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Stanislav Brázda říká: 
Koronavirus mi připadá jako něco, co snad mělo

odvést pozornost od skutečných prolémů
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Bebarová s Maršálkem 
mají pořad

Šumavu obsadili turisté
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Temelín chrání nový systém
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V Týně nad Vltavou se to v posled−
ních letech na radnici docela há−
dá. Po několikáté se tam rozpadá
koalice. Rezignaci na post radního
podal člen Pirátů Jan Novák, který
v sedmimístné radě doplňoval dva
členy Trikolóry a ODS a po jednom
ze Změny 2020 a hnutí Tejňáci.
Novák koalici opouští spolu se za−
stupitelem Simonem Kostadino −
vem. Při tom dost ostře napadají
radního Davida Slepičku (Změna
2020). To ale nechápou jak mnozí
zaměst nanci radnice, tak ani ob−
čané druhého největšího města
Českobu dějovic kého okresu.

Právě Piráti, kteří toho zatím prý
jak podle zastupitelů, tak i podle ob−
čanů moc nedokázali, ale už hned
vymýšleli velmi lukrativní zakázky,
zaútočili na radního Davida Sle −
pičku. S tím, že prý má problémy se
zaměstnanci radnice a šikanuje je.
To však odmítá on sám, i tisíce lidí,
kteří jej dlouhá léta znají.

„Už delší dobu pozoruji, jak špat−
ně se chová k některým městským
úředníkům, což podle mě hraničí
s šikanou. Problémem je ale také je−
ho jednání s námi jako koaličními
partnery,“ tvrdí Jan Novák (Piráti)

Radní David Slepička prý údajně
společně s dalšími radními podle něj

blokuje vypsání výběrového řízení na
nového ředitele Městského centra
kultury a vzdělávání. V jeho čele už
téměř rok stojí jako provizorní ředitel
právě Slepička, který v loňském říjnu
nahradil Jana Ivanegu. Ten sám utekl
doslova jako malý kluk. Nepředal

řádně agendu a dlouhé měsíce po
něm zaměstnanci zařízení hasili pro−
blémy a hledali vše, co bylo třeba
k provozu, pořadům a podobně.

„Nebýt pana Slepičky, který to
uchopil dobře do ruky, bůhví, jak by
to s MCKV dopadlo. Vždyť to, co
udělal předcházející ředitel, je něco
tak amatérského, až to hezké není.
Evidentně tu jde o závist a honění
politických bodů. Co ti Piráti doká−
zali? Jediné, o co jim šlo, byly posty
a peníze. Hned si diktovali pod −
mínky,“ prozradil člověk blízký rad−
nici i kulturnímu zařízení.

„S Janem Novákem, který za celé
dva roky v koalici neudělal téměř
nic, jen soustavně házel ostatním
klacky pod nohy, mám velké osobní
spory, které se datují ke sklonku
loňského roku, kdy vznesl požada−
vek na jeho jmenování do funkce

uvolněného radního. S požadavkem
vybavené kanceláře a asistentky.
Tuto žádost podmínil pohrůžkou 
vystoupení z koalice,“ uvedl na 
svou obhajobu radní David Slepička
s tím, že v momentě, kdy proti ne−
smyslným požadavkům Nováka dů−
razně vystoupil, začaly problémy.

„To samé jsem učinil, když se pan
Novák na jaře letošního roku doža −
doval provedení výběrového řízení
na tajemníka MěÚ personální agen −
turou napojenou na Pirátskou stranu
za cenu převyšující 100 tisíc korun.
Totéž zopakoval před cca měsícem

s výběrovým řízením na ředitele
Městského centra kultury a vzdě −
lávání, za cenu nižší, jehož jsem
v současné době ředitelem,“ tvrdí
Slepička a odmítá lži o šikanování
úředníků. 

„Logicky toto nařčení muselo přijít,
protože chce po lidech, kteří jsou 
placení z peněz daňových poplatníků,
práci. Navíc v tom vidím v tomto sna−
hu Pirátské strany pošpinit odve −
denou práci za minulé dva roky.
V rámci mně svěřených kompetencí
v rámci rady města spolupracuji
s mnoha úředníky, řediteli vltavo   −
 týnských škol, školky, Městského do−
mu dětí a mládeže a Základní umělec−
ké školy. Nezaznamenal jsem žádné
stížnosti nebo neochotu se mnou
spolupracovat. V kontrastu s tvrzením
pana Nováka je dopis zaměst nanců
Městského centra kultury a vzdělává−
ní zastupitelům města, kde je žádají,
abych byl ponechám na místě ředite−
le této příspěvkové organizace. Píšou,
že pod mým vedením se chod orga−
nizace stabilizoval, došlo i ke zlepšení
pracovních vztahů mezi zaměstnanci.
Podepsali by se pod takovou žádost
lidé, kteří pode mnou pracují, kdy−
bych je ši kanoval, nebo viděli, že ši−
kanuji lidi někde jinde, jak píše pan
Novák?,“ ptá se Slepička.

Úsměvné je prý také poukazování
pirátů na transparentnost při výběro−
vých řízeních. Proč prý pak tedy jejich
zástupce souhlasil s rozhodnutím 

Hádky na radnici
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Dožila se krásného věku, přesto
tu ještě pár let mohla být. Herečka
malých, ale výrazných rolí, rodilá
Jihočeška, Božena Böhmová ode−
šla do hereckého nebe koncem
července. Na svůj rodný kraj ráda
a s láskou vzpomínala. I před
mnoha lety, kdy se svěřila Jiho −
českému ROZHLEDU.

