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Plovárna bude řešena úsporněji
Rekonstrukci letní plovárny na Sokolském ostrově tak, jak ji město v původní
podobě aquparku zamýšlelo, nebude možné udělat. Brání tomu nejen náklady,
které se ve fázi projektové přípravy vyšplhaly z původních 70 na 150 milionů
korun, ale i srovnání této výše investice s kapacitními možnostmi daného místa.
Přitom rekonstrukce je nutná, protože plovárna již nesplňuje požadované
hygienické parametry. Město tedy přistoupí k úspornějšímu řešení, které by se
zhruba vrátilo k původním, nebo mírně navýšeným nákladům.

Vstup na nové sportoviště otevřeli přestřižením pásky zleva Karel Poborský, náměstci primátora Tomáš Kubín a Ivana Popelová a Roman Turek. Foto Ivana Píhová

Nové hřiště přineslo radost
Základní škola se sportovním zaměřením Grünwaldova v Českých Budějovicích má nové hřiště s umělým povrchem.
Na pořízení tolik pro ni potřebného sportoviště náležitých parametrů vynaložilo
město čtyři a půl milionu korun. Těší se
z něj všichni, nejvíce pak asi děti, které
je ještě v den otevření otestovaly. Ředitel školy Vladimír Caldr u příležitosti
předání hřiště do užívání podotkl, že si-

tuace školy byla před tím docela zoufalá.
„Česká školní inspekce, která tady byla
letos v únoru shledala, že kapacita tělocvičen byla takzvaně našponována na maximum a ven jsme mnohdy s dětmi ani
nemohli jít, protože hřiště se při dešti měnilo v bahnisko. Povodeň přede třemi roky
dokonala dílo zkázy. Proto rádi a hned využijeme hřiště i nyní v těchto podzimních
a zimních měsících.“

„Chtěli jsme původně udělat rekonstrukci obsahující veškeré možné moderní, atraktivními prvky, které lidé žádají.
Současně jsme se zhlédli ve velmi elegantní technologii nerezových van, protože nám
to v lokalitě Sokolského ostrova připadalo
vhodnější. Během projektové přípravy však
předpokládané finanční náklady vzrostly
víc, než jsme očekávali. Navíc se ukázalo,
že plovárna v novém provedení by byla natolik atraktivní, že by byla pro dané místo
z hlediska kapacity i dopravní obslužnosti
neúnosná. Také nám projektant prokázal,
že lze volit i klasickou železobetonovou konstrukci bazénů, která, při kvalitním provedení, snese i extrémní podmínky ostrova.
Proto rada města rozhodla o tom, že rekonstrukci uděláme v omezené míře,“ vyložila
náměstkyně primátora Ivana Popelová.
Při řečeném zjednodušeném řešení
vypadne záměr vybudovat tobogán a divokou řeku a vybavením plovárny zůstane samosebou velký bazén i se čtyřmi
plaveckými drahami pro tréninky plavců
oddílu Koh-i-noor, dále skluzavky, perličková lázeň a dětský bazén s veškerými předpokládanými atrakcemi jako je
vodní hrad a podobně. Plovárna si tak
zachová poklidnější ráz více odpovídající
lokalitě v centru. Samozřejmě to ale neznamená definitivní ukončení možnosti
vybudovat kvalitní a atraktivní akvapark.
Tyto úvahy se však budou muset ubírat

po stránce výběru lokality i systému financování úplně po jiné linii.
Nepříznivým činitelem pro záměr
zvelebit koupaliště je čas. Protože se
dočasně zastavily práce na projektové
dokumentaci, ocitá se akce v časovém
skluzu do té doby, než o ní rozhodne
rada města. Původně daný harmonogram počítal s tím, že práce na obnově
koupaliště začnou v listopadu a příští
sezónu by se už obyvatelé města koupali
v novém. Nyní to ale vypadá tak, že i když
všechno dobře půjde, začnou práce až
v březnu příštího roku. Jak se dále vyjádřila Ivana Popelová, město bude samozřejmě dělat všechno, co je v jeho silách,
aby mohla být plovárna otevřena alespoň
v polovině příští letní sezóny. „Když to ale
nestihneme, máme připraveno nouzové řešení spočívající v tom, že po dohodě se
Správou sportovních zařízení by její pracovníci k tomu účelu upravili zimní plovárnu a ještě otevřeli terasu. Samozřejmě
není třeba asi zdůrazňovat, že toto je opravdu krajní alternativa. Proto bude součástí
podmínek výběrového řízení na dodavatele
stavby rozhodující čas jejího trvání a termín předání včetně stanovených sankcí pro
nedodržení podmínek. Na druhou stranu
ale musíme respektovat nutné technologické postupy, aby práce byla nanejvýš
kvalitní.“ uzavřela prozatím tuto kapitolu náměstkyně.

Dvě otázky pro náměstka primátora Juraje Thomu

Letiště otevře dveře regionu
Stav hřiště 7. 5. 2005.

Foto archiv školy

A takto vypadá hřiště dnes. Foto archiv školy

Fakulta získala od města

s e d m u č e b e n a ka t e d r u
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity dostala začátkem září od města
do užívání bývalou Základní školu Adolfa Trägera 44 v Kněžských Dvorech.
Než město tyto nebytové prostory předalo, vložilo do jejich stavebních úprav
1 984 000 korun. Práce byly zahájeny 20. července a ukončeny 31. srpna
letošního roku. Trvaly tak rekordní měsíc a pár dní.
Jak předeslal náměstek primátora
mu účelu. Druhý důvod je ten, že proklaTomáš Kubín, budova byla určena k promované partnerství mezi městem a univerdeji. „Nakonec jsme rozhodli ponechat ji
zitou nezůstává jenom u slov, ale naplv majetku města a vyjít vstříc Jihočeské
ňuje se v praktickém životě,“ vyjádřil svůj
pohled na věc.
univerzitě a jejím potřebám a objekt proNa druhé straně je konkrétní využití
najmout. Jsem tomu rád ze dvou důvodů.
(pokračování na str. 2)
Majetek města slouží původnímu, školské-

