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prázdniny jsou klidným obdobím,
kdy se věnujeme větším opravám
naší techniky, rekapitulujeme
uplynulé období a plánujeme na
další sezonu. Když se ohlížíme
nad předprázdninovým obdobím,
opět se nám podařilo navýšit vypravení a zajistit dopravu pro celou řadu školních výletů a akcí.
Velké díky za to patří našim řidičům stejně jako dispečinku i dílně, jejichž zásluhou se nám podařilo udržet velice dobrý standard
služeb. V červenci jsme jako poděkování pro náš tým tradičně
uspořádali přátelské setkání v našem areálu v Trhových Svinech.
Všem klientům, zaměstnancům i přátelům firmy přeji klidné
i pohodové léto!

Foto: archiv Petra Stibora

Petr Stibor,
majitel společnosti StiBus

StiBus hrdě navazuje na dlouhou
rodinnou tradici provozování
autobusové dopravy. Pradědeček
současného majitele – pan
Václav Mašek – zahájil tuto
činnost již v roce 1927

www.stibus.cz

Foto: Jan Šťastný

Milí čtenáři,

Dne se StiBusem
se zúčastnilo 150 dětí
Na Den se StiBusem přijely
děti z pěti škol z Českých
Budějovic, Trhových Svinů,
Suchdola nad Lužnicí a Horní
Stropnice.

Akce byla odměnou za účast ve
výtvarné soutěži „Se StiBusem
na cestách“, ve které jednotlivci
i celé školní třídy zasílali obrázky
autobusů StiBus. Jako nejvhodnější místo konání byl vybrán
areál autocvičiště v Českých Budějovicích, významnými partnery
byli ÚAMK a Besip. Děti si pro-

věřily svoje znalosti o bezpečnosti v dopravě formou testů a zajezdili si na šlapacích autíčkách
na dopravním hřišti. Připraveny
byly i výtvarné aktivity jako korálkování, zdobení sádrových figurek, skládání origami a také
přes metr a půl dlouhý model
autobusu z krabic, při jehož sestavování bylo nutno zapojit šikovnost a důvtip. Zaručeně
největší úspěch ale sklidily projížďky autobusem a možnost vyzkoušet si v praxi některé řidičské dovednosti.

www.facebook.com/ADStiBus
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OTÁZKA PRO...

AKTUÁLNĚ

Pavel Halámka,
starosta obce Jivno

Opravy automobilů
v plném proudu

Letní recitál o lásce
na zajímavých místech

Jak jste spokojen s linkou
obecní dopravy?

Od začátku
roku 2017 je
servisní zázemí StiBusu
v Trhových
Svinech k dispozici nově také pro
externí klienty. Jsme rádi, že se
nabídka setkala se značným zájmem. Stále se učíme a mimo jiné
jsme se díky našim klientům stali
specialisty na úniky či diagnostiku poruch autoklimatizací. 80 %
zákazníků si volí platbu kartou,
která je jednodušší a rychlejší pro
obě strany. Servisní služby mají
i novou facebookovou stránku:
facebook.com/StiBusservis.

Agentura Kultur-Kontakt vás
zve na divadelní
komedii Zdeňka
Podskalského
pod názvem
Návštěva mladé
dámy – recitál o lásce. Vyberte si
některé ze srpnových představení
na některém z vybraných hradů,
zámků či klášterů a pobavte se
u řady humorných scének z partnerského soužití muže a ženy
a třeba v některé z nich najdete
i sami sebe. Více informací na
www.kultur-kontakt.cz, předprodej zajišťuje www.cbsystem.cz.

Již to bude rok, co mezi obcemi
Jivno, Adamov, Hůry, Libničí
a Rudolfovem vídáme malý modrý autobus s velkou bílou šipkou.
Ano, právě autobusy StiBusu zajišťují hlavně přepravu dětí z našich obcí do škol a slouží jako
přípoj na autobusy dopravního
podniku města České Budějovice.
A nejen to. Pro další obyvatele se
tak vyřešila doprava do zaměstnání a pro starší občany možnost
dojet si na nákupy i k lékaři. Než
ale v září mohl vyjet první spoj,
stálo to nás, starosty zmíněných
obcí, mnoho práce a času, kdy
jsme se s panem Stiborem snažili
vše poskládat tak, aby vše šlapalo
jako v dobrém motoru. Velké poděkování patří také panu řidiči
Slávkovi, který vždy s úsměvem
a v dobré náladě ochotně poradí
a pomůže i starším občanům
v nastupování a vystupování
z autobusu. Přeji StiBusu a nám
všem, abychom v září vyjeli do
druhého roku s ještě větším elánem a klidem a třeba i s nějakým
překvapením.

