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Celkové druhé místo, tedy his−
torický úspěch zaznamenala
na Hrách VI. zimní olympiády
dětí a mládeže České republi−
ky v kraji Vysočina výprava
Jihočeského kraje, když získa−
la 24 medailí. Hry se konaly od
19. do 23. ledna 2014.

„Za 11 zlatých, čtyři stříbrné, de−
vět bronzových medailí a šest čtvr −
tých, tři pátá a sedm šestých míst
nasbírali 164 bodů a mezi 14 kraji je
předstihl pouze Liberecký kraj, který
má pro zimní sporty suverénně nej−
lepší podmínky,“ řekl Václav Průcha,
vedoucí oddělení Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy−oddělení
mládeže, tělovýchovy a sportu při
krajském úřadu.

Na úspěchu mladých Jihočechů se
nejvíce podíleli klasičtí lyžaři a rych−
lobruslaři. Mathias Vacek a Samuel
Jirouš získali po dvou zlatých ve vol−
ném i klasickém běhu na lyžích
a spolu s Karlem Vackem přidali 
ještě třetí zlato ze štafety. Martin
Beránek a Denisa Pytlíková vybo −
jovali také po dvou zlatých na rych−
lobruslařských tratích, další zlato 
získal v závodě na 500 m Jakub
Kopřiva a hoši získali spolu s Jaro −
mírem Pytlí kem a Anto nínem Řepou
ještě zlato ze štafety na 16 kol. Dvě
stříbrné medaile vybojoval Jan For −
mánek ve snowboardingu, Ondřej
Mánek získal stříbro a bronz v biatlo−
nu, Barbora Havlíčková si dojela pro
stříbro v běhu na 2 km volnou techni−
kou a pro bronz na trati 2 km klasicky.

Dvě bronzové medaile si vyjela Silvie
Mikešová ve snowboardu a jednu
získal ve slalomu i Matouš Koudelka.
Uspěli i další sportovci. 

„Je to velmi milé překvapení
a patří jim všem za to velká gratula−
ce. Zejména proto, že v zimních
sportech nepatříme k těm nejsil −
nějším,“ pogratuloval jihočeské vý−
pravě hejtman Jiří Zimola s tím, že
poděkování samozřejmě patří i jejich
trenérům a rodičům. A samozřejmě
také vedoucím výpravy i členům
orga nizačního výboru.

Zimola dále uvedl, že je připra −
vený se s úspěšnými spor tovci, 
jejich trenéry a případně i rodiči set−
kat na krajském úřadě a předat jim
ocenění za vynikající reprezentaci
kraje. (pru)

Uspěli na olympiádě

Soukromá 
střední odborná

škola 
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Potřebují krev
Transfuzní oddělení nemocnice
v Českých Budějovicích mělo
v minulém roce od dobrovolných
dárců dostatek krve. Důvodem 
byla i nižší potřeba ze strany ne−
mocničních oddělení. Odběrů krve
bylo méně, ale přístrojových od −
běrů na výrobu krevních destiček
naopak přibylo. Lékaři přesto uví −
tají nové dárce. Dárcem může být
každý, kdo projde zdravotní pro−
hlídkou a laboratorním vyšet řením.  

Nejméně nehod
Nejméně dopravních nehod za po−
sledních sedm let zaznamenali ji−
hočeští policisté v loňském roce.
I když při nehodách zemřelo 54 li−
dí, je to nejnižší počet, i v počtu
samotných nehod. Je to nejméně
od roku 2007. Za příznivým vývo−
jem může být budování silniční sí−
tě, bezpečnější auta, či ukázně −
nější řidiči. Jak to bude letos, není
jasné. Jen v lednu zemřelo za jedi−
ný týden na silnicích pět lidí.

Další školka 
Zájem o umístění dětí zaměstnan−
ců společnosti Knürr v Nišovicích
by „uživil“ další třídu ve školce.
Radnice ji ale bez dotace neotevře.
Zatím tipuje nejsnazší ze tří variant.
Přístavby, nástavby nebo dostav−
by. Vypadá to tedy, že namísto bý−
valých jeslí vznikne mateřinka. 

Dořeší rekonstrukci?
Převaha táborských zastupitelů
byla proti některým úpravám
Budějovické ulice, které město plá−
nuje na příští rok. Jde o jedinou
obousměrnou komunikaci v centru
města, jejíž rekonstrukce se plánu−
je řadu let. Další příležitost k řešení
budou mít zástupci města v břez−
nu. Pokud se nedomluví, nejspíš
oddálí start stavby, což může při−
vodit komplikace firmám nebo se
ohrozí ideální průběh celé akce.

O psy je zájem
O psy ze strakonického útulku je
zájem. Vloni našlo azyl v útulku
celkem 246 psů. Do nového do−
mova putovalo 241 z nich. Zaří ze −
ní, které společně provozují města
Písek a Strakonice, funguje ve
Strakonicích už od roku 2005.
Z Písku se do útulku loni dostalo
54 psů, ze Strakonic 192.

Představovat Pavla Kikinčuka je
asi zbytečné. Herec, principál,
prima chlap, který nezkazí žádnou
legraci. Takový je Šimon Plánička
z Troškových Sluncí, sen, nebo
starosta Stehlík z Babovřesek, ko−
medie, jejíž pokračování právě
vstupuje do kin. Jak říká, svou
práci má rád, i když je náročná, 
a to i na cestování.

Pavel žije v Plzni a v Praze.
V obou městech hraje v divadle,
v Praze navíc občas točí v televizi,
nebo natáčí filmy. Má rád jižní
Čechy, kde také v roce 1982 
natáčel svůj první film Slunce, 
seno, jahody. 

„Při dvou pohádkách jsem se se
skvělým Zdeňkem Troškou zase
vrátil ke spolupráci, no a teď už 
třetím rokem bude−
me spolu zase točit,
v létě Babo vřesky 3.
Spolu práce se Zdeň −
kem je skvělá, s ce−
lým jeho týmem. 
A v krásných jižních

Čechách, to je prostě pohádka,“
říká Kikinčuk, který se svou ženou,
herečkou Jindřiškou, která v Babo −
vřeskách hraje drbnu Boženu
Němcovou, která má pořád rýmu,
provozuje i plzeňské, velmi úspěš−
né Divadlo Pluto.

„Trochu nás ničí ten vysoký ná−
jem, ty náklady. Stále věříme, že se
nám podaří to zachránit. Lidi to tam

mají rádi, rádi se
k nám vrací. A fakt to
děláme z lásky, proto−
že to se fakt pro pení−
ze dělat ani nedá,“ říká
Pavel Kikinčuk.

Na natáčení Babo −
vřesek vzpomíná rád,
i když dostal od Zdeň −
ka Trošky roli potrhlého
starosty Stehlíka, který
má za ženu Veroniku
Žilkovou.

„Veronika je energická ženská,
skvělá komička, úžasná parťačka.
Spolu práce s ní je skvělá. A na léto
se už moc těším. Teď jsem zvědav,
jak se budou Babovřesky 2 divá−
kům líbit. Věřím, že moc. Hra jou
tam i kluci hokejisti z NHL i nový
ministr vnitra Martin Strop nický,“
směje se Kikinčuk.

Když má náhodou volný čas, rád
cestuje, nebo jen tak odpočívá. Jak
sám říká, své neobvyklé příjmení má
po svém dědovi, který pocházel ze
Zakarpatské Ukrajiny. I jeho dcera
Kamila Kikinčuková. Po obou rodi−
čích má talent i smysl pro humor
a také empatii, které ani Pavlovi, ani
jeho ženě Jindřišce rozhodně nechy−
bí. Proto je mají lidé tolik rádi. (pru)

Herec Pavel Kikinčuk

Komedie Babovřesky Zdeňka Trošky
okouzlila diváky. Veselý příběh
o sportovně zdatném faráři a jeho
krásné sestře, vesnických drbnách,
popleteném starostovi a dalších fi−
gurkách z jihu Čech se dokonce stal
nejnavštěvovanější filmovou kome−
dií posledního desetiletí! 