■ Od poslední informace v těchto
novinách o vývoji
kolem přechodu
vojenského letiště
v Plané u Českých
Budějovic na civilní provoz uplynuly dva měsíce (Létání pro město a region, Noviny českobudějovické radnice říjen). Na zastupitelstvu 10. 11. jste přednesl zprávu o této, veřejností i médii, sledované věci.
Můžete stručně shrnout nejpodstatnější body v jejím vývoji za tuto dobu?
K těm nejdůležitějším určitě patří
skutečnost, že minimální provoz na letišti zajišťuje Ultralehký aeroklub České
Budějovice díky výjimce udělené velitelstvím vzdušných sil s platností do 31. 12.
letošního roku. Kontinuálně by ukončení
výjimky měla nahradit licence pro akcio-

vou společnost Jihočeské letiště České
Budějovice, a.s. Podle nájemní smlouvy
mezi MO ČR a Jihočeským krajem je kraj
oprávněn provozovat činnosti související
se zajištěním provozu civilního letiště
prostřednictvím výše řečené společnosti,
smlouva je uzavřena na dobu určitou do
31. 8. 2010, nejdéle však do doby změna
vlastníka letiště. V říjnu Jihočeský kraj
požádal o bezúplatný převod vlečky
v areálu letiště do svého vlastnictví a stav
jednání naznačuje, že žádost bude kladně vyřízena. To je tedy stručný výčet
pokud jde o letecký provoz z majetkoprávního hlediska.
Další věcí je licenční řízení. Poté,
kdy se uskutečnil audit technických prostředků k řízení letového provozu s kladným výsledkem, obdržel začátkem listopadu Úřad pro civilní letectví poslední
administrativní podklady. Spolu s udě(pokračování na str. 2)

Českobudějovičtí řidiči jsou trestuhodní hazardéři
Znepokojivou pravdivost tohoto
tvrzení potvrdily závěry statistického
měření, které vykonala akciová společnost Czech Radar pro město České
Budějovice v době od 15. září do 31.
října na křižovatkách na Dlouhé louce
ve směrech na Linec a Plzeň a na křižovatce ulic Pražská a Karolíny Světlé
u Budějovického Budvaru. Prokázaly
totiž, že při každé desáté jízdě se stane
přestupek a poměrně vysoké procento
z těchto přestupků představuje jízdu
na červenou.
„Pohled na stránky zprávy statistického měření, na grafy, které jasně ukazují, v kolika případech a o kolik kilometrů
v hodině byla překročena povolená rychlost,
na fotografie z kamery, jasně a přesvědčivě
zachycující hazardéry projíždějící křižovatky na červenou, je pohledem, který nahání

husí kůži. Někteří jezdí po Budějovicích jako šílenci. Například z podchycené bilance
průjezdů třeba křižovatkou na Dlouhé louce ve směru na Linec vyplývá, že 28 tisíc
z 385 916 řidičů spáchalo dopravní přestupek. A jaké to byly nejčastější přestupky? Téměř dva a půl tisíce z nich jely
na červenou, více než dva tisíce překročily
rychlost 80 kilometrů v hodině. Velmi
podobná situace byla na téže křižovatce
v opačném směru,“ vyložil situaci první
náměstek primátora Juraj Thoma a dodal,
že ještě hůře dopadlo monitorování křižovatky u Budvaru. „Tady udělal přestupek
každý osmý řidič z 877 215, kteří tudy
v uvedeném časovém období projeli. Strašné je, že 5 209 řidičů projelo na červenou
a více než čtyři a půl tisíce opět překročilo
rychlost 80 kilometrů v hodině.“
České Budějovice se na základě hod-

nocení a porovnání statistických údajů
vzešlých z měření ocitly co do počtu přestupků na čelním místě mezi českými
městy. „O takové umístění v pomyslném žebříčku není co stát a my budeme piráty houževnatěji potírat,“ řekl rozhodně náměstek.
Na vyskytnuvší se námitky, že město snad
ani nedisponuje právem vykonávat nebo
nechat dělat takováto měření soukromou
osobou, zmínil stanovisko odboru dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra, které jednoznačně říká, že ano, že
může. „Ke stejnému závěru dospěli právníci,
kteří podnět oprávněnosti či neoprávněnosti zkoumali. Potvrdilo se, že kamerový
systém, který má město zatím zapůjčený
do firmy Czech Radar, je přínosný. Shodně
s názory právníků vnímám tu okolnost, že
právě měření rychlosti a monitorování průjezdů křižovatkami na červenou ze strany

soukromoprávních subjektů a využívání
těchto výsledků měření pro přestupkové
řízení může mít pozitivní dopad na snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městě. A to nám jde,“
zdůraznil závěrem náměstek Thoma.

Dobré
sousedství
Naše město
se v říjnu stalo
pořadatelem
Slavnosti tří
měst. Ujalo se
této role po rakouském Linci,
který byl místem
setkání v minulém roce. Při této příležitosti se již po jedenácté sešli představitelé Českých Budějovic,
Lince a Pasova tentokrát na zcela netradičním místě, v areálu národního
podniku Budějovický Budvar, jehož
zázemí si hosté mohli prohlédnout.
Každoroční setkávání lidí působících v komunální politice, lidí pracujících ve vědě, školství, sociálních
organizacích, církvi, kultuře a v dalších oborech lidské činnosti je vždy
vhodnou a vítanou příležitostí pro
vzájemný dialog, který často vyústí
k rozšíření spolupráce. Nejinak tomu
bylo i tentokrát. V rámci slavnostního večera byla podepsána smlouva
o partnerství a spolupráci mezi zástupci českobudějovického Výstaviště
a stejnou společností z Pasova.
Cením si toho, že dialogy byly
vedeny opět v přátelském duchu a bez
politických aspektů. Kontakty mezi
některými jedinci patří pracovně už
k velmi otevřeným, a tak každé další
setkání naváže na to předchozí, jak
je mezi přáteli zvykem.
Jmenovaná středoevropská města mají svoji historii a jejich společné
moderní podobě je samozřejmě nakloněna také zeměpisná poloha. Těší
mě, že tyto vazby nejsou formální.
Zkrátka máme k sobě blízko, chováme
se jako dobří sousedé. Na tom se shodli také primátoři Lince a Pasova Franz
Dobusch a Albert Zankl. Příští rok
se pořadatelství ujme Pasov.
■

Miroslav TETTER, primátor města

U příležitosti setkání tří měst byla
slavnostně podepsána dohoda o spolupráci mezi Výstavištěm České Budějovice, a.s., a Passau Event GmbH,
která spravuje novou výstavní halu
v Pasově a výstavnickou agenturou
Kinold-Ausstellungsgesellschaft
mbH. Na snímku řediteleka Výstaviště Marcela Payerová při podpisu
smlouvy s německým partnerem.
Přítomni byli starosta Pasova Albert
Zankl (stojící zleva), primátor města
Miroslav Tetter, hejtman Jan Zahradník a další.
Foto Ivana Píhová

