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ČESKÉ BUDĚJOVICE Na velký freeti-
me park s lanovým centrem, areá-
lem pro skateboardisty a dalším vy-
bavením za 70 milionů korun, kte-
rý měl vyrůst v českobudějovic-
kém lesoparku Stromovka, se oby-
vatelé krajského města těšili mar-
ně. Radnice po dlouhém uvažová-
ní nakonec rozhodla, že od roky
plánovaného projektu ustoupí.

Město už také odstoupilo od
smlouvy, která mu na tuto stavbu
zajišťovala evropskou dotaci 20,1
milionu korun. Zbylých zhruba pa-
desát milionů by muselo zaplatit
ze svého.

Nákladný projekt vzbuzoval na
budějovické radnici už dříve bouř-
livé diskuse. Kritizoval jej napří-
klad bývalý náměstek primátora a
současný opoziční zastupitel za
ODS František Jelen. Podle něj
byly některé naplánované části roz-
lehlého areálu příliš drahé a jiné
úplně zbytečné.

„Třeba plánované hřiště pro plá-
žový volejbal máme přes silnici.
Prvky pro skateboardisty, které
byly navrženy z drahého dřeva, by
stály dvanáct milionů korun. Stej-
né z betonu přitom vyjdou na dese-

tinu,“ upozorňoval už vloni v létě
Jelen.

Výhrady k freetime parku měla
kvůli jeho vysoké ceně i ČSSD, kte-
rá nyní spolu s Občany pro Budějo-
vice a TOP 09 stojí v čele radnice.

Na začátku letošního roku se
proto město pokoušelo projekt pře-
pracovat, aby vyšel levněji. Místo
teenagerů se měl zaměřit přede-
vším na starší občany a také malé
děti.

Sklízel kritiku kvůli vysoké ceně
„Máme představu nějakého dět-
ského světa, který by byl oplocený
a nabídl jiné aktivity než klasická
hřiště. Pro starší lidi bychom rádi
vybudovali například hřiště na pé-
tanque,“ nastínila tehdy náměstky-
ně primátora Ivana Popelová s
tím, že celkové náklady by se měly
snížit na zhruba čtyřicet milionů.

Ani to se však nakonec nepodaři-
lo. „Rozhodli jsme se, že původní
záměr přestaneme sledovat. Místo
ale rozhodně neposkytneme ke ko-
merčnímu využití,“ oznámil minu-
lý týden budějovický primátor Ju-
raj Thoma.

Radnice naopak pro Stromovku

připraví další studii na volnočaso-
vé hřiště. Projekt ale zřejmě bude
daleko menší a také o hodně lev-
nější. „Je to škoda, protože o volno-
časovém parku se hodně mluvilo.
Myslím, že Stromovka by pro něj
byla ideální. Zatím je docela nevyu-
žitá,“ podotkla Věra Průchová z
Českých Budějovic.

Mladá maminka do lesoparku
jezdí hlavně na procházky s kočár-
kem. „Manžel ale sportuje rád,
zkouší všechno možné. Nájmy
hřišť jsou ale ve městě dost drahé
a i za různými dalšími atrakcemi je
třeba většinou vyjet za město,“ do-
dala Průchová.

Obyvatelé Budějovic teď k adre-
nalinovým zábavám hodně využí-
vají například lanové centrum v
Hluboké nad Vltavou. Mimo jiné si
tu mohou vyzkoušet sedmimílové
skákací boty, obří houpačku nebo
lanovku, která začíná ve výšce šest-
nácti metrů.

Některé z atrakcí jsou určené i
pro děti. Například na začátku
května tu pro malé návštěvníky
otevřeli novinku v podobě velké
čtyři metry vysoké nafukovací sklu-
zavky. Lenka Zimmelová

Lidé od nás
Malebná Šumava
je lepší než
kamenné Alpy

Několik let plánované volnočasové centrum v českobudějovickém lesoparku
Stromovka nakonec město stavět nebude. Odstoupilo už i od smlouvy, která
mu zajišťovala dvacetimilionovou dotaci. Připraví nový, skromnější projekt.
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Otvírací doby pokladen
finančních úřadů
Už jen čtyři dny zbývají lidem k za-
placení daně z nemovitosti. Proto-
že byly zrušeny takzvané daňové
složenky, za které se na poště ne-
platil žádný poplatek, míří stále
více lidí daň uhradit přímo na po-
kladny finančních úřadů. Ty proto
rozšířily své úřední hodiny. V Čes-
kých Budějovicích mohou lidé
daň zaplatit dnes a zítra od 8.00
do 14.30, v pondělí a úterý od 8.00
do 15.30. V Týně nad Vltavou je ve
všechny dny otevřeno od 8.00 do
11.00 a od 12.30 do 14.00. V Trho-
vých Svinech mohou lidé na po-
kladny přijít dnes a zítra od 8.00
do 11.30 a od 12.30 do 13.30. V
pondělí se otvírací doba prodlouží
až do 15.00, v úterý pokladna za-
vře ve 14.30. Daň lze zaplatit i bez-
hotovostním převodem z bankov-
ního účtu. (zml)