TELEGRAFICKY
● Osmisměrka: Tajenka v květnovém čísle StiBus magazínu zněla:
„Nákladní vozy dopravní společnosti StiBus za rok ujedou více než
ŠEST SET tisíc kilometrů“. Výhercem vstupenky na výstavu korunovačních klenotů na Zámku Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí se stal
Josef Podhorecký z Českých Budějovic.

Linková doprava: Během hlavních prázdnin nejezdí spoje linky
340930 v trase Suchdol nad Lužnicí, město (6.40) – České Budějovice, Průmyslová (7.30); České Budějovice, Průmyslová (15.5) – Suchdol nad Lužnicí, město (16.44) a České Budějovice, Průmyslová
(16.45) – Suchdol nad Lužnicí, město (17.50). Svézt se opět můžete
od 4. 9. 2017.

●

Dopravní společnost StiBus zajistila 3. června 2017 dopravu účastníků 6. ročníku běžeckého závodu
RunCzech pod názvem Mattoni ½
Maraton České Budějovice.

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

Foto: StiBus magazín – Petr Stibor

FOTOMOZAIKA Z PROVOZU AUTOBUSŮ

I náš nejdelší autobus Karosa
LC 943 si žádá servisní péči.
S ohledem na jeho délku vyžaduje zaparkování na dílenský kanál
značnou dávku šoférského umu.

Školní výlety zaměstnaly v předprázdninovém období řidiče i autobusy společnosti v maximální
možné míře. Odměnou nám byly
rozjásané tváře spokojených dětí.
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Jak jsme si užili Den se StiBusem
N

a začátku druhého pololetí dostali žáci osmé třídy nabídku zúčastnit se výtvarné soutěže, jejíž hlavní
výhrou byla jízda za volantem autobusu. Soutěž vyhlásila dopravní společnost StiBus a podmínkou
účasti bylo nakreslit autobus s logem firmy.
Soutěže zúčastnilo přes sedmdesát dětí z pěti různých škol. Vedení společnosti StiBus se rozhodlo
uspořádat pro děti den plný aktivit zaměřený na bezpečnost v silničním provozu. I naši osmáci dostali na
tuto akci pozvánku a jako bonus mohli s sebou vzít další děti z jiných tříd. A tak se vydali žáci na hravé
dopoledne se společností StiBus, kde na ně čekalo nejen mnoho zábavy, ale také spousta úkolů, které je
poučily o tom, jak se bezpečně chovat v silničním provozu a došlo i na jízdu autobusem v roli řidiče.
Všichni se vrátili z akce velmi nadšení.
Mgr. Anna Mášová, učitelka, ZŠ Horní Stropnice

OHLASY DĚTÍ

V pátek 26. 5. 2017 jsme spolu se 6. a 7. třídou
i čtyřmi děvčaty z 5. třídy navštívili dopravní hřiště
v Českých Budějovicích, na které byly vstupenkami
naše kresby autobusu.
Výlet jsme si užili a děkujeme slečně učitelce
Mášové, že jsme se mohli této akce zúčastnit.
Radka Zemanová, 8. třída

Za každý splněný úkol jsme dostali razítko na kartičku. Kdo správně vyplnil dopravní test, mohl si
vyzkoušet jízdu autobusem. Také jsme společně
závodili na kárách. Vyzkoušeli jsme si i vyrábění
ozdob do květináče. Za všech pět razítek jsme dostali odměnu.
Páteční den byl hezký a myslím, že jsme si to
všichni moc užili.
Emma Marková, 6. třída

Na dopravním hřišti v Českých Budějovicích jsme
strávili Den se StiBusem. Tentokrát se nekonala
jízda na kole, ale plnění pěti úkolů, které nebyly
tak snadné, zato velmi zábavné. Největším zážitkem pro nás bylo, když nás paní učitelky vezly
v autobuse. Pátek byl velmi zábavný a my všichni
jsme si ho moc užili. Děkujeme za pěkný den a za
dárky, které jsme od StiBusu dostali.

