekt fyzicky naplňovat. Co to znamená?
Budou podepsané smlouvy, nový inves-
tor začne přebírat majetek a připravovat
investice do základů technické infrastruk-
tury. V příštím roce by také měla být
dokončena projektová příprava doprav-
ního propojení ulic Milady Horákové -
Strakonická, které považuji pro město
za naprosto klíčové.

Rok 2006 by měl být také rokem vy-
hlášení soutěže na dostavbu Mariánského
náměstí. Protože je to poslední velká,
ucelená plocha na krok od centra města
chceme, aby se zde tříbily názory mnoha
architektů. V nadcházejícím roce se začne
s výstavbou parkovacího domu na nároží
ulic F. A. Gerstnera a Goetheho. Vítaný
přírůstek 500 parkovacích míst částečně
vyřeší problém dopravy v centru města

a při hokejových akcích na zimním sta-
dionu. Bude také dokončena přestavba
autobusového terminálu, jejíž součástí je
výstavba 500 parkovacích míst přístup-
ných veřejnosti 24 hodin denně, dále pro-
pojení tohoto objektu s podchodem a je-
ho napojení do nádražní haly. S tím sou-
visí také přestavba Nádražní ulice od Ru-
dolfovské až po Žižkovu a současně spod-
ní část Lannovy třídy.

Také bych byl rád, kdyby se v příš-
tím roce povedlo realizovat první etapu
projektu na zvýšení parkovacích kapacit
na sídlištích Máj a Vltava tak, jak byl
prezentován.

Příští rok budeme muset také otevřít
debatu o tom, jak dál s Dopravním pod-
nikem města České Budějovice. Chceme
jeho služby zatraktivnit, ale město musí
mít nějaký finanční strop, který při finan-
cování už nemůže překročit.

Je škoda, že se v oblasti cestovního
ruchu nepodařilo zařadit do návrhu rozpo-
čtu na příští rok financování úprav sle-
pého ramene Malše, protože za relativně
malé peníze mohl vzniknout pro město
velice atraktivní projekt. Nepovažuji věc

za ztracenou, pokusíme se pro něj sehnat
nějaký dotační titul. Druhá věc, která s tím
souvisí je, že budeme plynule pokračo-
vat v přípravě projektu naší části celo-
státního a krajského projektu Splavnění
Vltavy. V těchto chvílích probíhá územní
řízení, které by mělo skončil v příštím
roce a podle tohoto, jak dopadne, bude
vznikat další dokumentace. Současně
běží územní řízení na koněspřežku, do-
padne-li úspěšně, měli bychom se příš-
tím roce posunout do fáze stavebního
projektu. A v roce 2007 budou vyhlášeny
nové programové teze na získání evrop-
ských peněz. Chceme být připraveni, aby
ve chvíli, kdy se objeví možnost získat
peníze na turistickou infrastrukturu,
mohli okamžitě projekt přihlásit.

Samozřejmě hovořím-li o příštím roce,
rád bych do něj popřál všem občanům
města hodně zdraví, pohody, štěstí, dobré
nálady, úspěchů osobních i pracovních,
radosti z dětí, radosti ze života.

Juraj Thoma, první náměstek primátora
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Za pokus to stojí,

zkuste si to
Už teď mluvím o tomto roce jako

o roce minulém a uvádím do zmatku své
blízké i partnery při jednáních. Pro mne
starý rok vždy končí uzavřením prací na
rozpočtu na rok příští - 2005 je pro mne
prostě „vloni“ a 2006 už je „tento rok“.

Tím rychleji potom ale čas také utíká.
O to více stojím o ten jeden jediný týden,
kdy se čas jakoby zpomaluje a zastavuje
a tikání je pomalejší a pomalejší a ... bo-
hužel se potom po Novém roce vše s trh-
nutím rozběhne o to prudčeji.

Tak než tohle nastane: uvolněte se
(prosím), zastavte se, nadechněte se, zved-
něte hlavu od pracovního stolu, čas od-
hadujte jenom podle světla a tmy, zahoď-
te dálkové ovladače, klíčky od aut, mo-
bily a noviny se zprávami o tajfunech,
o vzteklých a zkorumpovaných rathlících
a volebních preferencích, nemyslete na
nic, než na svoje blízké a na punč, kapra,
cukroví a dárky. Že to nejde? Já vím. Ani
mně to nejde tak jak bych chtěl. Za po-
kus to ale stojí. Alespoň týden bychom
to vydržet měli, pomůže nám to jít dál.

Bilancovat ani vyhlížet a plánovat
nebudu, nechci vás všechny unavovat.
Nechme si to až na leden.

Veselé, šťastné a klidné Vánoce!
P.S. Čtu si loňské vánoční číslo No-

vin českobudějovické radnice a musím
se usmívat. Když jsem vloni svůj vánoční
příspěvek na téma děti psal, tak jsem

netušil, že nám za rok doma přibude
další (třetí) mrně - Adámek. O to víc se
na Vánoce těším. Hvězda betlémská je
ve srovnání s odrazem světýlka svíčky
v dětských očích jenom jako zhasínající
sirka. Fakt, zkuste si to.

Tomáš Kubín, náměstek primátora
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Chovám víru,

že se všechno podaří
Když mám vyslovit svá přání do roku

2006 a podívat se na to, jaký by měl být,
aby se městu dařilo, aby se rozvíjelo ke
spokojenosti nás všech, vybaví se mi
přání celá řada. Pokusím se z ní vybrat
jenom ta „velká“.

Jsem přesvědčena, že všem by nám
velmi prospělo, kdyby poslanci co nejdří-
ve změnili způsob přerozdělování daní
a větší část posílali obcím a krajům a ty
aby s nimi mohly svobodně hospodařit
a nemusely se doprošovat v různých par-
lamentních výborech a fondech. Součas-
ně bych si moc přála, aby stát, potažmo
poslanci, pokud již zvyšují všechny mož-
né dávky a platy, tak aby jejich vypláce-
ním nezatěžovali obecní rozpočty. V praxi
to znamená snížit v rozpočtu města
běžné výdaje a posílit výdaje investiční.
Na městském majetku je i přes obrov-
skou snahu uplynulých let pořád ještě
obrovský dluh.

Odbor životního prostředí je čistě

orgán státní správy. Proto si mohu pouze
přát, aby měl korektní partnery, inves-
tory, kteří se nesnaží svou věc prosadit
silou či na černo a jsou schopni a ochot-
ni se domluvit. Samozřejmě musí tento
vztah fungovat i obráceně, čímž myslím
vstřícnost a korektnost jednání magist-
rátu navenek.

Odbor správy veřejných statků i od-
bor investiční jsou zase odbory ryze sa-
mosprávní. Pro ně nejvíc platí potřeba
nezatěžovat rozpočet mandatorními vý-
daji a vyčlenit více prostředků na nutné
rekonstrukce a opravy. Věřím, že se nám
v příštím roce podaří dokončit privatizaci
služeb, které vykonává příspěvková or-
ganizace Veřejné služby ke spokojenosti
jak obyvatel města, tak správce majetku
i zaměstnanců těchto služeb tak, jako se
to vydařilo třeba u veřejného osvětlení či
světelné signalizace. Pevně doufám, že
se podaří zlomit určité problémy a pro-
jekt „Čistá Vltava“dostane v Bruselu
zelenou. Město by tím získalo obrovské
devizy. Během tří let by se mohlo po-
dařit odstranit zbylé skryté dluhy na
komunikacích a souvisejících inženýr-

ských sítích a vybudovat potřebnou in-
frastrukturu tam, kde zatím schází. V ne-
poslední řadě si v srdci chovám víru, že
z velkých projektů že se nám v příštím
roce podaří úspěšně dotáhnout do konce
územní řízení pro stavbu zanádražní
komunikace a podjezdu pod kolejištěm
a udělat tak první konkrétní krok k rea-
lizaci celého projektu.

Největším mým přáním však je, aby
se lidé v našem městě cítili dobře, bez-
pečně, aby v něm rádi žili, aby i přes ně-
které neshody a různé pohledy na jednu
věc zjistili, že všechny kroky radnice
směřují k naplnění jejich spokojenosti.