Tento rekord možná ovšem vydrží
jen do února, kdy budou mít premié−
ru Babovřesky 2. Předpoklady vyho−
dit ze sedla staršího sourozence 
určitě mají – obsahují totiž neméně
vtipnou zápletku a minimálně stej−
nou dávku laskavého troškovského
humoru jako Babovřesky první.
Divák se také opět setká se svými
oblíbenými hrdiny, navíc tu však na −
jde i překvapivé nové protagonisty,
například celou pětici hokejistů
z NHL – Jakuba Voráčka, Jakuba
Kováře, Ondřeje Pavelce, Radka
Smoleňáka a Jiřího Tlustého. Už za−
vedenou babovřeskou hereckou par−

tu doplní i několik nových hereckých
osobností, třeba Martin Stropnický. 

Novinkou proti prvnímu dílu je
i fakt, že souběžně s filmem vychází
o Babovřeskách i knížka. Jmenuje se

Babovřesky aneb U nás ve vsi je to
hezký a je určena především těm,
kteří si laskavý svět Troškovy vesni−
ce zamilovali a nechtějí se s ním lou−
čit, jen proto, že film v kině už skon−
čil. Proto je určitě potěší nejen ba−
bovřeské příběhy převedené do lite−
rární podoby, ale i desítky a desítky
barevných fotografií protagonistů
i filmových situací. Knížka obsahuje
i repor táže, rozhovory a kuriozity
z natáčení – a dokonce i podrobný
plán obce, na němž si mohou čte −
náři zahrát babovřeské Člověče, ne−
zlob se. Knížku vydává naklad −
atelství Bondy.

Křest knihy 
a možnost jejího zakoupení

bude ve stejný den 
jako slavnostní premiéra

19. 2. 2014. 

Babovřesky v knižní podobě
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� Kde je ta hranice, pane Hladíku,
mezi cenou a kvalitou?

Rozhodně se o ní nedozvíte, když si
budete vybírat plastové okno na inter −
netu. Doporučuji návštěvu naší vzor −
kové prodejny v Písku nebo v Tá bo ře.
Jsme největším prodejcem oken
Slovaktual v jižních Čechách. Investice
do výměny oken není malá a každý si
od ní slibuje, že ušetří za vytápění.
� Proč by měl navštívit právě auto−
rizovaného prodejce společnosti
Slovaktual?

Například už jen proto, že Slovaktual
patří několik let k největším výrobcům
oken a dveří ve střední Evropě. Je sou−
částí nadnárodního švýcarského hol−
dingu AFG. Více než dvacetiletá tradice
největšího výrobce plastových oken na
Slovensku je garancí toho, že si zvolí
okno špičkové kvality za přijatelnou 
cenu. V naší vzorkové prodejně může
každý posoudit, kde jsou pro něho
právě ty hranice mezi cenou a kvalitou.
�� Podle jakých kritérií si máme 
okno vybírat?

Počet komor je slabou zárukou de−
klarovaných parametrů okna a ztrácí
svoje opodstatnění. V současnosti je
prvořadým kritériem určujícím kvalitu
okna jeho stavební hloubka a součini−
tel přechodu tepla celého okna Uw.

Například naše okna Pasiv – HL mají
stavební hloubku 85 mm a jejich kon−
strukce umožňuje zasklení až do
hloubky 61 mm. Je použita  revoluční
technologie vlepování izolačních skel
do profilu. V okně Pasiv – HL je stan−
dardně vlepované trojsklo.
�� Jaké výhody přináší vlepované
sklo?

Další zlepšení tepelné izolace okna
o 8 až 10 procent zmenšuje riziko vzni −
ku orosení na okraji skla a zlepšuje se
zvuková izolace. Zvyšuje se tuhost dí−
ky pevnému spojení skla s profilem
a výsledkem je, že nám křídlo nesedá
a sklo se od profilu při větších rozmě−
rech neuvolní. Díky vlepovanému  sklu
se zvyšuje i bezpečnost proti vloupání.
�� A co když sklo praskne. Není 
důvod k panice?

Servisní technik vymění sklo přímo
u zákazníka bez porušení okna za 20
minut. Společnost Slovaktual se tech−
nologií vlepovaných skel zabývá 6 let
a za tu dobu ji vyřešila do těch nej −
menších detailů. V současnosti před−
stavují okna s vlepovanými skly až 70
procent z celkové výroby společ nosti
Slovaktual.
��Předpokládám, že se klienti také
zajímají o materiály, z kterých se
okna vyrábějí?

Profily  pro společnost Slovaktual
vyvíjí a vyrábí německá firma Alu plast
a kromě jiného také vychází z klimatic−
kých podmínek našeho státu.  
��Poradil byste nám tedy s výběrem
oken – na co dbát, čemu se vy−
hnout? 

Okna by měla být vyvíjena speciál−
ně pro středoevropské klimatické
podmínky. Testy a měření na naše 
okna probíhaly v Německu a Ra −
kousku. Tři těsnění v profilu by měl
být standard, který řeší komfortně
zvu kovou izolaci a chrání kování před
vlhkem. Okna se dvěma těsněními 
toto nedokáží eliminovat. Navíc jsou
kvůli odvodu vody vždy provrtána ven
a těmito otvory do prostoru mezi kříd−
lem a rámem proniká v zimě chladný
vzduch. Zjistilo se také, že těsnění
v těchto technologicky zastaralejších
oknech nedoléhají. Stačí sledovat zá−
clony, jak se pohybují. Zjistěte si vý−
robce oken.V dnešní době je na obzo−
ru pád mnoha firem vyrábějících
plastová okna. Díky tomu se snaží na−
lákat na různé akce a doplňky zdarma
nebo prodloužené záruky zákazníky
a tím se nadále udržet na trhu.  

Spousta zákazníků zaujme povědo−
most značky a zajímavá cena, ale za
nízkou cenou se většinou skrývá nej−

jednodušší a nejlevnější profil z port −
folia výrobce. Spousta zákazníků si to
neuvědomuje a pak je tato zkušenost
draze zaplacená. 
��Asi není příliš rozumné při vý mě −
ně oken tedy šetřit za každou cenu.

Měli bychom si uvědomit, že se 
jedná o dlouhodobou investici, kte−
rou chceme snížit výdaje za energie,
a podle toho také postupovat. Na −
příklad dnes montujeme okna Pasiv –
HL do bytových domů, kde plánují 
jejich zateplení. Tím se vytvoří celek,
který přinese majitelům bytů nemalé
úspory.
��Je asi lépe jednou slyšet než ho−
diny trávit u internetu a hledat nej−
vhodnější nabídku.

V naší vzorkové prodejně klient uvidí
na vlastní oči veškeré systémy oken,
které mu také předvedeme a vysvětlí−
me jejich funkci. Dozví se, že výměnu
oken děláme na klíč od vy měření až
po konečný úklid. Dále si může vybrat 
žaluzie, parapety a další doplňky.
Kromě oken nabízíme vchodové dveře
a garážová vrata. (jš)

Tradice,  zkušenost a nejmoderněj ší
technologie zařazují společnost
Slovaktual na přední místo mezi vý−
robce oken a dveří v Evropě.

Neposuzujte plastové okno podle ceny, ale podle kvality
Majitel autorizované prodejny v Písku a Táboře Radek Hladík říká:
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Jižní Čechy se staly prvním krajem
v republice, kde požádal 17letý mla−
dík o „zplnoletnění“, aby mohl pod−
nikat. Věc se tak dostala k  soudu,
který musí rozhodovat. 