D o jižních Čech jsem z rod-
né Prahy poprvé přijel v
pěti letech. Navštívil jsem

Chýnov a okamžitě se do jihu za-
miloval. Teď žiji střídavě v Čes-
kých Budějovicích a na Šumavě.
Šumava mi k srdci přirostla více,
je přívětivá a malebná. Rozhodně
bych ji upřednostnil před kamen-
nými Alpami. Mrzí mě ale součas-
ný problém s kůrovcem. Pátral
jsem hlouběji v historii a zjistil, že
proti kůrovci se vždy zasahovalo.
Nejsem odborník, ale myslím si,
že by stav v šumavských lesích ne-
měl mít volný průběh. Kvůli napsá-
ní několika turistických průvodců
jsem Šumavu i jižní Čechy proces-
toval a troufám si říct, že neexistu-
je místo, které bych nenavštívil.
Teď se chystám na vydání 6. dílu
cyklu Šumava, tentokrát z Česko-
krumlovska. Napsal jsem i biogra-
fii paralympičky Jany Fesslové.
Současná aféra s podvody mne
štve, nechápu, co se stalo. Myslím,
že Jana Fesslová degradovala po-
slání knihy.

Rožmberské slavnosti
V Netolicích se 21. května konaly
Rožmberské slavnosti
a staročeský řemeslný jarmark.

Foto: Martina Schönbauerová
( martina119)

Děti malovaly medvědy na kře, vodní svět i barevná auta

Umělecká díla ze školky zkrášlila radnici
Medvědi na ledové kře, vodní svět, pestrobarevná auta, sportovci
nebo školka vytvořená z víček od umělohmotných lahví. Výstavní síň
českobudějovické radnice zaplnily desítky děl dětí z Mateřské školy
Čéčova. „Je tu to nejlepší za posledních pět let. Podílelo se snad kaž-
dé ze 184 dětí, které nás momentálně navštěvují,“ řekla včera při ver-
nisáži ředitelka školky Věra Hejpetrová. Výstavu si mohou lidé pro-
hlédnout do 13. června. (zml)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (zml) I ve špat-
ně přístupných místech mohou li-
dem pomáhat členové Humanitár-
ní jednotky Českého červeného kří-
že z Českých Budějovic. Minulý tý-
den totiž získali nový terénní auto-
mobil, který jim zatím ve výbavě
chyběl.

„Naše jednotka zasahovala při
různých mimořádných událos-
tech, například při povodních.
Toto auto nám v podobných situa-
cích velmi pomůže,“ řekla ředitel-
ka budějovického spolku Českého
červeného kříže Hana Vacovská.

Do terénního nissanu se vejde s
potřebným zdravotnickým vybave-
ním až sedm lidí. Auto stálo jeden
milion, celý ho zaplatil dar Nadace

společnosti ČEZ. „Přednostně jej
budeme využívat pro krizové situa-
ce. Svou roli ale sehraje také při vý-
uce v poskytování první pomoci,“
doplnila Vacovská.

Jako jedni z prvních si vozidlo
prohlédli účastníci soutěže mla-
dých zdravotníků, do níž se zapoji-
lo sto dětí z českobudějovických
základních škol.

Český červený kříž nebyl jediný,
kterému Nadace ČEZ v poslední
době peníze poskytla. Deset milio-
nů dostali jihočeští hasiči a čtyři
miliony zdravotnická záchranka.

Vaše názory nás zajímají!
Své názory pište na redcb@mfdnes.cz

Proč tolik křiku kolem
ředitele Stráského?
Po jmenování nového ředitele
Jana Stráského se zdálo, že se roz-
bouřená situace na Šumavě uklid-
nila. Jmenování Stráského přivíta-
ly šumavské obce, podporu mu vy-
jádřili hejtmani Jihočeského i Pl-
zeňského kraje, jihočeské zastupi-
telstvo dokonce přijalo usnesení o
podpoře kroků, které chce Jan
Stráský ve své funkci konat. Minis-
tr Chalupa, který Stráského do
funkce jmenoval, po konzultacích
se svým úřadem sice trochu upra-
vil Stráského plány na boj s kůrov-
covou kalamitou, ale opětovně jej
podpořil. Demokraticky zvolené
orgány, vláda, kraje a obce mu vy-
jádřily podporu. Sešla se nově jme-
novaná rada parku a vyjádřila
Stráskému podporu. Mohlo by se
zdát, že se situace na Šumavě
uklidní.
Přesto se po jeho jmenování strh-
la mediální bouře plná odporu jak
k osobě Jana Stráského, tak k jeho
plánům, jak řešit kůrovcovou kala-
mitu na Šumavě. Hnutí DUHA a
několik aktivistických vědců z Jiho-
české univerzity se předhánějí v
dopisech vládě a parlamentu, tis-
kových zprávách a mediálních pro-