Ivana Popelová, náměstkyně primátora
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Tři přání bez oříšků

Kdybych potkala kouzelného dědeč-
ka a on mi chtěl za nějakou službu splnit,
co si přeji, nechtěla bych nic pro sebe,
ale pro svoje tři resorty. Ani sociální sféra,
ani školství a kultura nevytvářejí pro
město hmotné zisky. Poskytují přede-
vším služby lidem. Jsou to oblasti čin-
nosti z rozpočtu města prostředky vždy
ve značných částkách odčerpávající. Proto
bych byla ráda, kdybychom v roce 2006
mohli dotáhnout například všechny plá-
nované investice ve školních jídelnách
tak, aby byly naplněny hygienické normy,
abychom mohli třídy vybavit novým
nábytkem, protože ve třídách některých

škol mají nábytek dvacet i více let starý.
Co se týče kultury, potěšilo by mě, a kul-
tuře by to výrazně pomohlo, kdyby se
podařilo nejen ve městě, ale i na cent-
rální úrovni prosadit jasnou zákonnou
procentuální část, která na kulturu pů-
jde z veřejných rozpočtů. Je rovněž mým
velkým přáním, abychom z prostředků
z privatizace soustředěných ve Fondu ná-
rodního majetku získali příspěvek na vý-
stavbu nového Domova důchodců u Hvíz-
dala. Zákonem mají být z tohoto fondu
uvolněny dvě miliardy korun. Původně
jsme měli přislíbenou účelovou dotaci
od Ministerstva práce a sociálních věcí,
ale sešlo z ní. Takže udělám, co bude
v mých silách, abychom byli s požadav-
kem výstavby Domova důchodců zařaze-
ni do oněch 2 miliard. Bez něj bychom
nemohli tvrdit, že je o seniory v tomto
městě dobře postaráno.

Příjemné svátky a šťastný nový rok!
Vlasta Bohdalová, náměstkyně primátora
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Abychom byli za všech

okolností lidmi
Myslím si, že jsme vyšli vstříc po-

třebám občanů, když jsme přestěhovali
agendu registrace a evidence motorových
vozidel z Plavské do Kněžské ulice a prá-
ci zefektivnili instalováním vyvolávacího
systému. Z Mánesovy ulice se přestěho-
val odbor školství a tělovýchovy, který
občané nyní najdou v půdní vestavbě
budovy na náměstí Přemysla Otakara II.
V závěru roku bude vyvolávací zařízení
umístěno také v hale budovy magistrátu
na náměstí, kde bude sloužit agendě
místních poplatků při ověřování, eviden-
ci obyvatel a vyřizování sociálních věcí.
S instalací dalšího počítáme v Jeroný-
mově 1 pro agendu cestovních dokladů.

V souvislosti s novelou zákona o vy-
dávání cestovních dokladů v roce 2006
bude matriční úřad v Jeronýmově ulici
vydávat takzvané „blesk pasy“ a dupli-
káty občanských průkazů pomocí bio-
metrických prvků. Za předem stanove-
ných podmínek zde budou moci občané
získat na místě doklad ve fólii s roční
platností, například při ztrátě nebo od-
cizení, ale i občanský průkaz s platností
deset let se čtecí zónou, s jakým se dá
cestovat do ciziny.

Podařilo se rozšířit služby Městského
informačního centra o televizní vysílání
umístěné ve vstupní hale budovy na ná-
městí. Občané si z nabídky mohou zvolit,
co je zajímá. Mimo to máme zavedeny
vysílací časy ČT 2 zpravodajů ČT 1. Toto
vysílání jako rozšířená služba občanům
bylo přihlášeno do soutěže Ministerstva
vnitra ČR pro inovaci veřejné správy,
v níž uspělo a při plzeňské národní
konferenci veřejné správy a její optima-
lizace bylo oceněno rezortní cenou.
Celkem bylo v České republice uděleno
devět cen.

Co nás čeká a nemine. Přede dveřmi je
změna novely správního řádu s účinnos-
tí od 1. 1. 2006. Přinese zatížení úřadům,
protože usnesení a rozhodnutí ve správ-
ním řízení vydávaná pouze v přenesené
působnosti výkonu státní správy se bu-
dou řídit tímto novým správním řádem
v samostatné působnosti a bude směro-
datný i pro samosprávné odbory. Na dru-
hé straně přinese výraznou úlevu obča-
nům. Ti už nebudou muset obíhat místně
příslušné správní orgány každý zvlášť,
ale naopak!, vše bude vyřizováno z jedno-
ho místa, čímž se zkrátí i lhůty.

Podstatné je nadále vycházet obča-
nům vstříc, protože veřejná správa je
službou občanům a my se vynasnažíme
nadále tyto služby zefektivňovat. V této
souvislosti bych si přál, abychom neza-
pomínali na to, že všichni jsme lidé a ne-
sejde na tom, na jaké straně přepážky
stojíme. Přeji pracovníkům magistrátu
hodně profesní zdatnosti i osobní spokoje-
nosti, stejně jako přeji hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti občanům našeho města.

Zdeněk Řeřábek, tajemník

Zvykli jsme si v závěru roku dělat rekapitulaci toho, co se podařilo, co méně, kde budeme usilovat o zdárný
výsledek, vyslovujeme přání, o nichž doufáme, že se vyplní a jsme ochotni k jejich naplnění přispět. Končící rok
je vhodným obdobím bilance 365 dnů. Pokusili jsme se o podobnou „inventuru“ z pohledu představitelů města.
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2006!

Foto Milan Binder
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NOVINY ČESKOBUDĚJOVICKÉ RADNICE

Dnešní otázka zní:
Jak se jmenoval zájezdní hostinec
na začátku Rudolfovské ulice?

Na závěr letošního roku jsme si pro
vás připravili malou změnu. Vidíte za-
čátek Rudolfovské ulice od sadů před
100 lety, před 10 lety, letos. Nejzná-
mějším objektem na snímku je bývalý
zájezdní hostinec (v levé části). V tomto
hostinci se každé pondělí scházeli řez-
níci z širokého okolí. Stejně jako dnes
bylo pondělí v řeznictví zavíracím dnem.

Řezníci totiž vozili dobytek na jatka
do Budějovic a zpátky si vezli maso.
Cestou z jatek zajeli s povozy do dvora
a u džbánku dobrého pivečka si rozhod-
ně měli co vyprávět.

Připravuje odbor územního plá-
nování a architektury ve spolupráci
s Milanem Binderem.

Když století městem proletí
n
Když století městem proletí
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie

Dnešní otázka zní:
Jak se jmenoval zájezdní hostinec
na začátku Rudolfovské ulice?
Správná odpověď na otázku z listopadového vydání je:
První část českobudějovické nemocnice byla slavnostně otevřena 5. 3. 1914.
Výherkyní je Marie Hlásková, Lidická 37, 370 01 České Budějovice.

Odpovědi zasílejte do 10. následujícího měsíce na adresu:
Magistrát města České Budějovice, Nám. P. Otakara II. č. 1, 2, nebo e-mailem
na adresu posta@c-budejovice.cz.

Právě teď se můžete pokusit polapit
trochu toho štěstíčka. Začtěte se do
dvou následujících otázek a budete-li
chtít odpovědět, neváhejte. Třeba los
padne právě na vás a výhra bude vaše.

1. V budově radnice na náměstí Pře-
mysla Otakara II. je v současné době
zpřístupněna výstava fotografií, při-
nášející pohled na specifické městské
stavby. Jaké to jsou a kolik je jich na
fotografiích zobrazeno?

2. Která historická postava Českých
Budějovic patří k nejznámějším? Jaké

bylo její jméno, která část města je po
ní pojmenována a jaká událost je spo-
jena s koncem jejího života? (Nápově-
da: žila v 15. století).

Odpovědi posílejte na adresu:

Noviny českobudějovické radnice, nám.
Přemysla Otakara II. č. 2, nebo a-mai-
lem: posta@c-budějovice.cz do 10. 1.
2006. Ze správných odpovědí vylosuje-
me jednoho výherce, který obdrží pa-
mětní bronzovou plaketu města. Správ-
né odpovědi najdete v lednovém čísle
Novin českobudějovické radnice.