Bezpečněji na Dlouhém mostě
Společnost Signalbau Huber, která sprvuje městskou dopravní signalizaci, začně
letošní zimu poprvé a zatím zkušebně monitorovat povrch českobudějovického
Dlouhého mostu, který patří pro tvorbu náledí k nejrizikovějším místům ve městě.
„V těsném sousedství mostu je už nyní na stožáru nainstalovaná meteostanice
a ve vozovce mostu sonda. Obě tato zařízení budou zaznamenávat aktuální počasí
a teplotu vozovky. Údaje si řidiči přečtou ještě před vjezdem na most na světelné tabuli
osazené na obou koncích. Na námrazu je upozorní blikající červený trojúhelník s vločkou
uprostřed,“ uvedla náměstkyně primátora Ivana Popelová. K výstupům z meteostanice mají přístup pracovníci odboru správy veřejných statků a Veřejných služeb, kteří budou mít k dispozici celodenní informace a tudíž možnost pohotově
reagovat na vzniklou situaci.
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Naše cesta do Lorientu
určitě přinese odezvu

Květiny k bustě T. G. Masaryka na českobudějovické radnici umístili u příležitosti
státního svátku vzniku samostatného Československa 28. října představitelé města,
kraje, sokolové a další. Slavnostnímu aktu přihlížela bohužel jen nepočetná skupinka
lidí. Další pietní akt se následně konal také na centrálním hřbitově sv. Otýlie u pomníku padlých v letech 1914 - 1918, odkud je také tento snímek.
Foto Ivana Píhová

Granty na ekologickou výchovu

pomáhají v osvětě a vztahu k přírodě
Témata k získání grantů na ekologickou výchovu, která od roku 1999 vyhlašuje
českobudějovický magistrát prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí,
zůstávají pro příští rok stejná jako byla letos. Na tomto závěru se shodla rada města.
Připomeňme tedy konkrétní zadání:
poradenství obyvatelstvu v oblasti životního prostředí podle potřeb města, využití
volného času mládeže zaměřeného k přírodě a životnímu prostředí (zejména péče
o zeleň a živočichy žijící na území města),
ekologická výchova na mateřských, základních a středních školách ve vztahu
k území města. Blíže se projekty mohou
zaměřit třeba na třídění a recyklaci odpadů, krajinu a lidi, přírodní zahradu,
na stav a ochranu životního prostředí na
území města a mohou toto téma zpracovat
například formou studentské diplomové
práce, diskusních pořadů, výstav. V podstatě se však stále jedná o to nejdůležitější, a tím je orientace na zlepšení stavu
životního prostředí.
Jak uvedla náměstkyně primátora
Ivana Popelová, témata zůstala beze změny z několika důvodů. „Hlavně proto, že
navazují na granty vypsané Jihočeským
krajem, dále proto, že svým zaměřením
postihují podstatu a cíl, jímž je to, aby peníze z grantů pomohly při realizaci pro-

Školní naučnou stezku zpřístupnila škola poslední den v říjnu. Na výsledek se
přišli podívat Martina Růžičková z odboru ochrany životního prostředí magistrátu
města a Ivo Moravec, předseda komise
rady města pro životní prostředí.
Foto Ivana Píhová

jektů zaměřených na zlepšení životního
prostředí. Řada subjektů má ekologickou
výchovu a téma životního prostředí takzvaně
denně na stole a věnuje se mu systematicky. Opustit rozpracovaný projekt jenom proto, že je vyhlášené jiné téma, by určitě nebylo žádoucí,“ konstatovala a připomenula,
že granty mohou získat školy, občanská
a zájmová sdružení, studenti či jednotlivci.
Projekty mohou mít nejrůznější formu
od přednášek přes výchovné programy
až po například celodenní Den Země.
„Na granty jsme navrhli 400 tisíc korun, tato částka byla upravena v prvním
schvalování na 300 tisíc a nezbývá než ji
obhájit při projednání rozpočtu města na
příští rok,“ připustila náměstkyně.
V minulých letech se díky grantům
mohly uskutečnit zajímavé akce. „Například se povedlo obnovit činnost místního
teraristického kroužku. Zlepšili jsme i informovanost lidí o další bohulibé zálibě, kterou
je včelaření. Peníze z grantu podpořily založení včelařského kroužku pro děti a dále
akce, jejichž prostřednictvím informují včelaři veřejnost, například i o tom, že podle
rozborů těl uhynulých včel lze zjistit emisní
zatížení těžkými kovy,“ vzpomenula některé z projektů Ivana Popelová.
Dalším z nich bylo díky finanční pomoci města vybudování naučné stezky
ve vnějším areálu Speciálních škol v českobudějovické Štítného ulici (viz snímek).
V prosklených skříňkách se žáci mohou
průběžně seznamovat s nejrůznějšími
tématy vážícími se k životnímu prostředí.
Náplň skříněk se bude měnit podle ročního období a děti se budou na přípravě
témat podílet. Vedení školy chce k prohlídkám naučené stezky pozvat i jiné
školy ve městě, aby byla co nejvíce využita. Ředitelka školy Božena Coufalová
si pochvaluje, že i když město školu nespravuje, grantem pomohlo škole ke zkvalitnění a zpestření výchovy a vzdělávání
žáků, kteří mají speciální potřeby.