Jde o první žádost tohoto typu,
protože tuto možnost přinesl nový
občanský zákoník, který je účinný
od 1. ledna.  Podle pověřeného
místo předsedy soudu Miroslava
Jurmana se žadatel dozví odpověď
do několika měsíců. 

„Byla nám doručena jedna žádost
podle paragrafu 33 čili žádost o sou−
hlas soudu s výkonem pod nika −
telské činnosti s tím, že tedy dotyč ný
bude pro tyto účely zletilý. 

V daném případě se jedná
o chlapce ve věku poměrně blízkém
nor mální zletilosti, takže 16 nebo 
17 let, někde tam to je,“ řekl soud−
ce. Podle právníka Františka Kor −
bela, který je spoluautorem nového
občan ského zákoníku, bude podob −

ných případů rychle přibývat.
„Odhaduji, že by mohly na soudy
dorazit i tisíce žádostí ročně. Pře −
devším v informačních techno lo −
giích a souvisejících oborech často
provozují výdělečnou činnost už
studenti středních škol,“ myslí si
Korbel.V minulosti se možnosti zpl−
noletnění využívalo prakticky jen pro
účely sňatku. Podle nového kodexu
se mohou lidé ve věku před prahem
zletilosti nechat zpl noletnit vedle
podnikání také na příklad v případě
domácího násilí. (pru)

Plnoletý kvůli podnikání

Vybrali miliardy
Jihočeští celníci loni vybrali na da−
ních a clech přibližně čtyři miliardy
korun. Jde přibližně o srovna −
telnou částku s rokem 2012. Nej −
více vybrali na spotřební dani na
minerálních olejích, když šlo o ví−
ce než dvě a půl miliardy korun.
Celní správa České republiky vy−
brala za rok 2013 na spotřebních
daních a clech celkem 143,5 mili−
ardy korun. Jihočeští celníci loni
rovněž objevili padělky za 212
milionů korun. To je výrazně více
než v roce 2012. Tehdy šlo o pla−
giáty za 125 milionů korun. 

Ambulance 
na objednání

Jihočeský kraj chce umožnit pa−
cientům v jím založených nemoc−
nicích, aby se mohli objednat na
ambulantní vyšetření také pomocí
internetu. V případě, že dostane
od zastupitelů zelenou, by mohl
být spuštěn zhruba od poloviny
roku 2015 s tím, že i nadále bude
možné se objednat osobně či po
telefonu. Tento systém má zkva −
litnit péči o pacienty a jejich komu−
nikaci s personálem.

Rozdělí peníze 
Evropský program ROP Jihozápad
vyhlásil další dvě výzvy na obnovu
krajských a obecních silnic. Žada −
telé z Plzeňského a Jiho českého
kraje tak budou z EU čerpat 740
milionů korun. Dalších 150 milio−
nů půjde na projekty krajských
měst. Brzy bude vyhlášená ještě
výzva na cestovní ruch. Na reali−
zaci a vyúčtování dotací mají 
žadatelé ještě dva roky.

Léčba červy
Vědci z Akademie věd Jihočeské
univerzity zkouší léčit Crohnova
choroba a jiná zánětlivá onemoc−
nění střev pomocí vybraných
prvoků nebo červů. Tomuto uni−
kátnímu výzkumu se věnují už řa−
du měsíců. Výzkumy ukazují, že
prvoci nebo červi vložení do střev
pacientů mají schopnost tlumit či
přímo odstranit zmiňované zdra−
votní problémy. V rámci projektu,
který loni na jihu Čech začal, chtějí
vědci vyvinout metodu, která
by se mohla stát běžně používa−
nou léčbou.
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Českobudějovická nemocnice slaví
letos v březnu sté narozeniny. Dějiny
zdravotní péče ve městě sice sahají
do počátku čtrnáctého století, až 
5. března 1914 ale byla otevřena ne−
mocnice v ulici Boženy Němcové.
Dnes patří se 1600 lůžky mezi největ−
ší v zemi. Oslavy narozenin česko −
budějovické nemocnice začnou už
čtvrtého března. 

Na rozdíl mezi zdravotnictvím
dnes a dobou, kdy s medicínou před
čtyřiceti lety začínal, vzpomíná ředitel
nemocnice Břetislav Shon. 

„Chceme zrekapitulovat běh ne−
mocnice po stránce stavební, jak se
rozvíjela, jak se postupně budovala
do této velikosti, trochu zrekapitulo−
vat po stránce medicínské a chceme
naznačit i rozvoj po stránce stavební
nebo i ekonomické do dalších let.

Určitě ne do dalších sta let, něco ta−
kového nelze,“ říká ředitel. 

„Medicínu lze plánovat na deset
dvacet let, protože ty pokroky jsou
obrovské. Počet onemocnění se až
tak nemění, ale způsoby léčby a pře −
devším diagnostiky jsou naprosto
odlišné,“ dodává Břetislav Shon. 

V Nemocnici České Budějovice,
která letos oslaví sté narozeniny, je
ročně hospitalizováno okolo 54 tisíc
pacientů. Lékaři zde provedou více
než 27 tisíc operačních zákroků a té−
měř 660 tisíc ambulantních vyšetření
a léčebných výkonů.

V nemocnici také například 28.
ledna 1930 zemřela na mrtvici bě−
hem téměř „banální“ operace očí
slavná operní diva Ema Destinnová,
která dlouhá léta žila na svém zámku
ve Stráži nad Nežárkou. (pru)

Nemocnice slaví 100. výročí!

�� Jak vlastně vaše škola vznikla?
Naše soukromá škola byla založe−

na společností s ručením omezeným
BEAN  Praha, a to RNDr. Karlem
Schu hem, staňkovským rodákem,
a Ing. Jiřím Molenem 1. září 1995.

Vyučování začalo v pronajatém
prostoru Lidového domu ve Staňkově
s dvaceti studenty čtyřletého oboru
Obchodní akademie. Čekalo nás vel−
mi náročné období existence školy,
vždyť jsme byli první vlaštovkou, prv−
ní soukromou školou domažlického
regionu. Museli jsme přesvědčit své
okolí nejen o schopnostech pedago−
gického sboru, ale i o kvalitním mate−
riálním vybavení. Činnost školy se po−
stupně nejenom stále zkvalitňovala,
ale  samozřejmě i rozšiřovala, a to
o tzv. nástavbové studium Podnikání
denní i dálkovou formu.

V roce 2003 koupila společnost
BEAN bývalou budovu místní zá −
kladní školy a vyučování v ní bylo za−
hájeno již v září téhož roku. Samo −
zřejmě budova prošla celkovou ná−

kladnou rekonstrukcí. Všechny tyto
skutečnosti měly vliv na stoupající
počty žáků v jednotlivých školních 
letech. V letošním školním roce se již
můžeme pochlubit celkovým počtem
373 žáků, kterým se, podle mého 
názoru, řadíme ke školám střední 
velikosti.
��Pokud vím, tak chystáte také něja−
ké novinky. O co se jedná?   

Novinkou pro školní rok 2014/
2015 je zřízení základní školy s roz −
šířenou výukou cizích jazyků. Také
budou využívány nové metody výuky
čtení, psaní a prvouky. Věříme, že
staňkovští a žáci ze spádových obcí
a z okolí využijí této nabídky, neboť se
bude jednat o kvalitní výuku v kolekti−
vech do 15−ti žáků 

Jinak absolventům základních škol
nabízíme formou čtyřletého denního
studia již tradičně Obchodní akade−
mii s několika zaměřeními.

Největší zájem  každoročně bývá
o Obchodní akademii se zaměřením
na cestovní ruch. Studium je zaměře−

no na zvládnutí základních odborných
znalostí a dovedností pro tvůrčí a pro−
fesionální přístup k práci v oblasti
cestovního ruchu.

Dále je to Obchodní akademie se
zaměřením na propagační grafiku.
Ta v současné době  našla široké
uplatnění jako marketingový nástroj
v tvorbě reklamy.