Vánoční soutěž o sběratelsky zajímavou cenu

Doprava sužuje město
Rok 2006, s přihlédnutím k volbám

do parlamentu ČR, senátu ČR a do zastu-
pitelstev obcí a měst, bude rokem nabitým
politickými událostmi. V této souvislosti
bych si přál, aby se průběh těchto udá-
lostí nestal podnětem k vulgárnostem
jedněch vůči druhým, k pomlouvání, zne-
važování a zesměšňování, tedy k prakti-
kám, které lidi od politiky odpuzují a aby
výsledkem voleb bylo vítězství všeobec-
né spokojenosti nad osobními ambicemi
a prospěchem jednotlivců.

Pokud se týká samotného města
České Budějovice, jako současný člen
rady doufám a věřím, že v nově zvoleném
zastupitelstvu bude převládat řešení
věcných otázek zlepšujících život občanů
tohoto města a nikoliv partikulární poli-
tické zájmy.

Vzhledem ke značně širokému okru-
hu pravomocí, které jsou svěřeny zastu-
pitelským orgánům v péči o stav města
a jeho občanů, necítím se při této příle-
žitosti schopen kvalifikovaně zhodnotit,
co bylo dobré a co bylo špatné.

Nad všemi problémy, které s sebou
život v městské aglomeraci den co den
přináší, vidím jako nejžhavější problém
současné doby dopravu. Mrzí mne, že
přes dílčí věci se i za mého působení
v orgánech města dosud nepodařilo v této
záležitosti příliš pokročit. Řešení „za-
nádražní komunikace“ včetně podchodu
pod železnicí je i nadále pouze abstrakt-
ním pojmem.

Přál bych si tedy, aby se v roce 2006
naplnění tohoto nanejvýš potřebného
záměru stalo když ne realitou, tak ales-
poň cílem s konkrétně stanovenými
časovými termíny a aby jsem se jako
„Vrbeňák“ ještě dožil toho, že při dopravě
z východu na západ města nebudu mu-
set značnou část času trávit při čekání
na průjezd křižovatkou u viaduktu.

Josef Průcha, člen rady města
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Se Sokratem můžeme

všichni jen vyhrát
Domnívám se, že nejpodstatnějším

přáním do nového roku pro všechny lidi
je přání pevného zdraví. K němu by bylo
možné připojit celou řadu dalších. Mohla
být to být například zrekonstruovaná
plovárna s různými atrakcemi, nebo nová
koncertní síň s perfektní akustikou, či pro
seniory a handicapované občany rozší-
řené nebo nově zřízené potřebné služby,
jako je třeba pečovatelská, služba osobní
asistence, tísňová péče, denní stacionář
v kombinaci s ošetřovatelskou péčí, po-
skytování mobilní hospicové péče, vy-
budování hospice s ucelenou péčí o do-
žívající a tak dále. Toto vše, a celou řadu
dalších potřebných zařízení jistě město
a občané potřebují.

Při svých přáních pro spoluobčany
myslím však ještě na něco zcela jiného.

Nedávno většina žáků a studentů vyš-
ších ročníků českobudějovických škol vy-
slechla při příležitosti státního svátku
17. listopadu řadu přednášek a zhlédla
zajímavé dokumenty, pojednávající o po-
rušování lidských práv totalitními reži-
my. Akce byly organizovány nadací Člo-
věk v tísni. Jako bývalý politický vězeň
padesátých let a rovněž „pétépák“, který
byl v letech normalizace zařazen do jed-
notné centrální evidence „představitelů,
exponentů a nositelů pravicového opor-
tunismu, organizátorů protistranických,
protisocialistických a protisovětských
kampaní a akcí“ a prošel tedy všemi pe-
ripetiemi totalitního režimu, jsem byl
pozván do rady škol, kde jsem spolu se
studenty sledoval ony historické doku-
menty a na závěr s nimi o nich diskuto-
val. Udivila mne doslova „chtivost“ žáků
a studentů po informacích z této doby.

A z toho plyne moje další přání: aby-
chom společně již nikdy nedopustili po-
rušování lidských práv totalitními reži-
my. Abychom si neustále uvědomovali,
že zneuznání lidských práv a pohrdání
jimi vedlo k barbarským činům, které
urážely svědomí lidstva.

Takto podobně zní jedna z úvodních
vět preambule Všeobecné deklarace lid-
ských práv. A pročteme-li si všechny

články deklarace, nemůžeme si nevzpo-
menout na Sokrata a na jeho principy
mravnosti, kdy cílem lidského života
měla být blaženost, která spočívala ve
ctnosti a tato v moudrosti. Kdo věděl, co je
ctnost, nemohl proti ní jednat, je jí nadšen
a koná dobro. A dobro není pouze krásné,
nýbrž i užitečné, a proto nikdo nemůže
být špatným a jednat proti ctnosti, neboť
by potom jednal proti svému prospěchu
a pochopitelně i proti prospěchu celku.

Občané s názory Sokrata by jistě
mohli žít ve státě, kde se dodržuje
Deklarace lidských práv. A žáci a stu-
denti ve školách jasně projevili své od-
hodlání žít v takovém státě, který bude
ctít lidská práva, budovat, chránit a roz-
víjet Českou republiku v duchu nedotknu-
telných hodnot lidské důstojnosti a svo-
body jako součást evropských a světo-
vých demokracií.

Ivan Mánek, člen rady města
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Pravou nohou
přes práh roku

Nový rok bude rokem volebním,
budou volby do parlamentu a do místních
zastupitelstev. Přál bych si, aby voliči
přišli k volbám v co nejhojnějším počtu
a zvolili takové své zástupce, kteří budou
dbát na hospodárné nakládání s veřejný-
mi prostředky, bude jim ležet na srdci
dynamický rozvoj naší metropole a ze
všech svých sil budou napomáhat tomu,
aby se stala chloubou kraje. Sám se hod-
lám aktivně zúčastnit práce týmu kolem
zprovoznění letiště v Plané u Českých
Budějovic, které by mělo být jednou z vel-
mi důležitých a potřebných alternativ
komunikačního propojení našeho města
s okolním světem. Jsem přesvědčen, že
díky němu by určitě vzrostla význam-
nost města. Byl bych opravdu strašně
moc rád, aby se podařilo získat bývalé
vojenské letiště pro civilní provoz, aby
jako bílé místo zmizelo z leteckých map
a stalo se hojně využívaným nejen tu-
risty, ale třeba i investory.

Chci popřát, aby se dařilo mnoha
sportovním klubům, které reprezentují
naše město, aby úspěchy sklízely kultur-
ní počiny, prostě aby se nám rok dařil,
aby nám vyhovoval a líbil se život v tomto
krásném městě. Přeji českobudějovickým
občanům vstup do roku 2006 pravou no-
hou, v novém roce pevné zdraví, mnoho
osobních i pracovních úspěchů.

František Jelen, člen rady města
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Partnerství slouží
vyšší kvalitě života
Konec roku je obdobím, které přímo

vybízí k hodnocení uplynulého a k plánům
do budoucna. Rád bych se zmínil o ně-
kterých úkolech, které nás na radnici
v příštím roce čekají.

Jedním z palčivých problémů je zvý-
šená hustota dopravy především ve špič-
kách, v centru a problémy s parkováním.
Radnice se samozřejmě snaží, s větším
či menším úspěchem, tento problém ře-
šit. Existuje řada projektů nabízejících
východiska a doufám, že se nám i v příš-
tím roce podaří pokročit o kus dál.

V souvislosti s dopravou musím zmí-
nit také vývoj situace okolo dálnice D3.
Její výstavba je klíčovým faktorem pro
další rozvoj města i regionu. Bohužel, reali-
zaci této investice stát neustále odkládá.

Za velmi zajímavý považuji projekt
přeměny bývalého vojenského letiště na
letiště civilní s mezinárodním provozem.
Pro realizaci tohoto projektu se letos udě-
lal obrovský kus práce. Letiště nyní stojí
před obdržením licence a pokud se po-
vede docílit tohoto záměru, mají České
Budějovice šanci stát se součástí evrop-
ského systému letecké dopravy.

V příštím roce bych chtěl přispět k to-
mu, aby se radnice více soustředila na ob-
lasti kultury a cestovního ruchu, kde jsou
ještě dle mého názoru značné rezervy.