Lorient, krásné přístavní město na
břehu Atlantického oceánu, je dlouholetým partnerským městem Českých Budějovic. Mezi institucemi, ale i jednotlivými občany obou měst existují již mnohaleté kontakty, a tak není divu, že při
loňské návštěvě hejtmana Jihočeského
kraje a primátora Českých Budějovic
vznikla myšlenka, ale i nabídka z francouzské strany, prezentovat jižní Čechy
i České Budějovice v Lorientu.
Vznikl tak rozsáhlý projekt, který financovalo město i kraj, a na který jsme
získali prostředky z Evropské unie a co
je potěšitelné, že finančně přispěly i budějovické firmy, které mají francouzský
kapitál, 1. JVS, Stavby silnic a železnic
a ESSOX, a. s., které významně přispěly
k úspěšné realizaci projektu. Cílem bylo,
a tak byl i sestaven program, představit
region i město po stránce kulturní, představit některá jihočeská umělecká řemesla, ale také naši kuchyni. Pečení tradičního obřadní pečiva, podmalba na skle,
zhotovování lidových dřevěných hraček,
předení vlny, všechny tyto zručnosti a dovednosti se setkaly s nefalšovaným zájmem. Vystoupení Malého furiantu, divadla Kvelb, pouličních kejklířů stejně jako
vystoupení mladých hudebníků ZUŠ přilákalo malé i velké diváky, jimž se, podle
vlastního vyjádření, produkce velmi líbila.
Součástí prezentace bylo také setkání zástupců již partnerských organizací, ale i těch, kteří teprve své partnery
hledají. I zde padly myšlenky a záměry
na úrodnou půdu. Další nové kontakty
jen naplňují partnerskou smlouvu mezi
Č. Budějovicemi a Lorientem a budou jistě
i dobrým základem pro budoucí partnerskou smlouvu mezi Jihočeským krajem
a jemu odpovídajícím krajem v Bretani.
Dva diskusní, tzv. kulaté stoly umožnily zhodnotit dosavadní spolupráci a také
ukázaly další možnosti, které se pro oboustranný zájem nabízejí. Dělí nás sice více
než 1500 kilometrů, a tak výběr z bohaté
nabídky, kterou město i kraj měly k dispozici, byl těžký. Jsem velmi spokojen,
že se organizátorům, pracovnicím odboru
kultury, oddělení zahraničních vztahů podařilo vše zvládnout na výbornou, a to nad
rámec každodenních povinností.
Prezentace Českých Budějovic i Jihočeského kraje v této části Francie přispěla k dobrému jménu našeho regionu
a určitě výrazně pozvedla zájem o jižní
Čechy. Příští rok by měl již ukázat, že
naše cesta do Lorientu nebyla zbytečná.
Miroslav Tetter, primátor města

info

motiva ve výši 2 miliony korun na dostavbu sportovní haly v Suchém Vrbném.
• Prodloužení existence otáčivého hlediště v Českém Krumlově do roku 2008,
případně i déle a zavázali se do 31. 12.
2006 zajistit vypracování projektu změny stávající stavby tak, aby existence
hlediště byla přijatelná pro investora,
provozovatele, Ministerstvo kultury ČR
i Národní památkový ústav.
• Návrh smlouvy o spolupráci mezi
statutárním městem České Budějovice
a Sdružením firem areál Čtyři Dvory:
na někdejším vojenském území by
mělo vzniknout nové městské centrum
s bydlením, sportovními, odpočinkovými plochami, nákupními středisky
a službami.

Centrální vstupenkový rezervační systém
Statutární město nabízí návštěvníkům kulturních zařízení novou službu
- centrální rezervační a prodejní systém.
Společný projekt Jihočeského divadla,
odboru informatiky a odboru rozvoje
a cestovního ruchu znamená zvýšení
komfortu pro návštěvníky, představuje ale také mnoho nového pro samotné
provozovatele kulturních zařízení.

Novinku popsal náměstek primátora
Tomáš Kubín: „Městský rezervační systém
zajistí propojení všech kulturních institucí
a umožní prodej a rezervaci vstupenek z kteréhokoliv prodejního místa systému na kteroukoliv kulturní akci v regionu a zároveň
umožňuje rezervaci vstupenek prostřednictvím internetu a jejich následné zakoupení
v kterémkoli prodejním místě. Základním
principem je soustředění všech informací
do jednoho místa na serveru a napojení
každé kulturní instituce včetně ostatních
prodejních míst na toto centrum. Soustředění informací o všech kulturních akcích
v centru systému umožňuje současný prodej ve všech připojených prodejních místech až do okamžiku těsně před zahájením
představení a tudíž lze dosáhnout maximální vyprodanosti jednotlivých představení,“ vyložil.
Nabídka se podle jeho dalších slov

objevuje také ve formě internetového rezervačního a prodejního portálu, a je tak
přístupná na mnoha dalších prodejních
místech, například v cestovních kancelářích, po celé republice či světě. Každá
kulturní instituce může pracovat zcela
samostatně pouze se svými vlastními
daty nebo s daty jiných organizací.
„Celý systém je kdykoli snadno rozšiřitelný o další prodejní místa, či další organizace a zároveň toto řešení respektuje
již zavedené principy prodeje jednotlivých
organizací zapojených do systému. V neposlední řadě je možné spojení se systémy jiných měst a tím umožnit vzájemný
prodej vstupenek,“ řekl náměstek.
Systém organizačně spravuje odbor
rozvoje a cestovního ruchu. Jihočeské
divadlo je ideovým spoluautorem a využívá systém nejvíce. Podle slov Petra
Hasala z obchodního oddělení divadla je
skutečnost, že si diváci mohou vybrat,
na které místě v hledišti si zarezervují
vstupenku, ale také stejnou cestou mohou
rezervaci zrušit, opravdu vítaným krokem
pro obě strany. „Systém už používáme v praxi, běží opravdu dobře. Podle ohlasů víme,
že lidé jsou spokojeni, šetří časem a mohou
si v klidu vše rozmyslet,“ pochvaluje si.
Vstupenky lze rezervovat na internetových adresách www.cbsytem.cz nebo
vstupenky.c-budejovice.cz, nebo na prodejních místech v Turistickém informačním centru magistrátu, v Jihočeském divadle a v kině Kotva. „Další místa brzy přibudou. Webové stránky tvoří zároveň reprezentativní nabídku kulturního dění ve městě, jakýsi živý katalog v současné době obsahující program Jihočeského divadla na
jeho třech scénách, souboru J. K. Tyla v divadelním sále E.ON, kina Kotva, nabídku
akcí pořádaných MKD a příležitostných akcí
dalších subjektů,“ dodal náměstek Kubín.

Letiště otevře dveře regionu
(dokončení ze str. 1)
lením licence vznikne letištní provozní
zóna ATZ (vzdušný prostor) sloužící
k ochraně letištního provozu. V dalším
kroku by měla společnost požádat o změnu zařazení letiště na neveřejné mezinárodní letiště a dále pak na veřejně
mezinárodní letiště. Ještě bych měl
vzpomenout, že Úřadem průmyslového
vlastnictví byla dne 29. 9. 2005 zapsána
kombinovaná ochranná známka Jihočeské letiště České Budějovice s platností pro ČR. Představenstvo společnosti
schválilo 26. 10. 2005 vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele společnosti.
Na tomtéž jednání projednalo návrh rozpočtu společnosti na rok 2006. Předpokládáme, že od ledna příštího roku bude
mít společnost svoje zaměstnance a její

činnost bude řídit odborný management.
■ Teď trošku předběhneme čas a zeptám se, až dospěje věc letiště do svého
finále, jak velký či významný mezník
se tím naplní?
Jsem přesvědčen, že to bude opravdu
průlom, který otevře a zpřístupní region
zvenčí, a naopak regionu nabídne množství různých možných využití, z nichž
se samozřejmě v první řadě nabízí rychlá
a potřebná doprava, tím například i zvýšení a zatraktivnění turistického ruchu.
Malá civilní letiště prožívají v Evropě
veliký boom a to je vcelku logické když
například uvážíme jedno z hledisek,
a to je, jakému náporu automobilů musí
čelit dálnice a silnice první třídy a jak
bývají cesty po nich zdlouhavé a ekologicky zátěžové.