Problematika Obchodní akademie
se sociálně právním zaměřením je
i v budoucnu stále více aktuální.
Stejně tak Obchodní akademie se
změřením na diplomatický protokol
je velice zajímavý a atraktivní obor. 

Hlavně dívky bude jistě zajímat
Floristka − čtyřleté studium za −
končené maturitní zkouškou. Dále je
možné u nás studovat čtyřleté
Gymnázium všeobecné zaměřené na
výuku jazyků a humanitních předmě−
tů. U všech uvedených oborech, a to
u denní formy studia, také nabízíme
individuální způsob studia.
��Paní ředitelko, jaké možnosti mají
u vás ti, kteří si chtějí doplnit svoje
stávající vzdělání?

Například pro absolventy oborů
vzdělávání s výučním listem máme
velmi vhodný obor  Podnikání, jako
denní forma studia. Jde o dvouleté,
takzvané nástavbové studium.

Kromě denních forem studia lze řa−
du oborů studovat i dálkovou formou,
a to Podnikání jako tříleté studium,
Obchodní akademie se sociálně
právním zaměřením a se zaměře−
ním na cestovní ruch jako studium
čtyřleté.
�� Co kdyby měl někdo z uchazečů
zájem o výuční list?

V tom případě můžeme nabídnout
další důležitou novinku, kterou  je tří−
letý obor Kominík – kominické prá−
ce, kde výstupem je výuční list. Jedná
se o denní studium. Věříme, že absol−
venti najdou uplatnění na trhu práce.

Chtěla bych také upozornit, že stejně
tak, jako  budeme přistupovat k zájemci
o studium při rozhodování o přijetí,
stejně tak individuálně přistupujeme
k žáku během celého studia v naší ško−
le. Výuka totiž probíhá ve třídách s niž−
ším počtem žáků a vyučující má proto
prostor pro individuální práci, což je ta−
ké základní prioritou naší školy.

Navíc, v nedávné  době studenti
naší školy navázali kontakt  s Domem
seniorů v Černovicích. Navštívili toto
zařízení, besedovali s přítomnými
klienty a zajímali se o jejich problémy.
V této aktivitě budou pokračovat
v rámci průřezového tématu – Úcta ke
stáří v předmětu psychologie. 

BEAN nabízí maturitu, výuční list, nově přijme i prvňáčky!
Mezi vyhledávané soukromé školy v plzeňském regionu patří již hez−
kou řádku let Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN
s.r.o. ve Staňkově. Škola, která je jenom 40 km vzdálená od Plzně na−
bízí kvalitní vzdělání hned v několika směrech. Na podrobnosti jsme
se zeptali Ing. Marie Bastlová, ředitelky školy. 
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Zoo Dvorec u Borovan má nový přírůstek. V jednom z výběhů
přibyla dvě osmiměsíční mláďata bílého indického tygra.
Jmenují se Nanu a Nena. V zimních měsících mohou návštěv−
níci tento exotický park na Českobudějovicku navštívit o víken−
dech, svátcích a prázdninách.

Tygři se do jihočeského Zooparku dostali z Rakouska.
Transport tygrů byl bez jakýchkoliv komplikací. Nena i Nanu
byli klidní a v podvečerních hodinách byli z přepravních boxů
vypuštěni do nového výběhu.

„Máme velikou radost, že je tu máme. Poděkování patří 
společnosti, která nám v mnoha ohledech pomohla k získání
a uskutečnění našeho dalšího snu,“ řekl majitel zoo Viktor
Ambrož s tím, že Nena a Nanu rádi přivítají návštěvníky v zimní
sezóně každý víkend od 11 do 16 hodin. Bílí tygři jsou uniká−
tem nejen v ČR, ale i v Evropě. (pru)

Úpravnu 
rekonstruují dál

Rekonstrukce úpravny vody
v Pracejovicích, která začala vlo−
ni, pokračuje. V závěru uplynulé−
ho roku patřilo k nejviditelnějším
změnám zbourání venkovní mo −
no litické zdi. Bouralo se i v budo−
vě filtrů a strojovny, odstraněna
byla stavební konstrukce pod
usazovacími nádržemi. Vedle toho
tu dělníci demontovali původní
technologické zařízení. Nově na−
opak vyrostla v areálu opěrná zeď.

Pracejovická úpravna vody je
vedle úpravny v Hajské a vodovo−
du z Římova jedním ze tří hlavních
zdrojů pitné vody pro Strakonice.
Zásobuje severní část města, a ta−
ké Pracejovice, Mutěnice, Rado −
šovice a Katovice. Její rekonstruk−
ce potrvá 18 měsíců a hotová by
měla být na jaře 2015.

„Starou technologii nahradí no−
vá, dvoustupňová. Vzroste množ−
ství i  kvalita dodávané vody, a ta−
ké podíl automatizace na provozu
úpravny. Zároveň budou odstra−
něny také některé nepotřebné bu−
dovy,“ řekla strakonická místosta−
rostka Ivana Říhová.

Je třetí velkou investicí do vo−
dohospodářského majetku města
v posledních letech. Ten má cel−
kovou hodnotu téměř dvě miliardy
korun a tvoří ho na 300 kilometrů
vodovodních a kanalizačních sítí,
čistírna odpadních vod, která vlo−
ni prošla rozsáhlou intenzifikací,
a dvě úpravny vody.

Úpravna vody v Pracejovicích
slouží svému účelu už bezmála
půl století. Do zkušebního provo−
zu byla uvedena v roce 1966.
Poté byla postupně třikrát rozšiřo−
vána, naposledy v roce 1982.

Rekonstrukce a modernizace
stavební i technologické části
pracejovické úpravny má stát té−
měř 124 milionů korun, z toho
dotace z evropského Operačního
programu životního prostředí by
měla dělat 83,2 milionu korun
a ze Státního fondu životního pro−
středí 4,9 milionu korun. Sou −
visející vyčištění a úpravy prame−
niště, kterých se dotace netýká, si
vyžádají dalších zhruba 65 milio−
nů korun. Dělat se budou podle
možností města. (pru)

Bílí tygři jsou unikát!

Táborští turisté požádají o stavební povolení pro novou rozhlednu
Hýlačka. Vyroste na stejném místě jako její předchůdkyně, kterou
před dvěma lety zničil požár. Náklady na novou stavbu jsou asi
šest milionů korun. Turisté zatím sehnali necelou polovinu potřeb−
né sumy. Pomoc s financováním přislíbil Jihočeský kraj i město
Tábor, zapojit se mohou i lidé prostřednictvím veřejné sbírky. 

Podle předsedy Klubu českých turistů v Táboře Radka
Přílepka moderní architektonický návrh nové rozhledny zároveň
respektuje podobu původní Hýlačky: 

„Je to návrh, kterým je ocelová konstrukce s uzavřenou vy−
hlídkovou plošinou. Vysoký je  zhruba 35 metrů, plošina je ve
výšce 25 metrů, takže to bude sloužit pro dobrý rozhled i nad
korunami stromů, které původní Hýlačku obrostly.“

Původně chtěli turisté, aby nová rozhledna byla jakousi 
kopií té původní, nakonec zvítězil modernější návrh. Dokdy 
bude nová Hýlačka stát, není jasné. Mohlo by to ale být už
v příštím roce. (pru)

Vyroste rozhledna

Prachatická nemocnice pořídila dvě
nové masážní vany na vodoléčbu.
Dohromady stály přes 300 tisíc ko−
run. Rehabilitační oddělení tak opět
o něco vylepšilo své vybavení. První
vana je určena pro mikromasáže ce−
lého těla a druhá hlavně pro masáže
dolních končetin po úrazech nebo
operacích. Kromě moderního vzhledu
jsou vany komfortnější pro pacienty
a mají nižší provozní náklady. 