S výhledem do nastávajícího roku
bych přál občanům města i podnikatelům,
kteří v něm působí, aby jim radnice byla
moudrým partnerem, který pružně a kva-
litně reaguje na jejich podněty a poža-

davky, aby fungovalo partnerství, v němž
si lidé vycházejí vzájemně vstříc a tím
přispívají k vyšší kvalitě života ve městě.
Některé věci jdou pomaleji, než bychom
si přáli, velmi často proto, že jsou limi-
tované penězi. Na řadu věcí, které by-
chom pro město rádi udělali, nám naše
pokladna nestačí. Hledáme proto možnos-
ti, jak spojit veřejný kapitál s kapitálem
soukromým a já jsem hluboce přesvědčen
o správnosti této cesty.

Příští rok nás čekají volby a já bych
si přál, aby k nim občané nebyli lhostejní
a přišli volit. Aby při tom měli šťastnou
ruku a aby si v tu chvíli uvědomili, že
každý z nás má svoji budoucnost ve svých
rukách. A samozřejmě přeji každému pev-
né zdraví, spokojenost a štěstí po celý rok.

Jan Špika, člen rady města
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Sto a více věcí
pod stromeček

Vánoce jsou svátky klidu a roman-
tické nálady, já bych výjimečně zůstal
pragmatický. Určitě bych městu České
Budějovice přál:
- spokojené a šťastné obyvatele
- více než 100 000 obyvatel a tím i o 80

milionů korun vyšší příjem do rozpočtu
- dopravní obchvat města
- preferenční jízdní pruhy pro autobusy

městské hromadné dopravy
- vyřešení dopravní situace v centru města
- nové městské parky a klidové zóny

pro odpočinek 
- dokončenou rekonstrukci Lannovy třídy
- nové parkovací domy
- dostatek sociálních zařízení pro seniory
- finanční prostředky na modernizaci

školských zařízení
- stále nízkou kriminalitu
- velkou operní scénu pro Jihočeské

divadlo
- nové chodníky a vozovky
- alespoň jeden moderní aquapark
- vyřešení otáčivého hlediště například

výstavbou nového ve Stromovce
- a dalších asi sto věcí
Není toho mnoho?
P.S. A Ježíšku, ten stromeček, pod který
to můžeš nadělit, je na náměstí, přečti si
článek kolegy Rudy Vodičky.

Luděk Čermák, člen rady města
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Záhadný mistr kouzel

Je to velmi slavný muž, světoznámá
celebrita. Před zraky fascinovaných di-
váků nechal zmizet letadlo, vlak, sochu
svobody, projde zdí, létá vzduchem nebo
se pilou přepůlí a opět tajemně spojí do-
hromady. Velký mág David Copperfield.
Celý svět jej obdivuje, skoro každý den
přinesou noviny nebo časopisy jeho por-
trét úspěšného usměvavého muže, snad
každý viděl alespoň některý z jeho skvě-
lých triků. Umně posiluje svou popula-
ritu a jaksi mimochodem i své konto.

Přesto ani tenhle velký mistr kouzel
a magie nestačí na jednoho kouzelníka,
který sice pravidelně, ale pouze jeden-
krát za rok vstoupí do našich domácnos-
tí. Kdyby se nechal David Copperfield
rozkrájet na tisíc kousků, kdyby mávnu-
tím jeho kouzelné hůlky zmizela celá ze-
měkoule, přesto je to pořád málo. Ten ne-
známý má neuvěřitelnou moc. Pod jeho
rukama nic nemizí, ale naopak: on věci
vyčaruje – klukům auto na vysílačku, děv-
čatům mluvící a čůrající panenku, všem
dědům nové bačkory, tatínkům holicí stro-
jek, maminkám voňavku, a taky babičce
a tetě, strejdovi a pejskovi a kočičce.

A to všichni nemusí ani nikam jez-
dit, stačí splnit jednu jedinou podmínku
– postavit si doma stromeček, nazdobit
ho, aby se tajemnému kouzelníkovi líbil,
navonět obývák čerstvým pečivem a če-
kat. A usmívat se. A potom jenom zazvo-
nit na kouzelný zvonek a hurá – letět ke
stromečku, přesvědčit se, jak to kouzlo
funguje. U nás doma zatím vždycky vyšlo.

A protože je takový jeden nazdobe-
ný, slavnostní stromeček (no spíš strom)
i na budějovickém náměstí, dá se před-
pokládat, že ten záhadný kouzelník, co
jej ještě nikdo nikdy neviděl, něco na-
dělí i nám společně. Tak hodně štěstí
a požehnané Vánoce.

Rudolf Vodička, člen rady města
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PŘÁNĺ DO NOVÉHO ROKU
Blíží se konec roku a všude nastává

období bilancování. To platí i pro Doprav-
ní podnik města České Budějovice, a.s.

V roce 2005 jsme přepravili více než
40 miliónů cestujících, autobusy a trolej-

busy ujely téměř 6 miliónů kilometrů.
Podnik se musel vyrovnat s nepříznivým
vývojem ceny nafty a ostatních vstupů
a pokryl zvýšené náklady úsporami v ji-
ných položkách, takže nebylo potřeba při-
kročit ke změně cen jízdného. I za této ne-
příznivé situace jsme se snažili udržet kva-
litu poskytovaných služeb ke spokojenosti
našich cestujících. Pravidelná údržba a mo-
dernizace vozidel, nákup nových, dnes již
pohodlných, nízkopodlažních vozidel, jistě
cestující zaznamenali a doufáme, že ten-
to fakt k jejich spokojenosti se službami
MHD výrazně přispělo.

Jsme si vědomi, že existuje řada ne-
příjemností při užívání MHD. Tlačenice
cestujících v přepravních špičkách, po-

malý pohyb vozidel v zacpaných ulicích
města, někdy nešetrná jízda řidiče, který
potřebuje dohnat časovou ztrátu, kon-
trola revizorem jako naschvál právě
když cestující nemá platnou jízdenku …
Bohužel, v řadě případů není dopravní
podnik sto tyto neduhy řešit. Kde ale
vidíme možnosti zlepšení, snažíme se
je realizovat.

S blížícím se koncem roku přeje Do-
pravní podnik města České Budějovice,
a.s., všem cestujícím štěstí a pohodu
o vánocích, pevné zdraví a mnoho úspě-
chů v novém roce a samozřejmě také
hodně šťastných, bezproblémových kilo-
metrů v MHD.

Vedení společnosti

Od svého založení v roce 1997 zajiš-
ťuje SPRÁVA DOMŮ s.r.o., jakožto pově-
řený správce, správu některého nemo-
vitého majetku města České Budějovice.
Jednou z hlavních činnosti je mimo jiné
i vybírání předepsaného nájemného od
nájemníků bytů, nebytových prostor a po-
zemků. Někteří nájemci si řádně a včas
své smluvní povinnosti neplní a nehradí
předepsané nájemné. Někteří nereagují
ani na upomínky správce a nevyužívají
tak ani poslední možnosti k mimosoud-
nímu řešení pohledávky před podáním
žaloby. Smírná cesta je nabízena všem
dlužníkům, kteří se ocitli v momentálně
nepříznivé finanční situaci, do které se
dostali někdy ne zcela vlastní vinou.

O tom, že se neplacení nájemného
nevyplácí se přesvědčila řada dlužníků.
Vedle dlužného nájemného musí totiž
uhradit i příslušenství pohledávky (po-
platek z prodlení, úrok z prodlení a ná-
klady soudního řízení). Zákonný poplatek
z prodlení dosahuje téměř 100 % ročně
z dlužné částky. Tato skutečnost nemile
překvapila i jednoho z dlouhodobých ne-
platičů, když neuhradil od roku 1996 dluž-
né nájemné ve výši 10 tisíc korun a v le-
tošním roce musel uhradit správci, pod
tlakem exekuce, mimo samotný dluh i dal-
ších 95 000 Kč na poplatku z prodlení.