Fakulta získala od města sedm učeben a katedru

Jihočeská reprezentace v bretaňském
Lorientu slavila úspěch. Dudy členů
folklórního souboru Malý Furiant
zaujaly náměstka starosty Lorientu
pro mezinárodní vztahy a cestovní
ruch Jacquese Sinquina.
Foto Iva Sedláková

Co rozhodli zastupitelé 10. 11. 2005
Schválili:
• Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice pořízený v červnu 2005: dokument stanovuje cíle strategie v oblasti zacházení
s odpady. Povinnost jej zpracovat vyplývá ze zákona o odpadech ve znění
pozdějších předpisů.
• Aktualizaci Programu regenerace
městské památkové rezervace Č. Budějovice na rok 2006: navazuje na předchozí dokument programu regenerace,
stanovuje kritéria a cíle pro čerpání
peněz na obnovu (regeneraci) památkových objektů. Stát účelovou dotaci
do programu stále snižuje - byla letos
o 50% nižší než loňského roku.
Poskytnutí neinvestiční dotace TJ Loko-

Co se skrývá za adresou www.cbsystem.cz?

Vzali na vědomí:
• Informativní zprávu o přechodu vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic na civilní provoz.
Neschválili:
• Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu: neboli navýšení poplatku za tyto
služby ze současných 492 korun na
osobu a rok na 500 korun (tj. maximální sazba umožněná zákonem). Zvýšení
poplatku je navrhováno pro neustálý
růst nákladů na zajištění výše jmenovaného nakládání s odpady. Tento bod
bude znovu na programu jednání příštího zastupitelstva v prosinci.

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

(dokončení ze str. 1)
budovy Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity, která v akademickém
roce 2005 - 2006 dosáhla počtu 1 772 řádných studentů. Zásadní obrat pro ni a pro
získání odpovídajících prostor pro výuku
nastane až v srpnu příštího roku, kdy
má být dokončena rekonstrukce a nástavba bývalé ubytovny JETE Uran na sídlišti
Vltava. „Nyní využívá naše fakulta celkem
12 objektů ve městě. Tato situace ztěžuje
život studentům i vyučujícím denním koloběhem mezi jednotlivými místy. Proto
vedení fakulty uvítalo nabídku města na
využití bývalé základní školy, z níž po stavebních úpravách financovaných z prostředků města vzniklo sedm velmi pěkných
učeben a jedno pracoviště katedry. Fakulta
vybavila prostory nábytkem audiovizuální
technikou a výsledkem je odpovídající moderní výukové prostředí, které bude sloužit
nejen do ukončení úprav objektu na Vltavě,
ale i další roky zůstane studentům a peda-

gogům fakulty k dispozici,“ konstatoval
její proděkan Vladimír Vurm.
Dodal, že celá akce, na níž se významnou měrou podílela Správa domů, s.r.o.,
byla příkladem operativního a vstřícného
přístupu města ke zdejší vysoké škole.
„Není to poprvé, a jsem přesvědčen, že také
ne naposled,“ doplnil.
Z vad, kterými objekt před úpravami trpěl, lze jmenovat například špatný
až havarijní stav oken, kanalizace, rozvody, stoupačky včetně přípojek byly na
hranici únosnosti, rozvody vody neměly
funkční uzávěry, po natlakování spoje
propouštěly vodu, malby byly poškozené
v celém rozsahu školy stejně jako nátěry,
podlahové krytiny ve třídách byly ze 70 %
poškozeny a zralé na výměnu, vnitřní
dveře byly až na malé procento všechny
poškozeny, bylo nutné udělat celkovou
revizi plynu a plynových kotlů, opravit
celý topný systém, opravit a částečně až
rekonstruovat elektroinstalace.

Středisko rané péče České Budějovice koná v úterý 29. listopadu Den otevřených dveří od 13 do 15.30 hodin, a od 17 do 19.30 hodin. Návštěvníci se mohou
seznámit se službami, které poskytuje středisko rodinám, v nichž vyrůstá dítě
s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Službu zajišťují hlavně terénní
pracovníci, kteří docházejí za rodinami domů, takže děti nejsou vytrhovány ze svého
přirozeného prostředí. Návštěvníci rovněž uvidí způsoby, jak se děti od nejranějšího věku učí využívat sluchu, hmatu a dalších smyslů.
Centrum denních služeb Domino pořádá - pod záštitou města - opět tento rok
výstavu a aukci obrazů z dílny svých klientů. Výstava se koná v termínu od 23. 11.
do 15. 12., aukce se uskuteční 1. prosince v 17 hodin v Radniční výstavní síni.

tel.: 386 805 111
tel.: 386 722 200

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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století městem proletí
Rady škol Když
nahlédnutí do města v odstupu přibližně 100 let • otázky z historie
potřebují členy

Studentka 3. ročníku Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích Kamila
Houfová získala skvělé třetí místo a s ním i korunku druhé vicemiss Evropy v juniorské
soutěži královny krásy Miss Europe - junior 2005, která se konala v Liberci. K jejímu
umístění ji pogratuloval na radnici také primátor města Miroslav Tetter.
Foto Petr Zikmnud