Za bezmála 165 tisíc korun pořídila
nemocnice celotělovou vanu pro per−
ličkovou lázeň, jež využívá vodoléčbu
mikromasáží kůže a podkoží vzducho−
vými bublinami, což představuje 122
vzduchových masážních trysek. Sou −
částí zakoupené vany je i podhlavník,
lehátko a schůdky do vany pro snad−
nou přístupnost i pro osoby se sníže−
nou pohyblivostí. Perličkovou lázeň
mohou pacienti využít i s různými by−

linnými přísadami, rašelinou, případně
se solí z Mrtvého moře. Tato vana vy−
užívá menšího objemu vody – užitný
objem vany je pouze 220 litrů, což
představuje nižší provozní náklady. 

Pro vodoléčebnou masáž končetin
koupil špitál sedací vanu určenou pro
vířivou lázeň dolních končetin. Vana
s modrým LED displejem a schůdky
byla pořízena za téměř 150 tisíc ko−
run. „Základními vlastnostmi této 
vany je akrylátový antibakteriální po−

vrch, moderní ergonomický design
a nízká spotřeba vody. Unikátní tvar
vany umožňuje dvě polohy pacienta.
Teplá vířivá voda a jemné masáže 
kůže a podkoží podpoří zlepšení

krevní ho oběhu a metabo−
lizmu, což vede ke snížení
bolestivosti, zmen šení oto−
ků a zlepšení hybnosti klou−
bů. Tato vodoléčba je velmi
vhodná po operacích nebo
úrazech pohy bového apará−
tu,“ řekla mluvčí společ −
nosti Jiho čes ké nemocnice
a. s. Ivana Kerlesová. 

Ergonomicky tvarované vany jsou
navrženy pro maximální komfort pa−
cienta. Důraz je kladen i na ekonomic−
ký provoz s nízkou spotřebou vody.
Vany mají přednastavené léčebné
protokoly, které usnadňují volbu para−
metrů vodoléčebné procedury. (pru)

Nové masážní vany na vodoléčbu
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Jihočeské nemocnice přijdou zruše−
ním zdravotnických poplatků o část−
ku několika milionů korun. Od ledna
totiž neplatí lidé poplatky za pobyt
v nemocnici. Stokorunu zrušil
Ústavní soud. Ministerstvo zdra −
votnictví už vypracovalo novelu záko−
na, podle níž by si pacienti v nemoc−
nicích připláceli místo stovky znovu
jen 60 korun.

Pacienti budou platit tuto částku
nejdřív od března, až novela projde
legislativním procesem. 

„Jen za první dva měsíce letošní−
ho roku, tedy za leden a únor, kdy po−
platky nebudou určitě vybírány, se
jedná o částku 15 milionů korun za ji−
hočeské nemocnice celkem a z toho
téměř šest milionů korun u nemocni−
ce České Budějovice,“ říká mluvčí
společnosti Jihočeské nemocnice
a.s. Ivana Kerlesová. 

Do finančních problémů to špitály
nedostane. Pacienti se nemusejí
bát sníženého komfor tu při  léčbě
a péči o ně. (pru)

Nemocnice přijdou o miliony

Prachatice budou letos hospodařit
s přebytkovým rozpočtem s příjmy
přes 218 milionů korun. Přebytek,
téměř devět milionů, půjde na splát−
ky úvěrů. Rozpočet schválili za −
stupitelé. 

Na investice je plánováno přes
43 milionů korun, třeba na hřiště na
bruslení a hokejbal, modernizaci
čistírny odpadních vod a rekon−
strukce dalších komunikací. Inves −
tice budou vyšší, pokud městu bude
potvrzena dotace na výstavbu 
sběrného dvora a získá příspěvek
na zateplení škol.  „Příjmy jsou
o devět milionů vyšší než letos, ale 
o 50 milionů nižší než v roce 2012
a o 195 milionů nižší než v roce
2010,“ řekl starosta Martin Malý.

Částka na investice pro rok 2014
je podle starosty proti zvyklostem
poměrně vysoká. 

„Jsou tam ty největší investiční
akce, jako třeba výstavba hokejba−
lového hřiště s dotací 17,3 milionu
korun a pak dílčí akce o nákladech
v řádu milionů, jako jsou rekon −
strukce ulic a modernizace čistírny

odpadních vod. Pak jsou v rozpočtu
peníze na projektové dokumentace,
s nimiž se může město ucházet
o dotace, třeba na budování ka −
nalizace a čistírny odpadních vod
v místní části Libínské Sedlo či 
zateplení dvou škol,“ řekl Malý. 

Rozpočet počítá se snižováním
zadlužení města. Během roku do
něj ale s největší pravděpo dob −
 notí bude zařazena výstavba sběr−
ného dvora a kompostárny, na niž
má město slíbenou dotaci, a hledá
dodavatele prací. Náklady se od −
hadují na téměř 60 milionů korun,
přičemž dotace může tvořit až 
50 procent.    

Zadlužení jedenáctitisícového
města kleslo v posledních třech le−
tech z 84 milionů korun na 35 milio−
nů. Na splátky úvěrů půjde v roce
2014 přes osm milionů. Pakliže
město bude úspěšné se žádostmi
o dotace, bude si muset nejspíše
vzít úvěr na předfinancování a spo −
lu financování projektů. Ve finanční
rezervě má kolem 40 milionů 
korun.  (pru)

Prachatice budou letos
hospodařit s přebytkem
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Písecká nemocnice opět boduje.
Získala třetí místo v celostátní

soutěži s názvem Bezpečná nemoc−
nice. Toto jihočeské zdravotnické za−
řízení uspělo v ošetřovatelsko−medi−
cínské části se svým projektem
„Sledování vlivu nutriční podpory
v rámci péče o oslabené pacienty“.

Celostátní soutěž s názvem Bez −
pečná nemocnice vyhlásil vloni už
pošesté kraj Vysočina ve spolupráci
se Spojenou akreditační komisí,
společností Johnson & Johnson,
projektem HOPE – Česká republika
a Českou asociací sester. 

Cílem akce je upozornit na mož−
ná rizika při poskytování zdravotních
služeb, a to jak rizika pro pacienty,
tak pro personál, včetně předání
všech informací souvisejících
s bezpečím v lůžkových zdravotnic−
kých zařízeních. Jedná se o předání
tzv. dobré praxe v oblasti zdravot−
nictví. Soutěž byla rozdělena na dvě
od borné sekce: technicko−provozní

a ošetřovatelsko − medicínskou.
„Pro jekt, který v soutěži uspěl, řeší
proces nutriční péče v našem zaří−
zení. Máme z toho velkou radost
a těší nás to. Je to pro nás opět mo−
tivace do další práce,“ uvedl Jiří

Holan, ředitel Nemocnice Písek.
Nutriční péče představuje celkový
koncept výživy během hospitalizace
pacienta. 