Přestože si mnozí z nájemců uvědo-
mili nepříznivé důsledky neplacení nájem-
ného a řešení pohledávky soudní cestou
s následnou exekucí, musela SPRÁVA
DOMŮ, s.r.o. jen v roce 2005 podat 170
žalob a ve dvaceti případech i k ukon-
čení nájemního poměru k městskému
bytu výpovědí s přivolením soudu. Mnozí
dlužníci však reagují až v průběhu soud-
ního řízení. Uhradí celý dluh do vydání
rozsudku, aby neztratili další možnost
bydlení v obecních bytech. Někteří však
nereagují ani po vydání rozsudku a dob-
rovolně dluh neuhradí. V letošním roce

proto podala SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. 213
návrhů na výkon rozhodnutí. Z toho bylo
předáno 86 případů soukromému exe-
kutorovi, který má lepší možnosti na vy-
možení dluhu oproti soudnímu vykona-
vateli, ale na druhé straně se dlužníkovi
podstatným způsobem navyšují náklady
soudního řízení o nemalé náklady soud-
ního exekutora. O této trpké zkušenosti
se přesvědčila již velká řada dlužníků.

V souvislosti s vymáháním dluhů je
dobré si povšimnout vstřícnějšího postu-
pu soudů k věřitelům a vlastníkům nemo-
vitostí projevujícího se zrychlením rozho-
dovací činnost. Ve svém důsledku zname-
ná tato skutečnost bič na neplatiče, vůči
kterým je možné rychleji postupovat při
vymáhání dluhů a v případě nutnosti za-
jistit jejich nucené vystěhováni do ná-
hradního ubytování či přístřeší. V někte-
rých případech byli dlužníci dokonce vy-
stěhování bez jakékoliv bytové náhrady.

SPRÁVĚ DOMŮ s.r.o. rovněž napo-
mohlo při vymáhání dluhů i otevření by-
tového domu v Okružní ulici v Českých
Budějovicích, která skýtá možnost dalšího
bydlení neplatičům nájemného, a to v zá-
vislosti na rozhodnutí soudu. Tato sku-
tečnost zapůsobila na dlužníky preven-
tivně. Z obavy před nuceným přestěho-
váním do uvedeného objektu dluhy urych-
leně uhradili.

Přestože jsou některé dluhy nevy-
možitelné, za období let 2002 - 2005 by-
lo nutné odepsat téměř 2 miliony korun,
je možné říci, že se SPRÁVĚ DOMŮ, s.r.o.
České Budějovice podařilo aktivní prací
s dlužníky nejen zastavit trend v růstu
dluhů na nájemném z obecních bytů,
ale zároveň se jí daří dluhy postupně
snižovat. Pro srovnání je možné uvést sku-
tečnost, že v roce 2002 dosahovaly dluhy
hranice téměř třinácti milionů a v závěru
roku 2005 se tyto dluhy dostávají pod
hranici osm milionů korun.

Neplacení nájemného se nevyplácí

„Parkovací karty vydávané pro příští
rok mají menší formát než ty loňské a jsou
opatřeny lepicí fólií, která umožní jejich
nalepení na vnitřní čelní sklo vozidla.
Tím se umožní snazší kontrola a zejména
se zabrání nedorozuměním vzniklým v pří-
padě, že karta zapadne. Kartu je možné
buď přímo vyzvednout na zmíněném od-
boru, nebo si ji objednat telefonicky na
čísle 386 802 512, případně na e-mailové
adrese: rozboudovam@c-budejovice.cz,“
upozornila náměstkyně primátora Ivana
Popelová. Dále připomenula, že rezident-

ní karta je určena k parkování na vyhra-
zených parkovištích v centru města pro
automobily osob s trvalým bydlištěm
v centru města nebo v okolí Lannnovy
třídy a její roční cena je 2000 korun,
a abonentní karta je určena pro parko-
vání na vyhrazených parkovištích v cent-
ru města pro automobily fyzických
a právnických osob se sídlem firmy nebo
provozovny ve výše uvedené lokalitě.
Roční cena této karty je 20 000 korun.

V roce 2005 bylo celkem vydáno 271
rezidentních a 16 abonentních karet.

Výdej parkovacích karet je zahájen
Pracovníci odboru správy veřejných statků magistrátu připomínají , že už
od 5. prosince 2005 vydávají vždy v úředních dnech rezidentní a abonentní
karty platné pro kalendářní rok 2006 v souladu s nařízením statutárního
města České Budějovice č. 3/2005 o placeném stání motorových vozidel na
místních komunikacích.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací

Vám přeje vše nejlepší v roce 2006

UPOZORNĚNĺ
Ve dnech 2. - 22. 1. 2006 se

bude přestavovat Turistické infor-
mační centrum - vchod č. 2. v pří-
zemí radnice.

Provoz skončí již 30. 12. 2005
(z důvodu inventury a následného
stěhování do náhradních prostor).
Předpokládaný termín otevření
„nového“ Turistického informačního
centra je 25. 1. 2006.

V náhradním prostoru v Měst-
ském informačním centru (MIC) -
vchod č. 3 v přízemí radnice bude
zajištěno:
• poskytování informací
• předprodej vstupenek CBsystem

a Ticketpro

Otevírací doba na MIC:
PO          9 - 17 hod.
ÚT          9 - 16 hod.
ST          9 - 17 hod.
ČT          9 - 16 hod.
PÁ          9 - 16 hod.
SO          9 - 13 hod.

Kontakt: Severní 8/2264, 370 10 České 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

Několik stavebních úprav pod-
chodu pod českobudějovickou Nád-
ražní ulicí je předmětem dodatku ná-
jemní smlouvy mezi městem a ná-
jemcem - společností CB-MERCURY
CENTER. Úpravy podchodu budou re-
alizovány v příštím roce v rámci vý-
stavby dopravně obchodního centra s
centrálním autobusovým nádražím.

Definitivní podobu záměru dodatku
smlouvy schválili členové rady města
na svém jednání 23. listopadu 2005.
Podle odůvodnění statutárního náměstka
Juraje Thomy přistoupili k dodatku
proto, že společně s firmou CB-MERCURY
CENTER mají pochopitelně zájem na
komplexním a dlouhodobě vyhovujícím
řešení celkové dopravní situace v okolí
Nádražní ulice.

„Původní uvažované stavební úpravy
podchodu se totiž ukázaly nejen techno-
logicky, ale i finančně značně nákladné.
Odhadem by dosáhly asi 80 milionů Kč.
Dodatek schválené stavební úpravy kon-
krétně obsahuje změnu stávajících nevy-
hovujících sklonů vstupních schodišť do
podchodu a nové přístřešky nad nimi, dále
výtah pro bezbariérový vstup do podchodu.
Vyměněno bude osvětlení a rozvody
elektroinstalací. Celkové obnovy se do-
čká i stávající interiér podchodu, který
bude přímo propojen s novým autobu-
sovým nádraží, s obchodním centrem a pod-
zemním veřejným parkovištěm pro 500
vozidel a eskalátory také s příjezdovou
halou vlakového nádraží,“ konkretizoval
dodatky smlouvy statutární náměstek
primátora Juraj Thoma. Zmíněné úpravy
představují částku přes dvacet milionů

korun, což je oproti původním plánům
úspora v řádech desítek milionů korun.
„Je samozřejmě potěšující, že město nemu-
sí hledat částku ve svém rozpočtu, neboť
jde na vrub soukromého investora,“ dodal
náměstek Thoma.

Podchod bude podle něj průchozí
během celé doby provozu nádraží a po-
hyb v něm bude monitorován pomocí
kamerového systému a bezpečnostní
služby. Stavební úpravy samotné Nád-
ražní ulice, které by měly plynule nava-
zovat na současnou stavbu, budou zahá-
jeny v průběhu roku 2006 a vyžádají si
dočasně rozsáhlejší dopravní omezení.
Na jejich konci by ale Nádražní ulice mě-
la být dopravně přehlednější a bezpeč-
nější pro všechny uživatele. Celkové ná-
klady na stavební úpravy si vyžádají asi
40 milionů korun z městské pokladny.

Radní schválili úpravy podchodu u nádraží
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Vánoce ve zvycích,
legendách, symbolech
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Symboly života:
větvičky a stromek
Pro vnější duchovní naplnění svátků zdobíme

své domovy zelenými větvičkami pro jejich sym-
bol věčně zeleného, stále se obnovujícího života,
znamenající život uprostřed odpočívající přírody.
Zvyk je to v podstatě převzatý z pohanských
a germánských dob, který přetrval dodneška.
Stromek jako symbol Vánoc je zvyk mnohem
mladší. Rozšířil se až v 19. století a velice rychle
zakořenil. Svůj původ má stejně jako Vánoce
v pohanství. Pohané spojovali kult Slunce s kul-
tem matky a s rituálním kultem stále zelených
stromů - evergreenů. V době oslav „svatých nocí“
si Germáni stavěli před svými domy jedle, na ně
věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve
ve volné přírodě, později i doma.