100 startovacích bytů je už přiděleno
V letošním roce dostavělo město České Budějovice nový bytový objekt na
sídlišti Máj v Loucké ulici. V domě je celkem 100 bytových jednotek (12 bezbariérových 1+kk 39 m2, 75 bytů 1+kk 39 m2, 3 byty 2+kk 52 m2, 9 bytů
2+kk 50 m2 a jeden domovnický byt 2+kk 78 m2) a 39 garážových stání.
Náklady na stavbu startovacích bytů
žadatele, péči o děti, aktivní přístup v přídosáhly 83 642 463 korun a město
padě nezaměstnanosti, celkovou výši příjČeské Budějovice na jejich pokrytí zísmů a určila výši nájemného na 60 Kč/m2
kalo dotaci státního Fondu rozvoje byd(trojnásobek regulovaného nájemného),
lení ve výši 55 milionů korun (550 000 Kč
u bezbariérových bytů pak na 50 Kč/m2.
na jednu bytovou jednotku). To, že město
Vzhledem k tomu, že nájemní smloustavělo dům s přispěním státní dotace
vy se mohly uzavírat pouze na dva roky
určovalo také přidělování těchto bytů
s možností opakovaného prodloužení za
a výpočet nájemného. Museli jsme postejných podmínek, rozhodlo se město
stupovat podle „Programu podpory výpronajímat tyto byty jako tzv. startovací.
stavby nájemních bytů a technické inNájemníci nebyli vybírání ze stávajícího
frastruktury“. Mimo jiné to znamená, že
pořadníku, ale město vyhlásilo na tyto
město nesmí tyto byty prodávat, nesmí
byty nové speciální výběrové řízení. K datu
na byty zřídit zástavní právo (s výjimkou
ukončení tohoto výběrového řízení bylo
úvěru na zajištění stavby těchto bytů),
doručeno celkem 245 přihlášek, přičemž
je stanoven výpočet pro určení maximálnejvětší zájem byl o byty velikosti 2+kk
ní výše nájemného, město nesmí podmi(celkem 136 žádostí).
ňovat uzavření nájemní smlouvy složením
Bytová komise rady města projedfinančních prostředků na úhradu nákladů
nala 14. září žádosti, vyřadila ty, které
výstavby, byty se nesmí podnajímat.
nesplňovaly stanovené podmínky (29
Určujícím kritériem výběru nájemníuchazečů). Opětovně konstatovala, že
ků byla také maximální výše průměrného
se jedná především o startovací byty
měsíčního příjmu v období šesti měsíců
a žádosti hodnotila zejména s ohledem
před uzavřením nájemní smlouvy (u sana výši příjmů žadatele, trvalé zaměstnámostatně žijících osob - žadatelů to byl
ní, zda se jedná o manžele či páry s dětmi,
maximálně 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR, u domácností pak 1,5
nebo o samoživitelky s dětmi.
násobek). Nájemníky bytů se také neSeznam vybraných žadatelů projedmohli stát ti, kteří k datu uzavření nájemnala a bez připomínek schválila 21. září
ní smlouvy měli vlastnické nebo spolurada města, k dnešnímu dni má bytový
vlastnické právo k bytu, bytovému či rodům již nové obyvatele.
dinnému domu. Rada města stanovila
Mgr. Rudolf Vodička, člen rady města,
jako další kritéria trvalou zaměstnanost
předseda dozorčí rady Správy domů

V souladu s novým školským zákonem zřídila rada města k 1. září
tohoto roku na českobudějovických
základních školách školské rady.
Mají se etablovat jako poradní orgány ředitelů pro výchovné, vzdělávací
i hospodářské záležitosti. Pracovat
začnou od 1. ledna příštího roku.
Osvědčily se například na středních,
a kdysi už i na základních školách.
„Vlastně by se dalo říci, že rady
budou obdobou kdysi existujícího
SRPŠ s tím rozdílem, že budou moci
takzvaně mluvit do mnohem více věcí,
budou spolurozhodovat a podílet se
na podstatných krocích školy,“ přiblížila jejich účel náměstkyně primátora Vlasta Bohdalová. Rady mimo
již výše řečené funkce mají dále
podle jejích slov šanci preventivně
vyřešit mnohou záležitost školy
dřív, než se z ní stane případ, a to
hlavně díky svému rodičovskému
zastoupení. V jejich roli předcházet
nedorozumění mezi ními vidí veliké
plus včetně toho, že se zlepší a zjednoduší tok informací mezi školou,
rodiči a zřizovatelem.
„Sama jsem členkou takové rady
na integrované střední škole.Vidím
zblízka, jak rada pracuje, a právě
proto říkám, že je dobře, když je slyšet
hlas rodičů, pedagogů a zřizovatele
a když se tyto hlasy v určitém bodě
potkají a řeší věci společně.“
Zřizovatel také určil, že na dvanácti úplných základních školách
budou rady devítičlenné a na neúplných, ZŠ Mladé a Vráto, pouze tříčlenné. Jednu třetinu členů rad jmenuje zřizovatel, další jsou voleni z
řad rodičů a pedagogických pracovníků. „Město tedy bude jmenovat 38
členů školských rad, což je docela
dost. Proto bychom rádi nalezli lidi,
jimž není školská problematika cizí
a odtažitá a kteří by v radách chtěli
pracovat,“ vysvětlila náměstkyně.
Členem školské rady nesmí být
podle zákona č. 561/2004 Sb., § 167,
odst. 2 ředitel školy. Zřizovatelem
jmenovaný člen rady nemusí být
přímo zastupitel nebo člen školské
komise. Zřizovatel může dále jmenovat i jiné lidi, o kterých ví, že mají
o dění ve školství zájem, nebo že jsou
odborníci z oboru. Přípustné je i to,
že jeden člověk může pracovat i ve
více školských radách najednou.

n

Naše předposlední letošní srovnání
patří českobudějovické nemocnici. Postavila ji v letech 1912-1913 firma Josefa
Hauptvogela podle projektu Josefa
Kneissla. Náklady na postavení „původní
- 1. části“ nemocnice činily 1 466 808,77
korun a měla 159 lůžek. Na historické
pohlednici vidíme, že byla obklopena
záhony. Na nich se pěstovala zelenina
a díky tomu byla nemocniční kuchyně,
co se týče zeleniny, plně soběstačná.
Další části nemocnice byly postupně

dostavovány v 50. letech (např. interna),
dále v 80. letech (chirurgický pavilon,
léčebna dlouhodobě nemocných aj.).
V roce 2004 byla dokončena výstavba
nového vstupního areálu nemocnice, při
čemž byla zbořena administrativní budova z 30. let. Tím se znovu otevřel překrásný pohled na původní budovu nemocnice.
Připravuje odbor územního plánování a architektury ve spolupráci
s Milanem Binderem.

Dnešní otázka zní:

Kdy byla slavnostně
slavnostné otevřena původní
první část českobudějovické nemocnice?
Správná odpověď na otázku z říjnového vydání je:
Jihočeské muzeum bylo postaveno v letech 1898 - 1901.
Výherkyní je Renata Ottová, Heydukova 21, 370 04 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.