3x foto: Jan Šťastný

Eva Wagnerová, 6. třída

Jeli jsme autobusem StiBus. Když jsme přijeli na
dopravní hřiště, dostali jsme kartičky a sbírali na
ně smajlíky za splněné úkoly. Mohli jsme jezdit na
šlapacích kárách nebo třeba stavět mini StiBus.
Celý den byl moc super a aktivity mě moc bavily.
Eliška Blehová, 5. třída
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Dne 26. 5. 2017 jsme se zúčastnili Dne se StiBusem.
Chodili jsme na různá stanoviště a sbírali razítka. Jako první jsme si šli vybarvit autobus. A to byl první
krok k tomu, stát se dobrým řidičem autobusu. Pak
jsme přešli k druhému stanovišti. Mohli jsme si vybarvit ozdobu. Za vybarvení ozdoby jsme dostali
další razítko. Poté jsme rozhodli, že zkusíme udělat
dopravní testy. Měla jsem tam drobné chybičky, ale
razítko jsem nakonec dostala. Pro poslední razítko
jsme šli na stanoviště, kde se stavěl model autobusu. Když jsem měla vše vyplněné, šla jsem navlékat
korálky. Pak jsem se svezla autobusem, který řídila
paní učitelka Smirnovová.
Linda Truong, 5. třída

Na dopravním hřišti jsme plnili úkoly. Za splnění
jsme dostali smajlíka na kartičku, kde byl nakreslený autobus a každý smajlík byl jakoby jeden z pasažérů toho autobusu. Ke konci dne si zkoušeli děti i učitelé řídit autobus StiBus.
Martina Maršálková, 5. třída

Plnili jsme zajímavé úkoly, např. skládání autobusu, řešili jsme testy, jak se chovat na silnici, mohli
jsme navlékat korálky, barvili jsme keramiku atp.
Někdo si dokonce vyzkoušel, jak se řídí autobus.

5x foto: Jana Ptáčková

Zuzana Zakuciová, 5. třída
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POHÁDKY OD KLÁRKY

4.

Brzdík kovbojem
K

letním prázdninám neodmyslitelně patří dobrodružství, kamarádi, běhání, koupání a opékání buřtů. Brzdík se
za tím vším vypravil na Divoký
západ. Nasadil si široký klobouk, oblékl kostkovanou košili a spolu
s dalšími kovboji vyskočil na koně a vyrazil
vstříc prérii. Poté, co se
kovbojové naučili postavit stan a zacházet
s koltem, čekal je lov
dobytka. Nejprve se jim
to zdálo jednoduché, ale
brzy zjistili, že chytit divokého býka do lasa
a neublížit ani jemu ani
sobě, není hračka. Při
cestě na trh, kde se snažili dobytek prodat, je
přepadli banditi, než dorazil šerif se svou bandou, padlo několik výstřelů, ale naštěstí se
nikomu nic nestalo. Po
neúspěchu s dobytkem se
Brzdík a jeho kamarádi
rozhodli zkusit štěstí při
rýžování zlata. Každému
z nich se podařilo najít
několik valounků a svůj

úspěch pak oslavili v nejbližším
saloonu. Ve městě kovbojové
přijali neodolatelnou nabídku
doprovodit poštovní dostavník,
který směřoval do méně probádaných kou-

tů země. Cesta byla velice nebezpečná, kamarádi se střídali
na hlídce ve dne, v noci, učili se
rozdělat oheň a ulovit dostatek
potravy pro sebe i ostatní. Když
už byli téměř u cíle, narazili
na místní kmen indiánů
a došlo k potyčce. Tentokrát se však neobjevil žádný šerif, který by kovbojům
pomohl, museli se spolehnout jen sami na sebe. Boje byly nelítostné, ale nakonec se jim přece jen
podařilo indiány přesvědčit, že přicházejí v dobrém
a na důkaz nového přátelství spolu vykouřili dýmku míru. Léto uteklo jako
voda a s ním skončil i tábor inspirovaný Divokým
západem, na kterém Brzdík všechna ta dobrodružství zažil. Podobně
napínavé ale může být
i vaše léto, stačí, když vyrazíte na nějaký dětský
tábor, jistě se jich ve vašem okolí pořádá mnoho. A je dost možné, že
tam pojedete vaším oblíbeným StiBusem.
Kresba: Anna Kučerová

Klárka

6

StiBus magazín | červenec 2017

Muzeum Sýpka
Horní Stropnice

VAŘÍME SE STIBUSEM

Jarní polévka
z červené čočky
podle Luďka Mathé

Expozice o Novohradských
horách a množství
interaktivních aktivit týkajících
se přírody i pečení chleba
najdete v Sýpce v Horní
Stropnici.

cibuli, olej, červenou čočku (na
1 litr polévky přibližně 200 gramů), indické kari, drcená loupaná rajčata, smetanu, petrželku,
pažitku, libeček apod., zakysanou smetanu.
Jak na to?

Foto: Sýpka Stropnice

zkoušet si pletení housek.
O prázdninách v muzeu probíhají tzv. Živé soboty se zajímavým programem.