Příchozí z Hamburku
Na pozici nejmladší, avšak nejznámější

tradici se rychle „propracoval“ adventní věnec,
dnes většinou neodmyslitelná dekorace domovů.
Nejstarší doložená zpráva o něm pochází z roku
1838 z přístavního města Hamburku. Teolog
J. H. Wichern tehdy pověsil v počátku adventu
na dveře sirotčině vyřezávaný věnec. Každý
den na něm zapálil jednu svíci. Pod věncem byla
umístěna pokladnička, do níž mohli zbožní lidé
házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé
děti. Lidem se jeho způsob odpočítávání pří-
chodu Vánoc (Spasitele) zalíbil a začali si po-
dobnými věnci zdobit své domovy. Ze severního
Německa se zvyk rychle rozšířil do dalších krajů.
Adventní věnec nepatří nikam jinam než na
vstupní dveře do příbytku.

Vyšla hvězda jasná
Jasná, zářivá hvězda se neodmyslitelně váže

k vánočnímu času. Málokdo si dovede předsta-
vit betlém bez komety, hvězdy s chvostem, kte-
rá září nad jesličkami. Objevila se tam poprvé

ve středověké Itálii, když slavný renesanční malíř
Giotto di Bondone dostal počátkem 14. století
úkol vyzdobit jednu padovskou kapli freskami.
Jako námět zvolil legendu o klanění tří králů.
V Matoušově evangeliu se hovoří o příchodu
mudrců do Betléma od východu, aby se poklonili
narozenému Kristovi, a že je tam vedla hvězda.
Protože v roce 1301 byla vidět v Itálii nádherná
jasná kometa, přenesl ji umělec na svoji fresku.
Symbol vánoční hvězdy není jen na jesličkách.
Hvězda zdobí i mnohý vánoční stromek a může
být i v květináči. Vánoční hvězda jako květina
pochází z Mexika, z říše Aztéků, kde je nazý-
vána Květem svaté noci. Pro Evropu ji objevil
francouzský diplomat Poinsett, který ji v roce
1799 přivezl z Ameriky do Anglie.

Políbení pod jmelím
Jmelí je rovněž nezbytnou součástí vánoční

výzdoby. Jako stále zelené se stalo středem zájmu
už našich předků. Připadalo jim tajemné, neboť
rostlo vysoko v korunách stromů a jeho plody,
bílé bobule, dozrávají právě v prosinci. Protože
bylo tajemné, mělo mít i kouzlené účinky. Bylo
součástí pohanských obřadů. Kromě jiných
„funkcí“ se zavěšovalo domů, aby chránilo před
ohněm a bránilo přístupu čarodějnicím a zlým
duchům. Podle Keltů zajišťovalo plodnost, proto
se dodnes pod ním líbáme. Navíc přináší do domu
štěstí, odvahu a lásku. Pojí se k němu mnoho
legend. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích
kolébku pro Ježíška. Po 33 letech strom prý po-
razili Římané. Z jeho kmene vyrobili kříž, na němž
Ježíše ukřižovali. Strom pak hanbou seschl do
malých keříčků a přeměnil se v rostlinu, která
zahrnuje dobrem všechny, kteří pod ní projdou.
Jmelí prý ale nosí štěstí jenom tomu, kde je jím
obdarován, nikoliv tomu, kdo si je koupí sám.

Koledičku na ručičku…
Vánoční koleda tak, jak ji v širokém pojmu

slova známe a vnímáme v Čechách, na Moravě,

ve Slezsku a na Slovensku, je naše národní spe-
cifikum. V cizině nenajdeme nic takového a slo-
vo koleda bývá pro cizince těžko přeložitelné,
vysvětlitelné a pochopitelné. Má totiž několik
významů: míní se jím vlastní obchůzka od domu
k domu, písnička, kterou při tom koledníci zpí-
vají, obsah přání, které hospodáři říkají - je vždy
dobré, přeje se boží požehnání, hodně štěstí,
úrody, a vlastní koleda, kterou za přání koledníci
dostanou. Někdy se tento výraz přenáší i na vá-
noční stůl: „přišel hospodář a dal na stůl koledu,“
tzn. pokrmy, které k vánoční slavností večeři pat-
řily. Koleda ve slovanských zemích je tedy sou-
borem jednotlivostí patřících k sobě, tvořící zvy-
koslovný, obřadný celek. Například německy mlu-
vících zemích mají vánoční písně, v Americe je to
také tak, ale s naší koledou nemají nic společného.

Hlavní dobou vánočního koledování je doba
mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů, nejčas-
těji se chodilo koledovat 24. prosince a 6. ledna.

Podarování z lásky
Dárky si na oslavu Nového roku dávali lidé

už ve starém Římě. Později se zimní slunovrat
(21. 12.) stal vánočním svátkem a obdarovávání
zůstalo. Stalo se projevem přátelství a křesťanské
lásky k bližnímu. Od 16. století existují důkazy
o vyměňování dárků mezi přáteli a příbuznými,
nejvíce dárků dostávaly především děti. Zatímco
děti v českých a moravských rodinách rozbalují
dárky od Ježíška, jejich vrstevníci ve světě ne-
mají většinou o tomto dárci ponětí. Dárky jim
nosí totiž různí „vánoční muži“, Dědové Mrázové
a jiné postavy včetně drobných skřítků.

Prví jesličky
Betlémy se v našich rodinách stavěly mno-

hem dříve než vánoční stromky. Za tento zvyk
vděčíme sv. Františkovi z Assisi, který někdy
v roce 1223 v italské Umbrii tuto tradici vá-
nočních svátků založil.

Požádal totiž se svými přáteli papeže Ho-
noria III. o svolení oslavit Vánoce novým způ-
sobem a na jeho popud připravil jeho přítel
G. Vellita první betlém v lese u Greccia. Do jes-
kyně, přeměněnou v kapli, přivedli živého osla
i vola a zinscenovali betlem včetně dvou dob-
rovolníků, představujících Pannu Marii a sv.
Josefa. Jen místo Ježíška se museli spokojit
s loutkou. Františkův nápad se lidem tak zalí-
bil, že se šířil rychlostí blesku po celém kato-
lickém světě.

Obliba betlému byla obrovská. Ve středově-
ku snad nebylo kostela, který by neměl vlastní
betlémskou sestavu. První známý pražský a vů-
bec český betlém představili jezuité veřejnosti
v roce 1560 v dominikánském kostele sv. Klimen-
ta u Karlova mostu. Tak vznikly v pražském
Klementinu první jesle na sever od Alp.

Podoba betlému se časem měnila, měnil
se i materiál, z něhož byly vyráběny, nicméně
fenomén stavění a tvoření betlémů přetrval
do dnešních dní a v podobě lidového betle-
mářství se dočkal samostatného lidového ře-
meslného projevu.

Jenom pro úplnější obraz připomeňme,
že u nás se stále drží ještě takové zvyky na
Štědrý den, jako je krájení jablíček, pouštění
skořápek ořechů po vodě, lití olova do vody.
A k jihočeským tradicím patří, v tom jsme, jak
tvrdí etnografové, mistři svého oboru, pečení
z kynutého, žluťoučkého těsta, které tady od-
jakživa k vánočním (i velikonočním) svátkům
patří. Dělá se ve formách, ale také se tvaruje
volně z ruky. Z pramínků se točí jednoduché
figurky. K tradičnímu doudlebskému pečivu
patří například římovští hadi, esteticky nijak
vydaření, zato chuťově nepředstavitelně dobří,
protože jsou z těsta plného oříšků a mandlí.

Připraveno z podkladů, informací a vyprávění
Marcely Mackové, etnografky regionálního
odborného pracoviště pro lidovou kulturu

při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

NovinyNovinyNoviny
českobudějovické r adnice

VÁNOČNÍ PŘÍLOHA
Klasik básnické písňové tvorby Jiří Suchý s elegancí sobě vlastní

vyjádřil podstatu nadcházejících svátků a dost možná i pocity mnohých
z nás. V těchto chvílích jsou Vánoce už jenom na dotek vzdálené. Jejich
atmosféře, kterou vytvářejí dospělí, tak rády podléhají děti, aby se jejich
toužebné očekávání nadílky a radost z dárků posléze proměnilo v něžné
vlnění společně sdílené radosti a lásky, nejvyšších hodnot, jichž si
můžeme zcela zdarma dávat plnou náručí aniž bychom se přejedli, aniž
bychom zchudli.