Peníze v popelnicích
Systém odpadového hospodářství
Statutárního města České Budějovice se
v každoročním návrhu rozpočtu objevuje
v pěti výdajových položkách. Vezmeme-li
si jako příklad návrh rozpočtu na rok
2006, najdeme v něm tyto údaje:
vyvážení
odpadkových košů
separovaný sběr
sběrné dvory
likvidace a svoz
komunálního odpadu
likvidace
černých skládek
Sečteno a podtrženo:

5 182 tis. Kč
7 600 tis. Kč
10 190 tis. Kč
50 113 tis. Kč
825 tis. Kč
73 910 tis. Kč

Příjmů je podstatně méně. Je to především poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Ten bychom měli v příštím
roce vybrat ve výši 45 miliónů korun.
Snadno lze spočítat, že z ostatních příjmů
je nutné systém dotovat téměř třiceti
milióny korun. Je pravda, že se na příjmové straně objevují ještě 2 miliony za tříděný odpad. Jedná se o peníze za zpětný

info

odběr obalů, to je za třídění plastů, papíru
a skla od občanů. Bohužel, tato částka
ale celou soustavu nespasí. V připojeném
grafu se tato částka kvůli relativně zanedbatelné hodnotě ani nedá dost dobře
zobrazit, v minulých letech byla dokonce ještě daleko menší (400 tisíc korun
v roce 2002).
Vývoj ceny je dán několika faktory.
Vedle inflace a zdražování na vstupech
(pohonné hmoty atd.) jde o nárůst poplatků odváděných státu a především změna
sazby DPH v minulém roce a každoročnímu zvyšování se vyprodukovaného
komunálního odpadu. Snížení by bylo
možné docílit snad jedině na úkor kvantity a kvality. To si ale občané, zvyklí na
nastavený standard a požadující navíc
služby ještě lepší, jenom těžko dovedou
představit. Plán odpadového hospodářství ukazuje některé směry, kterými bude možné, ba nutné se vydat. Ekonomická stránka by měla při úvahách nad
variantami hrát podstatnou roli.
Tomáš Kubín, náměstek primátora

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

Jeronýmova 1
Mánesova 3

tel.: 386 805 111
tel.: 386 722 200

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

! noviny najdete rovněž na webových stránkách města !
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Parní rozvody vystřídají nové horkovody
V letošním roce Teplárna České
Budějovice realizuje rozsáhlou investiční
akci týkající se přestavby parních rozvodů
na třech českobudějovických sídlištích
(Vltavě, Šumavě a Máji) na horkovodní
systém. Hlavním důvodem pro toto zásadní rozhodnutí bylo stáří stávajících
parních rozvodů, které byly postaveny
v 70. letech minulého století.
Celá tato investiční akce představuje výstavbu dvou výměníkových stanic
zásobujících novou horkovodní soustavu,
rekonstrukci 21 stávajících výměníkových
stanic z páry na horkou vodu a výměnu
cca 8,2 km parovodů za horkovody o průměrech DN 40 až DN 500 (40 - 500 mm).
Výstavba je rozdělena do dvou etap.
První etapa, s cílem vybudovat nové
horkovodní sítě na sídlišti Vltava, byla
zahájena v květnu letošního roku. Předpokládá se, že tato první a stěžejní akce
bude dokončena podle plánu do konce
roku 2005. V době, kdy vzniká tento
článek, tj. začátkem listopadu 2005, je
dokončena výstavba jedné ze dvou nových hlavních výměníkových stanic, je vybudováno 3,6 km nových horkovodních
sítí, které jsou pokládány převážně v původních trasách parovodů a byly dokončeny rekonstrukce sedmi stávajících
výměníkových stanic. Poslední říjnový
a první listopadový víkend byl spojen
s jednou z nejtěžších částí první etapy
výstavby nových horkovodů, a to s překopem Husovy třídy v prostoru křižovatky s ulicí Oskara Nedbala. Podkládala

se zde jedna z páteřních větví horkovodu
„2xDN350“, který v budoucnu propojí
sídliště Vltava se sídlišti Šumava a Máj.
Do konce roku 2005 bude dokončena
rekonstrukce dalších čtyř stávajících výměníkových stanic a bude vybudováno
600 m nových horkovodů.
Druhá etapa bude zahájena v dubnu
roku 2006. Jejím cílem bude výstavba
druhé hlavní horkovodní stanice, dalších
čtyř kilometrů nových horkovodů, přibližně 650 m parovodů a rekonstrukce 10
výměníkových stanic. Dokončení druhé
etapy a tím i celé této investiční akce je
stanoveno na prosinec roku 2006.
Veškeré práce jsou realizovány za
nepřetržitého provozu všech výměníkových stanic a nutné odstávky se dělají
tak, aby se minimalizovaly dopady na
zákazníky. Zákazníci teplárny a obyvatelé
Českých Budějovic jsou o jednotlivých
odstávkách a případných dopravních
omezeních včas informováni prostřednictvím tisku a rozhlasu.
Po dokončení této stavby vznikne
na území města horkovodní soustava
o instalovaném výkonu 130 MWt, jejímž
prostřednictvím bude dodáváno cca
980 000 gigajoulů tepelné energie, což
představuje 30 % roční výroby v Teplárně
České Budějovice, a.s. Výše uvedená
investiční akce přinese budějovické teplárně snížení nákladů na údržbu a opravy a umožní optimální řízení teplárenské
soustavy na území krajského města.

Klienti českobudějovického Centra
denních služeb Domino uklízeli
a upravovali pozemky. Impuls k této
konkrétní ergoterapeutické akci přišel z odboru sociálních věcí magistrátu města, protože klienti, kteří jsou
v invalidním důchodu, potřebují smysluplnou činnost a pocit, že jsou užiteční. Za svou práci sklidí „jenom“
pochvalu, ale jsou spokojení. Potvrdil to Raduš Tichý (32), který řekl,
že práce venku je dobrým odreagováním a navíc se udělá kus prospěšného díla. Spolu s ním rozřezávali větve Martin Maršík a Zdeněk Stojan.
Foto Ivana Píhová

Pozor na vypnuté semafory
V rámci postupné rekonstrukce
světelného signalizačního zařízení
českobudějovických křižovatek je od
pondělí 14. 11. mimo provoz světelná
signalizace křižovatky silnic Husova
a Strakonická. Omezení potrvá zhruba 20 dní. Po dobu úprav je doprava
řízena dopravním značením a dopravní police zde vykonává zvýšený
dohled nad silničním provozem.