hlášeních. Vyjadřují obavy o osud
Šumavy a obavy z toho, že káce-
ním v nejcennějších částech Šu-
mavy zničí Jan Stráský podstatu
národního parku.
Nabízí se otázka, proč aktivistům
a vědcům nevadilo, že bývalé a
jimi podporované vedení Národní-
ho parku Šumava těžilo v zónách
zařazených do tzv. bezzásahovosti
a na tuto těžbu v srdci parku za po-
slední období vydalo ministerstvo
životního prostředí 115 výjimek?
Harvestory v té době běžně těžily
v oblastech, kam byl lidem z důvo-
du ochrany přírody zakázán pří-
stup. Proč Hnutí DUHA a aktivis-
tičtí vědci neprotestovali, když byl
minulým vedením Správy NP Šu-
mava zřízen kalamitní štáb a ků-
rovcová těžba narostla a těžby vý-
razně překročily všechny rekordy
národního parku? Proč jim nevadi-
lo, když v posledních dvou letech
rychle narostly ohromné holiny a
k tomu plochy odumřelého lesa.
Nenávratně zmizela plocha vzrost-
lého lesa o rozloze několika tisíc
hektarů, nejcennějších lesů na Šu-
mavě. Jen za rok 2010 uschlo vli-
vem žíru kůrovce téměř milion
vzrostlých smrků.
Když nyní volají „neničte srdce Šu-
mavy“, proč mlčeli, když minulé
vedení kácelo právě v tomto srdci,
v prvních nejcennějších zónách
po tisících stromech? V roce 2009

těžilo v Národním parku Šumava
téměř 50 harvestorů a v roce 2010
to bylo 30 harvestorů a jen za po-
slední dva roky bylo vytěženo té-
měř 700 tisíc kubíků kůrovcového
dřeva. Proč nyní hlasitě protestují
proti použití insekticidů k hubení
kůrovce, když se používají na Šu-
mavě každoročně?
Bohužel, média opakovaně zveřej-
ňují nejrůznější „odhalení“ Hnutí
DUHA a mediální vyjádření akti-
vistických vědců, která se druhý
den ukážou jako vykonstruovaná.
Oč jde? Samozřejmě, cílem Strás-
kého je zastavit kůrovcovou kala-
mitu, zatímco někteří vědci a Hnu-
tí DUHA si přejí co nejvíce suché-
ho lesa, jak říkají, divočiny a no-
vých pralesů. V minulých letech
se těžilo na Šumavě dřevo za stov-
ky milionů a řada lidí napojených
na tento byznys křičí, že se to změ-
ní. Pamatujete, jak vědci bombas-
ticky prezentovali objev houby
beauveria bassiana, která zachrá-
ní Šumavu před kůrovcem? Hou-
bu demonstrativně rozprašovala
nad Šumavou práškovací letadla a
stříkali ji na stromy hasičskou stří-
kačkou. A výsledek? Každý se v su-
chém lese může přesvědčit. Mož-
ná tedy nebudou ani milionové za-
kázky pro vědce. Suma sumárum,
nedivme se protestům proti Strás-
kému, jde o peníze. Tomáš Jirsa
Senátor jižní části Šumavy

Hynek
Klimek
jihočeský
spisovatel

Fórum čtenářů

Pondělí: Tábor, Soběslav,
Bechyně, Veselí n. L., S. Ústí

Úterý: Strakonice, Blatná,
Vodňany, Volyně

Středa: J. Hradec, Třeboň,
Dačice, Č. Velenice, N. Bystřice

Čtvrtek: Č. Budějovice,
Týn nad Vlt., Hluboká nad Vlt.

Pátek: Písek, Protivín,
Mirovice, Milevsko

Sobota: Český Krumlov,
Prachatice a Šumava

Stál milion Do terénního
nissanu se vejde až sedm lidí.

výběr z dopisů, kráceno

Práce dětí ve výstavní síni českobudějovické radnice
Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Zprávy z měst

Freetime park
za 70 milionů
shodili ze stolu

Terénní vůz pomůže při povodních

Vaším objektivem Fotografie Martiny Schönbauerové umístěné na internetovém serveru rajce.net