Vánoce však nejsou jenom ty tři konkrétní sváteční dny. Patří do nich
celý advent až do Tří králů.
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Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
Přemysla Otakara II. bylo i letos spojeno
s pěknou tradicí, s předáváním finančního
dárku mladým hudebníkům, kteří splnili
předpoklad pro jeho získání. Tou podmín-
kou je co nejlepší umístění a ocenění v hu-
debních národních nebo v mezinárodních
soutěžích a festivalech.

Za hudební výkony a hlavně za skvělou re-
prezentaci města letos převzali od primátora
města Miroslava Tettera šek na deset tisíc korun
klavíristka Lucie Valčová, studentka III. roční-
ku českobudějovické konzervatoře, flétnistka
Anežka Vargová, žákyně ZUŠ B. Jeremiáše,
Barbora Priesterová, studentka I. ročníku kon-
zervatoře ve hře na kytaru a Jan Hudeček, stu-
dent konzervatoře na fagot. Po pěti tisících do-
stali Jakub Vostoupal, žák violoncellové třídy
ZUŠ B. Jeremiáše a Tadeáš Matucha, žák. 4.
ročníku ZUŠ na Piaristickém náměstí v oboru
kytara a klavír.

Anežčino skromné přání
Podle hodnocení jejího učitele hry na flétnu

Petra Riese je Anežka Vargová mimořádně ta-
lentované dítě, jaké na hudební škole ještě ne-
měl, a to je co říci, protože mu za jeho kantorskou
dobu prošla takříkajíc rukama řada talentů. Petr
Ries upř ímně říká, že mezi nimi Anežka
mírou talentu opravdu vyniká. „Dělá úžasně
rychlé pokroky, má hudbu v sobě, cítí ji, což jiné
děti také mají nebo dovedou, ale ona má prostě
ještě něco navíc,“ co ji dělá výjimečnou,“ vyjádřil
se o své žačce.

Anežka se narodila v roce 1992 v rodině,
kde je hudba denní součástí života. Na flétnič-
ku hrála už ve druhé třídě základní školy. Její
maminka je houslistka, hraje v orchestru Jiho-
českého divadla, obě Anežčiny sestry také hrají

na housle, jenom staršího bratra muzika nějak
více minula. Anežka chodí do 7. třídy ZŠ J. Š.
Baara, po ukončení základní školy by chtěla na
konzervatoř. Jak k jejímu přání poznamenal
Petr Ries, nebude to vzhledem k jejím kvalitám
problém. Potíž bude někde jinde. K tomu, aby
Anežka mohla dále studovat hru na příčnou
flétnu na úrovni a v kvalitě střední školy, bude
nezbytně potřebovat kvalitní, a tudíž drahý
nástroj. Povětšinou mají studenti celostříbrný.
A na takový rodina s jedním příjmem nedosáh-
ne. Konzervatoř by nemohla vypomoci? Podle
slov Petra Riese by to pro takové talenty jako
je Anežka ráda udělala, ovšem sama má jen
omezené možnosti, které věc nevyřeší.

Z Anežčiných úspěchů zmiňme loňské l. mís-
to v Novohradské flétně v Nových Hradech, kde
byla absolutní vítězkou, letos získala v soutěži
Konzervatoře Plzeň v sólové hře 1. místo, byla
absolutní vítězkou ve své kategorii.

Anežka je skromná dívenka, žije hudbou
a otázkou, jaký dárek by chtěla najít pod strom-
kem, se cítí zaskočena, protože o tom nepřemýš-
lela. Pak vysloví, že by si asi přála lepší mobil,
takový, který toho umí víc, než ten dosavadní.

Třebaže jsou země, kde se na Vánoce drží lidé stejných, podobných
či dokonce shodných zvyků a obyčejů, může naproti tomu vánoční čas
vonět odlišnostmi, v nichž je půvab proměny. Přijměte proto nahlédnutí
za blízký či vzdálenější obzor hranic a podívejte se, jakou podobu mohou
mít Vánoce v partnerských městech Českých Budějovic, v Linci, Suhlu,
Pasově a Lorientu.

Za úspěchy dárek od města

... v Linci
V Horním Rakousku se slaví Vánoce stejně

jako u nás doma. Adventní čas začíná první
prosincovou nedělí a až do 24. prosince se každý
týden zapaluje jedna svíčka na adventním
věnci. Vánoce v Linci nám přiblížil primátor
města Franz Dobusch.

„Tento den, 24. 12., využíváme k poklidnému
posezení v kruhu rodiny. Děti si krátí čekání
na Ježíška a slouží jim k tomu i adventní kalen-
dář, na kterém mohou každý den otevřít jedna
dvířka. Po dobu celého adventu se peče vánoční
cukroví - většinou sušenky a perníky, které se
pak společně zdobí.

Na rozdíl od většiny ostatních národů neno-
sí 24. prosince dárky Weihnachtsmann (Santa
Klaus), ale Ježíšek. Jakýmsi ekvivalentem Santa
Klause je Mikuláš, který ale dětem rozdává
drobné dárky už 6. prosince. Kvůli dětem, které
přes rok zlobí, s sebou vodí i čerta (nazývá se
Krampus), který je trestá metlou.

Vánoční večer se odehrává tradičně 24. pro-
since ve svátečním prostředí před nazdobeným
stromkem. „Stille Nacht“, “Tannenbaum“ jsou dvě
písně, bez nichž jsou Vánoce téměř nemyslitelné.
Potom, co Ježíšek předá dárky - nadílku, se po-
dává stědrovečerní večeře pro celou rodinu.
Většinou se jí kapr. Zakončení vánočního večera
je pak pro aktivní křesťany půlnoční mše.“

Jak vidno, společná historie s naším nej-
bližším sousedem a partnerským městem ve-
psala stopy i do pojetí vánočních svátků.

... v Suhlu

Barborky
V Suhlu bývalo zvykem dávat 4. prosince

(na sv. Barboru) do vázy větvičku třešně nebo
jiného ovocného stromu. Na Vánoce, tedy 25. 12.,
tato větvička rozkvete. Nejenže pěkně vypadá,
ale zároveň připomíná i nově se probouzející
život po Kristově narození. Touto kvetoucí vět-
vičkou se také v rodinách šlehalo, to mělo při-
nést štěstí a nazývalo se to „pepření“. Odmě-
nou za vyšlehání byly totiž perníčky, německy
v doslovném překladu „pepřové koláčky“. Toto
pojmenování má svůj původ ve středověku,
protože tehdy se všechno koření označovalo jako
pepř. Perník, do kterého koření patří, se proto
nazýval „pepřový koláč“.

Mikuláš
6. 12. dostávají dodnes děti dárečky, které

se jim nadělují do (vyčištěných!) bot, tzv. Mi-
kulášových holínek. Tyto boty se musí vystavit
za dveře, aby do nich Mikuláš mohl nadělit.
Nadílkou jsou většinou perníčky, oříšky čoko-
láda nebo jablíčko. V osobě Mikuláše ožívají
historické postavy biskupa z Myry a opata Mi-
kuláše ze Sionu, kteří ve své době pěstovali
dobročinnost a drobnými dary podporovali
chudé. Tato tradice má i svůj výchovný efekt.
Zlobivé děti trestá Mikuláš, kterému se v Suhlu
lidově říká „Herrschekloas“, metlou.

Aby Mikuláš se svými koňmi taženými sa-
němi vůbec přijel, dává se v Suhlu před dveře
domu miska se senem - pro koně. Pokud je rá-
no miska prázdná, je to znamení, že tu Mikuláš
v noci byl a že nadělil dárky.

Chrisamel
Tradiční vánoční pečivo, vánočka, se v Suhlu

nazývá Chrisamel, což je vlastně zkomolená „
Christ-Semmel - Kristova žemle“. Podle někte-
rých výkladů je vánočka symbolem malého
Ježíška zavinutého v šátku (bochník těsta v ka-
bátku z práškového cukru). Vánočky jsou nej-
oblíbenějším vánočním pečivem a pekaři si své
recepty žárlivě střeží. Od roku 1997 jsou po
Chrisamel pojmenovány i vánoční trhy v Suhlu,
tzv. Chrisamelmart.