Cibulku osmahneme na oleji a zalijeme hovězím vývarem, přidáme
červenou čočku a drcená loupaná
rajčata, osolíme dle chuti. Ke konci okořeníme indickým kari. Polévku můžete na závěr dochutit
také petrželkou, pažitkou, libečkem nebo jinou zelenou bylinkou.
Před servírováním ozdobíme polévku lžičkou smetany.

Více informací na
www.sypka-stropnice.cz
Foto: Jana Ptáčková

Krásné prostory sýpky mají několik pater. V nich najdete různá stanoviště s aktivitami pro
děti i dospělé. Stezku poslepu
po různých typech povrchů, házení míčky či houpání na pytlích na obilí. Můžete si zde prohlédnout různé druhy obilí
a prosít si je mezi prsty. Za pozornost určitě stojí samotná
budova sýpky se svými mechanismy. A v nejvyšším patře
najdete malou rozhlednu.
V přízemí vám nabídnou občerstvení a máte tu možnost vy-

Budete potřebovat:

Program živých prázdninových sobot

5. 8.
12. 8.
19. 8.
26. 8.

Tvůrčí dílny
(vždy od 10 hodin)
Helena Irrová – drátkování
Lucie Petrželková – plstěné korále
Jirka Králík – řezbářská dílna
Lenka Tůmová – výroba
šperků a vinutých perel

RELAX

PEXESO – pátý díl
Pro ukrácení dlouhé chvíle nejen
při cestování pro vás připravujeme PEXESO s obrázky autobusů,
nákladních vozů i dalších zajímavých momentů ze života dopravní společnosti StiBus. V pořadí
již třináctým dílkem je kartonový
model autobusu, jehož složení si
mohli vyzkoušet účastníci květnového Dne se StiBusem.

Pohádky a představení
(vždy od 16 hodin)
Divadlo Máma a táta – O drakovi
Divadlo SUŠ – Ekopohádky
Téměř divadelní společnost:
Nafrněná princezna, Devět jednou ranou
Kejklíř Slávek – Kejklířské vystoupení

Luděk Mathé je řidičem ná-

kladní dopravy společnosti
StiBus, jezdí s osmnáctipaletovým vozem Mercedes-Benz
Atego na trase do Prachatic.

Autor modelu: Martin Janda

Papírový model autobusu
SOR C 7,5 LiLi
6C9 9137
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Slavomír Klimeš
a jeho SOR C 7,5 LiLi
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OSMISMĚRKA O CENY

Vyluštěte tajenku naší osmisměrky a vyhrajte vstupenky do Muzea Novohradských hor Sýpka Stropnice v Horní Stropnici. Tajenku nám za-

šlete nejpozději do konce srpna poštou na adresu redakce, e-mailem na
stibus@stibus.cz nebo ji odevzdejte řidiči v libovolném autobusu společnosti StiBus.

Obtížná trasa obecní dopravy, vedená úzkými uličkami staré zástavby, se pro Slávu stala postupně rutinou a nyní už ji zná
dokonale. V tandemu s přidělěným autobusem SOR C 7,5 LiLi
se postupně stal symbolem obecní dopravy pro místní občany.
Tento náš pětadvacetiletý řidič začínal u StiBusu nejprve jako brigádník, který si od svého zaměstnání servisního specialisty
vzduchotechniky rád odskočil za
volant svého oblíbeného autobusu. Motorismu se věnuje i mimo
zaměstnání – je nadšeným renovátorem vozidel. Když už však má
všech vozidel přespříliš, rád si odpočine na zahradě své chalupy.

autorka osmisměrky: Jana Ptáčková

Jak dlouho již lidstvo peče chleba? Počátky
spadají až do neolitu, přibližně... (dokončení
v tajence) let před naším letopočtem.

BOEING, DĚČÍN, DINOU, HAITI, HYENA, CHILE, INCÍZE, INDIE, LINKOVÝ,
MÍČEK, OBKROK, OČNÍK, OLOMOUC, OREGON, ORIENT, OŘECHOVÁ,
OSKAR, PONÍK, RMUTY, ŘÍZENÍ, SHEET, SIBIŘ, TRHÁK, TRUSS

2x foto: StiBus magazín – Martin Roub

KONTAKTY
StiBus s.r.o., dopravní společnost
sídlo: Školní 661, 374 01 Trhové Sviny (kancelář 7.30–15.30)
tel.: 734 856 553, 386 322 950, e-mail: stibus@stibus.cz,
www.stibus.cz
vypravujeme vozidla z provozů: České Budějovice
● Týn nad Vltavou ● Trhové Sviny ● České Velenice
vozový park: 16 autobusů, 15 nákladních vozidel,
2 dodávková vozidla
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