„Jsme přesvědčeni, že investice
do správného stravování se jedno−

značně odrazí do větší úspěšnosti
i zkrácení hospitalizace a samozřej−
mě i do snížení celkových nákladů
na léčbu. Mezi sledované parametry
v rámci studie patřil nutriční stav,
doba hospitalizace, pooperační
komplikace a náklady na léčbu.
Intervenovaní pacienti byli vybíráni
podle DRG diagnóz – operace tlusté−
ho střeva nebo žaludku. Pacientům
byl po dobu 14 dnů podáván
Nutridrink v počtu 2 kusy na den.
Sledovaná skupina této studie obsa−
hovala 72 pacientů a data byla po−
rovnávána s kontrolní skupinou 144
pacientů se stejnými diagnózami
z předchozích období. Z výsledků
vyplývá, že sledovaná skupina vyka−
zovala statisticky významně nižší vý−
skyt komplikací a zkrátila se doba
hospitalizace. Pokud jde o náklady,
tak sledovaná skupina logicky vy −
kazovala nižší náklady na léčbu 
pacienta než skupina kontrolní,“
upřesnil ředitel Holan.   (pru)

Nemocnice opět boduje

Pane Brázdo, co můžeme očekávat
od letošního roku?
Podle čínské astrologie je letošní rok
ve znamení Koně a já cítím, že to bu−
de období změn, protože kůň se musí
hýbat. Jak si lehne, je po něm.
Kyvadlo mě, ukazuje, že štěstí bude
přát těm, kteří plánují nějakou změnu,
jako například svatbu, rozvod, založe−
ní nebo přemístění firmy, výrobu no−
vých produktů a podobně. Kdo plánu−
je změny, neměl by otálet, protože le−
tošní rok je jim příznivě nakloněn.
Odvážným štěstí bude přát. Kyvadlo
mi ukazuje, že letošní rok by měl být
relativně klidný. Ovšem musíme počí−
tat s tím, že bude přibývat problémů
způsobených lidmi s duševními poru−
chami.
Blýská se na lepší časy i na politic−
kém nebi?
Před dvěma léty jsem věštil, že až za
12 let budeme právním státem, který
se může srovnávat s vyspělými ze−
měmi západní Evropy. Na této věštbě
se nic nemění. Nicméně přesto se za−

číná něco měnit. Je tu první vlaštovka
na politické scéně, která chce změny.
Pravice i levice měly na to 25 let
a jasně selhaly. Stát je prolezlý korup−
cí, nespokojenost lidí je velká a tak
bych mohl pokračovat. Politici hýřili
sliby a výsledek vidíme sami. Pravda,
oni politikou zbohatli, protože mysleli
na sebe, ale zájmy státu a jeho obča−
nů  byly v jejich prioritách až někde
vzadu. Politiku musejí dělat lidé nezá−
vislí na penězích, kterým půjde o pro−
speritu státu a spokojenost občanů.
Kyvadlo mi ukazuje, že se takoví poli−
tici objevují, mají dobré úmysly, od−
vahu a to je dobrá znamení.
Čekají nás přírodní katastrofy?
Letošní rok bude vcelku poklidný,
ovšem je to jakýsi klid před bouří.
Přírodní katastrofy nás čekají v letech

2015 až 2018. Naštěstí střední
Evropa těch největších, jako jsou vý−
buchy sopek, zemětřesení bude ušet−
řena. V Česku se připravme na orkán,
povodně a na mnoha místech bude
docházet k propadu a sesuvu půdy.
Z čeho se mohou lidé radovat?
Čínské přísloví praví, že bohatý je ten,
kdo se spokojí s tím, co má. Kyvadlo
mi věští, že se lidé tímto příslovím za−
čínají řídit. Své potřeby přizpůsobují
svým možnostem, co dříve nedělali.
Snad je potěším tím, že všechny mo−
je věštby mi napovídají: v letošním
roce se nám bude dařit lépe.  Česká
republika je ve světové databázi štěstí
na 39. místě. Na prvních místech 
jsou Dánsko, Norsko, Švýcarsko,
Německu patří 26. místo a za námi
jsou Slovensko i Polsko. Vyvěštil
jsem, že za 10 až 12 let se můžeme
posunout do první dvacítky, což by
byl velký úspěch. Mladí mají před 
sebou dobré vyhlídky.

Ale musí pro to něco udělat?
Samozřejmě. Moje věštba pro ně je −
dosáhnout kvalitního vzdělání, umět
jazyky a mít odvahu jít na zkušenou
do zahraničí. To je ta nejlepší škola ži−
vota. Mnozí z nich se vrátí zpátky bo−
hatší o poznání, které by tady nikdy
nezískali. 
Vraťme se na začátek našeho rozho−
voru. Mnozí čtenáři by rádi znali ja−
koukoli svoji věštbu pro letošní rok.
Jakou možnost jim nabízíte?
Kromě osobního setkání mohou vy−
užít mých vykládacích karet.
Například jsme dnes nemluvili o zdra−
ví. Je to velké téma, které zajímá do−
slova každého člověka. Díky mnohale−
tým vlastním zkušenostem jsem se−
stavil vykládací karty a každý si může
pomocí nich vyvěštit jednoznačnou
odpověď na jakoukoli svoji otázku.
Součástí vykládacích karet je knížka,
v níž je předepsáno více než 5 000
kombinací otázek a odpovědí.        (re)

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2014 bude ve znamení pohybu a změn

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

bradleay@email.cz 
www.brazda−s.cz

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka−
ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví−
deňská 218, 339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského
rozhledu, Havlíčkova 5,  301 00 Plzeň.  Karty si také
můžete objednat telefonicky  na číslech 605 788 005
anebo 777 730 256. Karty vám pošleme na dobírku.
Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné  84 Kč,  po−
kud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.
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HOROSKOP
Sestavila zkušená astroložka Alexandra!Sestavila zkušená astroložka Alexandra!

Zavolejte i vy! Zavolejte i vy! ☎☎  906906  701701  701701
Beran 21. 3. – 19. 4.
Veškeré společenské vztahy, 
které jsou pro vás aktuální, 

dostanou v těchto týdnech nový roz-
měr díky dobré zprávě, již obdržíte.

více na tel.: 906 701 701

Váhy 23. 9. – 23. 10.
Myšlenky vám budou často 
utíkat k osobám opačného 

pohlaví. Váš oficiální protějšek to ně-
jak vytuší a udělá vám ze života peklo.

více na tel.: 906 701 701

Býk 20. 4. – 20. 5.
Můžete se uklidnit, už brzo 
se vám začne blýskat na lep-

ší časy. Berte to tak, že aspoň nyní 
poznáte, kdo je váš skutečný přítel.

více na tel.: 906 701 701

Štír 24. 10. – 22. 11.
Na co sáhnete, to vám teď 
vyjde. Budete dítětem štěs-

těny, které může o pěkné peníze, lás-
ku a štěstí připravit jen vlastní lenost.

více na tel.: 906 701 701

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
V práci to pro vás kvůli šéfo-
vi nebude nic moc, ale v ob-

lasti erotiky, lásky a vzájemné komu-
nikace se vám bude nebývale dařit.

více na tel.: 906 701 701

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Po celý měsíc budete překy-
povat energií. Využijete toho 

k bohulibým věcem a splníte někomu 
přání. Vyžádá si to dost času a sil.

více na tel.: 906 701 701

Rak 22. 6. – 22. 7.
Luna vás donutí, abyste se 
hluboce zamysleli nad svými 

vztahy. Není moc moudré, abyste se 
vzdali dávné lásky kvůli jiné osobě.

více na tel.: 906 701 701

Kozoroh 22. 12. – 19. 1.
Velmi dobře si budete uvědo-
movat, že silně působíte na 

opačné pohlaví. Využijete tedy partne-
rovy nepřítomnosti a zaflirtujete si.

více na tel.: 906 701 701

Lev 23. 7. – 22. 8.
V otázkách, jež se týkají lás-
ky, budete daleko vnímavější 

než dosud. To vás přivede k poznání, 
že je třeba cosi zásadního změnit.

více na tel.: 906 701 701

Vodnář  20. 1. – 18. 2.
V lásce se vám bude velmi 
dařit. Čas strávený společně 

s vaším idolem přinese nejedno pře-
kvapení a jen jediné bude nepříjemné.

více na tel.: 906 701 701

Panna 23. 8. – 22. 9.
Po celý následující měsíc se 
vám bude v zaměstnání mi-

mořádně dařit. Odložte raději všech-
no, co by vás mohlo brzdit v rozletu.

více na tel.: 906 701 701

Ryby 19. 2. – 20. 3.
Co se citů týče, bude u vás 
nyní všechno klapat. Budete 

spokojeni tak, že klidně přehlédnete 
drobné nedostatky svého protějšku.

více na tel.: 906 701 701

Astrokoutek
Volejte na 906 701 701 nebo posílejte SMS na 900 30 46

Astrologické poradenství,Astrologické poradenství,
výklad karet pro oblast lásky,výklad karet pro oblast lásky,
partnerství a fi nancí. Poradím i VÁM!partnerství a fi nancí. Poradím i VÁM!