Autor vánoční písně
Pro čtenáře v Českých Budějovicích bude

možná zajímavé, že autor 2. a 3. sloky známé
vánoční písně „Tannenbaum“, Ernst Anschütz,
se narodil před 225 lety v Goldlauter, dnešní
části Suhlu. Město Suhl si letos několika akce-
mi připomnělo výročí tohoto významného
pedagoga, básníka a skladatele, který později
působil v Lipsku.

Vánoční předčítání
Vánoční předčítání se v současnosti stalo

v Suhlu další tradicí. Místní spisovatelé předčí-
tají bez nároku na honorář ze svých děl v růz-
ných sdruženích, spolcích, na setkáních s obča-
ny a v charitativních organizacích. Děkují tak
městu za podporu. Letos se koná asi 20 večerů
s předčítáním, pořadatelem akce je Durynský
svaz spisovatelů.

Štědrý večer
Štědrý večer je svátkem celé rodiny. Ná-

vštěvou večerní pobožnosti pro mnohé tento
sváteční večer začíná. Poté se celá rodina sejde
u ozdobeného stromku, někde se hraje na hu-
dební nástroje, jinde se nahlas předčítá. Pak
následuje rozdávání dárků. Bohatost nadílky
závisí na finanční situaci rodiny i na tom, zda
byly děti hodné. Večer 24. 12. je jídlo spíše pro-
sté, až o svátcích, 25. a 26. prosince, se podává
vánoční pečeně. Velmi oblíbeným jídlem je na-
příklad pečená husa, podávaná s tradičními
suhlskými knedlíky, zvanými „Hütes“. Doba
půstu, který byl dříve dodržován mnohem přís-
něji než dnes, tím končí. Kristus se narodil. To
ale dnes i v Suhlu ustupuje jaksi do pozadí…

Holger Uske,
referent odd. práce s veřejností

... v Lorientu
Ve Francii nemá tradice adventu příliš

dlouhé kořeny, dokonce i tradice vánočních trhů
je s výjimkou východní Francie relativně mladá.
Ve většině francouzských rodin stojí vánoční
stromek už od začátku prosince a velmi často
jej doplňují jesličky. K tradiční vánoční výzdobě
patří větvičky cesmíny a jmelí, mající do domu

V tematicky příhodném čase adventu a nad-
cházejících vánočních svátků zahájil náměstek
primátora Juraj Thoma zajímavou výstavu foto-
grafií Milana Bindera, který tentokrát objektiv
svého fotoaparátu zaměřil na českobudějovické
kostely a kaple. Dal tím vzniknout souboru mnoh-
dy neotřelých pohledů na dvanáct sakrálních
staveb nacházející se na území města, na někte-
ré jednotlivosti v jejich interiérech či zajímavé
prvky na fasádách. Průvodním slovem opatřil
každý snímek Jan Schinko. Výstavu lze spatřit
na chodbě ve 3. patře historické budovy radnice
a potrvá do dubna příštího roku. Na její přípra-
vě se podíleli pracovníci odboru územního plá-
nování a architektury magistrátu města.

Kostely a kaple ve fotografii

přinášet štěstí. Tyto větvičky se věší na lustr
nebo na dveřní rámy. O Vánocích a především
na Silvestra se lidé o půlnoci pod nimi líbají
a přejí si navzájem mnoho štěstí a zdraví.

Půlnoční mše sice v posledních letech po-
někud ustoupila do pozadí, přesto je ale stále
pro mnoho Francouzů důležitá a tou vlastně
vánoční svátky začínají, protože 24. 12. je ještě
normální pracovní den.

Večer se rodina shromáždí u sváteční večeře
trvající zpravidla až do půlnoci. Teprve pak ná-
sleduje rozdávání dárků. Proto se v mnoha ro-
dinách malé děti o půlnoci budí, jinde děti svo-
je dárky pod stromkem najdou až ráno. 25. 12.
v poledne toho dne se rodina sejde ke druhé vá-
noční hostině. Pro dospělé je jídlo jednou z hlav-
ních součástí celého svátku. Hodování se
mnohdy protáhne na několik hodin. Tradičním
pokrmem je paštika z husích jater, ústřice, krůta
s kaštanovou nádivkou, losos a bílá klobása.

Na Vánoce se téměř v každé rodině připra-
vuje dezert, tzv. vánoční polínko - „Bûche de
Noël“, což je jakási piškotová roláda s čokoládou
a šlehačkou ve tvaru polínka, která je ozdobena
symboly vánoc (sněhulák, větvička cesmíny,
trpaslíček, svíčka atd.). Tento desert údajně
symbolizuje poleno, které dříve lidé o Vánocích
nosili z lesa a přihodili do krbu, aby tak celé
rodině zajistili teplo a světlo o vánočním čase…

Christina Hogrefe,
pracovnice oddělení zahraničních vztahů radnice

... v Pasově
Vánoce jsou v Pasově, stejně jako v mnoha

jiných zemích, především svátkem rodiny, klidu
a rozjímání. Dny volna nám dovolují zastavit
se, ohlédnout za uplynulým rokem a především
najít si čas na sebe a svou rodinu. V Pasově se
o Vánocích také tradičně chodí do kostela na
mši. Vánoce jsou rovněž dobou, kdy můžeme
pomoci svým bližním. Především o Vánocích
myslí lidé v naší zemi na chudé a potřebné ro-
diny a podporují je dary.

Bohatě vyzdobený vánoční stromek s jes-
ličkami patří neodmyslitelně k Vánocům. Také
tradiční vánoční trhy před impozantní kulisou
Pasovského dómu navozují sváteční náladu a vábí
mnoho občanů, kteří zde nakupují dárky nebo
si jen užívají sváteční nálady.

Jídlo a vánoční tradice v naší rodině
U nás doma jíme na Štědrý den vždy vepřo-

vou klobásu se zelím. Je to pro nás typické
vánoční jídlo, na které se už všichni velice
těšíme. Dárky najde naše patnáctiletá dcera
Julie pod stromkem a všichni se poté zúčastníme
vánoční mše v Pasovském dómu.

Jménem města Pasov bych chtěl všem oby-
vatelům partnerského města České Budějovice
popřát veselé a poklidné vánoční svátky a šťast-
ný nový rok!

Albert Zankl, primátor

Potřebujeme: sáček středně velkých nebo vel-
kých krup, větší cibuli, dva stroužky česneku,
15 dkg anglické slaniny nebo uzeného špeku,
dvě hrsti sušených hub, sádlo a drcený kmín.

Postup: Kroupy necháme přes noc namočené,
stejně tak houby. Kroupy posléze uvaříme a sce-
díme. Na pánvi osmahneme aglickou slaninu
(špek), přidáme cibuli, dozlatova ji zasmažíme,
vložíme mírně povařené, odcezené houby, zase
chvíli společně na ohni promícháváme a nakonec

přidáme sůl, třený česnek, kdo má rád, přidá
i dvě špetky majoránky. Uvařené kroupy vložíme
do pekáčku, zapékací misky či remosky, přidáme
všechny přirpavené ingredience, promícháme
a necháme mírně zapéci.

Díky sušeným houbám pokrm ztmavne,
„zčerná“, odtud jeho název. Je to veliká pochout-
ka, neztrácí nic ze svých kvalit ani ohříváním,
což jí ale většinou nehrozí, protože nezbyde.
Doporučení: vyžaduje zapití pivem, které pomů-
že s jejím trávením.

Tradiční vánoční pochoutka: Černý kuba

Vánočně vyzdobený Suhl má vždy neopakova-
telnou atmosféru.                     Foto archiv MM ČB

Vánoční obměny
a proměny ...

Anežka Vargová příčnou flétnu miluje.
Foto Ivana Píhová

Autor fotografií Milan Binder a textů k nim Jan
Schinko při otevření výstavy.     Foto Ivana Píhová

Vánoční trhy v Suhlu jsou proslulé. Na náměstí
letos stojí 23 metrová kavkazská jedle.

Foto archiv MM ČB
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