Veřejné služby České Budějovice se sídlem v Dolní ulici č. 1 nabízejí
opět v čase zimního období prodej posypového materiálu. Ekogrit (ekologicky šetrný
posyp), sůl a písek. Cena balení (5 litrů) Ekogritu 60 Kč, sůl, balení 40 kg 220 Kč,
40 kg posypového písku 75 Kč. Podrobnější informace získáte na tel. 387 426 596.

Váš provozovatel
vodovodů a kanalizací
1. JVS a.s. 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

Bezplatná linka
městské policie
tísňové volání,
nepřetržitá služba
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Vedení českobudějovického Domova
důchodců a Domu s pečovatelskou
službou Hvízdal uspořádalo pro svoje
klienty kulturní odpoledne jako slavnost u příležitosti 15 let trvání tohoto zařízení. Hrálo se, tančilo, zpívalo, všechny potěšila návštěva herce
Pavla Nového, který zábavu vskutku nezkazil.
Foto archiv DD a DPS Hvízdal

Odečítání spotřeby vody provádějí
pouze pracovníci 1. JVS a.s.
V průběhu roku provádíme odečty
spotřeby vody v domácnostech. Na
základě odečtových cyklů do domů
přichází pověřený pracovník. Obyvatelé,
zejména pak starší občané, se mnohdy
obávají, aby této situace nezneužil
nepovolaný člověk a nedostal se tak
do jejich soukromí.
Naši zaměstnanci se při provádění odečtů prokazují platným průkazem
s fotografií. Pokud by se i přesto objevily pochybnosti, je možné si jejich
totožnost ověřit u pracovníků informační služby, která funguje nepře-

Den řidiče MHD
Dobrý den, jmenuji se Pavel a právě
vstávám do práce. Jsem několik let zaměstnán u Dopravního podniku jako řidič trolejbusu. Záměrně vás nezdravím dobré ráno,
myslím si totiž, že ráno začíná pro většinu
lidí později než ve 2:50 h v noci.

tržitě 24 hodin denně na telefonu
387 761 911 nebo na bezplatné telefonní lince 800 120 112.
Zároveň upozorňujeme všechny své
odběratele, že naši pracovníci nevybírají
doplatky za odběr vody, u sebe nikdy
nenosí finanční hotovost a tedy odběratelům v žádném případě nemohou ani
vracet možné přeplatky z vyúčtování.
Vracení přeplatků by tudíž nemělo být
v žádném případě důvodem k pouštění
neznámých osob do domácností. Ve výše
uvedených situacích je jedinou povinností odečítače zapsat stav vodoměru.

Bydlím na okraji sídliště Máj a trvá mi
tak deset minut svižné chůze, než se dostanu na konečnou, odkud odjíždí ve 3:30
hodin noční linka, která mne a mé kolegy
odveze k nádraží. Tady jsou připraveny dva
svozové autobusy - jeden pro trolejbusáky,
druhý pro autobusáky. Po deseti minutách
jízdy již otevírám dveře do výpravy na vozovně trolejbusů v Nemanicích.
„Nazdar, čtvrtá dvojka“, oslovuji dispečera za okénkem. Dostávám od něho jízdní
výkaz a LSI kartu, na níž jsou elektronicky
zaznamenávány údaje o provozu vozidla po
celou dobu směny. Ještě krátký pohled na nástěnku. Na ní jsou vyvěšovány změny na tratích, výluky, nové překopy a různá jiná omezení dopravy a už na výjezdovém terminálu
vyhlížím vůz, s nímž podle obdrženého jízdního výkazu dnes pojedu. Kontroluji stav

vozu, osvětlení, stav uhlíkových smykadel
ve sběračích a již zapínám vůz, zasouvám
LSI kartu do palubního počítače, vyťukávám
číselný kód linky, osobní číslo a „palubák“
už mě navádí na linku.
Vyrážím z Nemanic směrem na Rožnov.
Na prvním „kole“ je celkem klid, ono také
ve 4:45 hodin mnoho lidí nejezdí. Také na ulicích je ještě málo aut. Je pondělí, a je jasné,
že je to klid před bouří. Při dalším kole už
jedou lidé do práce i první studenti, u Družby
je vůz plný. To, že máte plný vůz, poznáte
citelně i na jízdě. Ten 25 tun vážící drobeček
se 150 cestujícími se poněkud líněji rozjíždí.
Při dalším kole zaplňují vůz děti jedoucí do
škol a provoz před osmou hodinou se ocitá
ve „správném“ bodu varu. Do Rožnova přijíždím se zpožděním 14 minut, ale mám tady
bezpečnostní „svačinovou“ přestávku, takže

následný výjezd bude na čas. Přestávka se mi
ovšem ne vlastní vinnou zkrátila právě o těch
14 minut. Zhltnu svačinu připravenou manželkou a už zase „hurá do víru velkoměsta“.
Provoz je hustý, křižovatky se projíždějí
nadvakrát i natřikrát. Po celou dobu nastupování a vystupování sleduji vnějším zrcátkem dění okolo vozu. Za stanicí Družba zastavuji před přechodem a pokynem ruky vyzývám mladou paní s kočárkem, že může přejít. Při pohledu do levého zrcátka však lituji
svého činu, protože k přechodu se řítí vozidlo.
Je jasné, že zastavit u přechodu nehodlá
a v tuto chvíli už ani nedokáže. Zachraňuji
situaci krátkým zatroubením, a naštěstí mladá
paní reaguje ihned a nevstupuje do levého
jízdního pruhu. Znovu se rozjíždím, ale vnitřní
klid je fuč. Na křižovatce u OBI dojíždím onoho „umělce“. Právě mu skáče zelená a za jeho

„tuňákem“ zůstávají na vozovce dvě krátké
černé čáry. Ve stanici u hřbitova vystoupí většina cestujících. Se zbytkem pasažérů dojíždím na Borek se zpožděním 12 minut. Podle
jízdního řádu jsem měl odjíždět už před třemi
minutami, jedu tedy rovnou do nástupní stanice, abych se zbytečně nezdržoval. Starší
pán, který si významně ukazuje na hodinky,
však ihned po nastoupení tvoří nový konflikt.
Otevírá dveře do kabiny a častuje mně ostrými výtkami za nedodržování jízdního řádu,
že si děláme, co chceme, jezdíme draho,
zkrátka nezůstala na nikom z podniku nit suchá. Můj pokus o vysvětlení zapadl s bouchnutím dveří od mé kabiny. Pouštím se znovu
do městského provozu a s údivem a rád zjišťuji, že doba do střídání rychle utekla.
Redakčně kráceno,
autorem je jeden z 230 řidičů MHD.
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