E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, Materna, 1SMS/55Kč vč. DPH, 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Numerolog Max

TŘETE BÍDU S NOUZÍ?
Chápu vaši situaci, sám 
jsem se v ní ocitl. Nume-
rologie mi pomohla se 
z ní dostat! Rád pomo-

hu i vám! Vím kdy se vám začne dařit!
Zavolejte mi na 906 701 701 nebo 
mi napište SMS na číslo 900 30 46 
s kódem 58BUX a vaším problémem!

Astroložka Dalila

NOVÁ LÁSKA
Jsi již dlouho sama? Ne-
víš jak se seznámit? Za-
volej mi a společně na-
jdeme za pomoci hvězd 

a planet tvého budoucího partnera!
Zavolej mi na tel: 906 701 701 nebo 
mi napiš SMS na číslo 900 30 46 
s kódem 37MXJ a tvou otázkou!

jj

j

KARTY A LÁSKA!
Jste si souzeni?

Magické taroty odpoví!
Posílejte SMS ve tvaru 37TFM

a text na 900 30 55

Jihočeský kraj podává žádost
k Státnímu fondu dopravní infrastruk−
tury o převod 133 milionů korun ur−
čených na odstranění škod na silni−
cích II. a III. tříd poničených loňskými
povodněmi z roku 2013 do roku
2014. Částka je součástí balíku pe−
něz, který měl kraj od SFDI smluvně
zajištěn, ale nestihl je vyčerpat. 

Celkem činila 157 milionů korun
a z toho se loni podařilo využít pouze
24 milionů. „Naším cílem je urychle−
ně pokračovat v rekonstrukci silnic
zasažených v červnu velkou vodou
a rádi bychom k tomu samozřejmě
využili tyto státní peníze. Problém je
v tom, že byly tyto finanční prostřed−

ky na podzim 2013 uvolněny s před−
pokladem, že je proinvestujeme do
konce uplynulého roku. Kvůli náročné
projektové přípravě, délce výběro−
vých řízení na zpracovatele projektové
dokumentace a realizátora staveb
a vlastní výstavbě, to ale nebylo mož−
né,“ vysvětlil krajský radní pro dopra−
vu Antonín Krák.

Předpokládané náklady na nápravu
popovodňových škod na krajské do−
pravní síti činí zhruba 164 milionů ko−
run. „Většinu z nich by nám měly po−
moci pokrýt právě peníze od Státního
fondu dopravní infrastruktury. Zbylou
část, tedy 31 by pak uhradil kraj ze
svého rozpočtu," uzavřel Krák. (pru)

Strakonice mají pro tento rok hospo−
dařit s přebytkovým rozpočtem.
Předpokládané příjmy města činí 
432 milionů korun a výdaje 389 mili−
onů korun. Rozdíl 43 milionů korun
radnice využije na splátku úvěrů z mi−
nulých let. 

Město nepočítá pro příští rok
s mimořádně vysokými kapitálovými
výdaji. „Rozpočet je především kon−
cipován tak, abychom z něho získali
splátku na pokrytí úvěrů,“ řekl staro−
sta Pavel Vondrys. 

Město se v minulých letech zadlu−
žilo v celkové částce více než půl
miliardy korun. Půjčky si bralo napří−
klad na výstavbu Základní školy

Povážská, rekonstrukci úpravny vody
Hajská a čistírny odpadních vod nebo
koupi pivovaru. „Vždy se jednalo
pouze o půjčky na investiční akce,“
řekla Šochmanová. Aktuální výše
úvěru, který Strakonice  splácí, je 
415 milionů korun. 

Největší kapitálovou investicí pro
rok 2014 budou pokračující práce na
úpravně vody Pracejovice. 

Strakonice  počítají na tuto akci
s výdajem více než 56 milionů korun.
Dalších osm milionů korun město in−
vestuje do úprav okolí a komunikací
u Základní školy Povážská. Ostatní
kapitálové výdaje už nebudou podle
vedení města tak vysoké. (pru)

Přebytek bude použit na úvěr

Českobudějovická diecéze požádala
o navrácení majetku celkem v 700 pří−
padech. Státní pozemkový úřad ale
nestačí držet krok a vyřizování jednot −
livých případů se protahuje i na straně
Lesů České republiky. Lhůta pro podá−
vání výzev skončila 2. ledna a úředníci
teď mají plné ruce práce.

„242 žádostí míří přímo na náš
úřad. To jsou pozemky, které jsou v na−
ší správě. Pak budeme formou rozhod−
nutí vyřizovat dalších 250 žádostí, kte−
ré byly adresovány jiným státním sub−
jektům,“ říká vedoucí oddělení restitucí
českobudějovického pracoviště Stát −
ního pozemkového fondu Miroslav
Šimek.  Posuzování výzev je složitý
proces, ve kterém musí úředníci nejpr−
ve pozemek správně identifikovat, vět−
šinou je nutné i místní šetření. Pak mu−
sí porovnat současný stav se stavem
před rokem 1948. Některé pozemky
nebude možné vydat. 

„Musíme vyloučit pozemky, které
se nevydávají. To znamená podívat

se, zda pozemky nejsou zastavěné,
případně nejsou územním plánem 
určeny na nějakou veřejně prospěš−
nou činnost nebo se nenalézají na
území národních parků a rezervací,“
vysvětluje Šimek. 

Českobudějovická diecéze podala
celkem 700 výzev, které se týkají ne−
movitého majetku, a dalších zhruba
padesát, které se týkají majetku mo−
vitého, převážně uměleckých děl.  Ne
všechny výzvy se ovšem týkají Jiho −
českého kraje. Některé majetky náro−
kuje diecéze na Klatovsku a Su šicku,
některé ve středních Čechách a na
Vysočině.  Českobu dě jovická diecéze
totiž zasahuje do čtyř krajů.

Ani v jednom případě nebyla zatím
do uzávěrky dořešena jediná restitu−
ce v Českobudějovické diecézi. Musí
se nyní počkat na dořešení majetko −
právních vztahů. Existují i případy,
kdy třeba jeden pozemek u jednoho
objektu patří částečně obci a částeč−
ně právě církvi. (pru)

Žádají o navrácení majetku

Peníze na odstranění škod
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DOMÁCÍ  pracovníky –
kompletace, možnost
dodávky domů. Tel.:
720590543 po−pá, 13−15
h., DE41@seznam.cz
KŘI PM 140018

KOUPÍM elektrické a me−
chanické  vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Igra a jiné nebo jen trafa
s příslušenstvím. I poško−
zené. Prosím ty, kteří jste
dříve volali na moji pev−
nou linku se záznamní−
kem, ozvěte se znovu  na
můj mobil pro zpětný 
kontakt! Tel.: 731064361.
PM 140044

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 140031

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamená−
ní− vojenské, různé před−
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky
– náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 140005A

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové  silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032 

KOUPÍM staré bakelit.
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré ho−
dinky Omega, Heuer,
Glasshütte, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce lá −
nové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hou −
sle, vojenskou vzdu −
 chovku, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště,  za
budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 140015 

Z POZŮSTALOSTI  starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, 
obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hrneč−
ky, porcelán. figurky, vá−
zy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci  z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038

KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa,
ČZ, přívěsný vozík PAV,
sajdkáru, BMW aj. Tatra,
Ško da−Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R
aj. Knihy o motorismu,
auto−moto příručky, pro−
spekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−ce−
dule. Dále starou vzdu−
chovku zlamovací, vo−
jenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Dě ku ji za nabídku − při−
jedu Tel.:604343109 PM
140036

KOUPÍM traktor Zetor niž−
ší i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů
s námětem krajina, lo−
vecké zá tiší, portréty,
dívčí akty, lodě na moři,
vojenské mo tivy, postavy
v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové soš−
ky, mince, hrač ky, knihy,
hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro−
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – přije−
du. Tel.: 604343109. PM
140040

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP −
RE   NOVACE − PRODEJ
(chro movaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny, ob−
razy a různé staré věci na
dekoraci, možnost vykli−
zení celé pozůstalosti. 
Zn. PŘIJEDU. pavel.rej−
sek@ seznam.cz. Tel.:
603512322,   PM 140005

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, mě −
chové aj.) barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy 
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 140016

KOUPÍM staré, již ne −
potřebné housle s pouz −
drem i bez pouzdra, dále
violu, violoncello, trum−
petu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sbě ratel – při−
jedu. Tel.: 604343109.
PM 140039

KOUPÍM starší pásový
bagr 15−25 tun s točnou
a kolový čelní nakladač
(HON), případně i pásový
čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun.
Tel.: 723622663. PM
140033 

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, unifor−
mu, maskovací obleče−
ní, opasek, opask. pře−
zku, pouzdro na pistoli,
zásobníky a bedny od
munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku
+ sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášiv−
ky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr −
tuli, palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. po−
zůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM
140037

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, lustry,
lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Pro −
dané nevěsty, dětí, kytič−
ky), kořenky, sošky ta−
nečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rá my, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobi−
lismu, vše skaut ské a ju−
nácké, pohlednice a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

PRONAJMU dlouhodobě
nezařízený slunný byt
2+1 v KT  pod nemoc −
nicí. Volat na tel.:
775975987. PM 140051

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6m x 3m 
x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnero−
vou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety,
standardní vybavení včet−
ně klimatizace. Rozměr
6,5x2,40x2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
140022

PRODÁM nahrabávač 
2 ks 6ti metrové, výrobce
Rožmitál pod Třemšínem
a Lis UNIBAL na seno
a slámu. Dále balíky se
senem průměr 125 cm
z oblasti Šumavy−Srní. Při
kompletním odběru sleva.
Tel.: 603383211. PM
140023

PROTIPOŽÁRNÍ dveře
90 levé i pravé, odstín
buk, dub, třešeň, javor,
olše, cena 2000 Kč,
interiérové dveře 90 l.
i pravé, buk, dub, olše,
třešeň, javor za 1/2 ce−
ny. A bukové fošny tl.
5cm, sušené přírodně,
tel.: 604134214. RR
40102

PRODÁM nebo dlou −
hodobě pronajmu větší
RD 2 km od Konstati −
nových Lázní, vhodný 
i ke komerčnímu využití,
velká stodola, kotelna, 
zahrada, projekt na re −
konstrukci hotov. Tel.:
777110010

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do
300 tis. Kč, vhodnou 
k opravě, tel.:
607837208. RR 40042

PRODÁM HYUNDAI 1,6
i 30 cw. Najeto 24 000
km, cena 220 000 Kč, še−
dá metalíza, velká výbava,
záruka ještě 9 měsíců.
Tel.: 725874935. PM
130241

PRODÁM Avii Furgon
v pěkném stavu, včetně
zabudovaného nezávislé−
ho topení. Cena 20 000
Kč. Dále Avii − odtahový
speciál. Cena 25 000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
140029

KOUPÍM SPARTAKA,
Škodu 110R, 1202 STW,
Octavia, 1000MB, nebo
jakýkoliv jiný, vyjímeč−
ně zachovalý vůz, do r.v.
1980. Dále koupím
i NOVÉ díly na tyto vozy
k motoru, světla, ple−
chy, nárazníky, chromo−
vané díly, literaturu ap.
Koupím i jakékoliv mo−
tocykly Jawa a ČZ v pů−
vodním stavu.  Tel.
737218032. RR 40051

PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992 −  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Tel.: 603383211. PM
140024

KOUPÍM 
Jawa 350 

typ 633−634 
a 638−640 

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 30057

Koupím 
za Vaši cenu 

do soukromé sbírky
motocykly 

a náhradní díly 
značek JAWA, 

ČZ, PRAGA, OGAR 
od r.v. 1929 
do r.v. 1989 

s doklady i bez. 
Tel. 608941498. 

RR 30030
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM motorovou
sedmi metrovou loď
s malou kajutou, němec−
ké výroby se Z nohou
a se zabudovaným, ne−
funkčním  osmiválcovým
karburátorovým moto−
rem GMC, včetně  dvou−
nápravového brzděného
přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jednání 120 000
Kč. Tel.: 723622663  PM
140028 

PRODÁM Ferrari 355 –
jedná se o nedodělanou
repliku tohoto vozu na
podvozku Pontiac Fiero.
Cena 39.000 Kč, tel.:
604134214. RR 40103

PRODÁM nákladní auto−
mobil V3S, třístranný
sklápěč, v provozním
stavu a k tomu sadu kol.
Velmi pěkný motor, 
převodovka řízení, vše
dobrý stav. Cena 60 000
Kč. Dále prodám Liaz
Tram bus se zadní
a přední hnanou ná −
pravou, uzavírání dife−
renciálu, třístranný
sklápěč − dvě korby, vel−
ká sklápěcí korba na
obilí a standardní S3
korba. Cena 75 000 Kč.
Tel.: 723622663 PM
140027

KARTY, KYVADLO A MA−
GIE – výklad karet
Lenormand, předpověď
budoucnosti, odpověď
na otázky. Pomoc v mi−
lostných vztazích a mezi−
lidských vztazích, ve fi−
nančních a zdravotních
potížích. Zrušení kletby.
Tel.: 775901978. PM
140043

DOSTUPNÉ půjčky i pro
klienty v registru nebo
s exekucí. Půjčujeme
bez poplatků. Tel.:
605783891. KŘI PM
140002

RYCHLÉ půjčky 10 tis−
100 tis. bez poplatku
předem. www.kz−finan−
ce.cz, e−mail:
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140009 

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vy −
koupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstruk−
cí a budov (sila apod.)
a výkup železného 
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030

ZEDNICKÉ PRÁCE
– např. koupelnová
jádra, renovace bytů,
obklady, dlažby, sád−
rokartony a další.
Levně, rychle, letitá
praxe. Tel.:
775496605.

UPŘÍMNÝ Němec hledá
ženu z Čech. Tel.:
773599200. 

HLEDÁM nejraději Pl −
zeňačku, ale i ženu
z DO, KT, Přeštic atd.
Chci hezký vztah bez
problémů. Jsi vdaná?
Tím lépe, byt mám. 
Já 172/90, 48 let. Jsi
Slovenka nebo Ukra −
jinka? Určitě se do −
 mluvíme! Více na 
tel.: 737459053. PM
140019

SCHACHTMEISTER
58/170/68, ehrlich, treu,
dunkles−Haar, eige nes
Haus, alleinlebend,
sucht eine Partnerin aus
der CZ usw. schlank oder
mittelschlank. Ernste 
anrufe oder SMS unter
der Telefon Nummer
0049–0152–02880186.
RR 40021

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, vý −
cvikář, etolog. Plzeňský
kraj. Tel.: 737824579. 
PM 140011

KOUPÍM 
staré traktory 

do r. v. 1955 českých 
i cizích značek − L&K,

Svoboda, Wikov,
Škoda, Zetor, Porsche,
Fordson, John Deere,
Lanz−Buldog, Deutz,

Hanomag, Fend,
Farmall, Ferguson.

Nabíd něte. 
Tel. 608941498.

RR 30031

Další číslo 
Jihočeského

rozhledu
vyjde 

3. 3. 2014

Ve schránkách v pondělí, na webu 
o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz

Najdete nás na 
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