Více jak třicet let žila rodačka
z Přísečné u Českého Krumlova
v ústraní. Poté, co odešla do dů−
chodu, se herectví věnovala jen
sporadicky. V posledních letech
odmítala role kvůli zdraví.

„Mamince to do poslední chvíle
myslelo. Zlobily jí klouby, byla po
operaci krčku. Odešla v klidu, tiše
a se vším smířená. Měla hezký 
život,“ svěřila se její dcera Barbora
Schneedorferová.

Díky ní měla Božena Böhmová
tři vnoučata, pět pravnoučat a dvě
prapravnoučata.

Diváci herečku znají mimo jiné
díky rolím v seriálech Nemocnice
na kraji města, Chalupáři či Žena
za pultem, kde hrála protivnou po−
kladní, kolegyni Daniely Kolářové.
Hrála často trochu „nakvašené“
ženštiny. Ve skutečnosti byla přá−
telská, laskavá. Vždy každému 
ráda pomohla a i když měla celý
život spíš levicové smýšlení, měla
dobré a velké srdce.

Kromě divadla, filmu a televize
pracovala příležitostně také pro

rozhlas nebo dabing. Její hlas zněl
například v pohádce Mrazík.

Při příležitosti sedmdesátých na−
rozenin v roce 1995 obdržela od
Herecké asociace cenu Senior Prix.

„Já už se před kameru nevrátím.
Necítím se na to. Hlava by jela, ale
ty nohy a páteř. Užila jsem si toho
až až a v nejlepším se má přestat.
Tomáš Magnusek mi nedávno na−
bízel roli, ale i jemu, ač ho mám rá−
da, jsem musela odmítnout,“ svě−
řila se ještě během koronavirové
jarní doby.

„Maminka si pohřeb nepřála.
Proto jsem vyplnila její poslední

přání, aby její popel byl rozptýlen
tam, kde to měla ráda i s jejím dru−
hým manželem,“ svěřila se hereč−
čina dcera.

Na svůj rodný Jihočeský kraj
vzpomínala ráda. “Před asi deseti
lety jsem se byla v Přísečné podí−
vat. Hodně se toho tam změnilo, ale
poznala jsem náš rodný dům, a do−
konce potkala ještě dva pamětníky.
Jižní Čechy, i když v nich dlouhá lé−
ta nežiji, jsou krásné a považuji je
za svůj domov,“ svěřila se před ne−
dávnem herečka. (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Reality vedou
Realitní makléři na jihu Čech
si mnou ruce. Zájem o chaty
a chalupy v druhém největším
českém kraji je obrovský.
Částečně tomu napomohla
letoš ní koronavirová situace,
kdy většina lidí tráví dovolenou
v Česku. Největší zájem o kou−
pi rekreačních objektů je na
Šumavě, na Lipensku, ale i jin−
de. Ceny v kraji také oproti 
loňsku výrazně vzrostly. Nic −
méně stále je zájem o nemo −
vitosti v dobrém stavu a oka −
mžitému užívání. 

Zabezpečí skálu
Silnici z Českého Krumlova do
Rožmberka nad Vltavou před
rizi kem zřícení skály vedoucí
podél komunikace nechá za −
jistit Jihočeský kraj. Práce mají
začít v příštím roce. Česká ge −
ologická služba zařadila skálu
do katalogu Svahových nesta −
bilit. Práce na zajištění skalního
masivu nad silnicí do Rožm −
berka nad Vltavou přijdou na
52 milionů korun. Riziko, že se
svah zřítí, je na několika místech
vysoké. Ve vytipovaných liniích
se použijí i dynamické bariéry
do výšky až šesti metrů.

Odpustí poplatky
Poplatky za předzahrádky od−
pustí restauracím město Český
Krumlov. Původně se totiž kvůli
koronavirové krizi počítalo s úle−
vou do konce srpna. Radnice
však přehodnotila své rozhod−
nutí. Radnice chce tímto kro−
kem podnikatelům snížit ztráty
spojené s koronavirem. Město
v posledních dnech zažívá
velký nápor turistů a v porovná−
ní s minulými roky se však jen
výrazně změnila jejich skladba,
kdy chybí dříve častí návštěv −
níci z Asie a ze zámoří a převa−
žují Češi a turisté z Rakouska
či Německa. Město odhaduje
ztrátu v příjmech za poplatky za
předzahrádky v řádech jednotek
milionů korun.

Božena Böhmová:
Odešla Jihočeška a herečka malých rolí

Seriál Žena za pultem

Seriál Chalupáři

o obsazení místa ředitele Vltavo −
týnské teplárenské a.s. bez výběro−
vého řízení?

Sám starosta Týna nad Vltavou
Ivo Machálek (Trikolóra) říká, že
město není nijak destabilizováno
a vše funguje, jak má. „Bylo by jen
dobré to vše vyřešit před jednáním
o rozpočtu. Budeme teď vést doha−
dovací řízení, případně se pokusíme

najít nové koaliční partnery. Jenže
kvůli složení zastupitelstva to bude
problém a hypoteticky může dojít
i k odvolání celé rady. Neumím si
však za současného rozpoložení
představit, kdo by novou koalici dal
dohromady,“ dodal Machálek.

„Je to celé nesmysl. Pan Slepička
je za řadu let jeden z mála lidí na
radnici, který opravdu něco dělá,
naslouchá občanům, je ochoten se

s nimi scházet i mimo pracovní 
dobu a opravdu se snaží vše, i co
není v jeho gesci, řešit. Přála bych
všem městům takového člověka.
Piráti prostě jen prahnou po moci,
funkcích. Pořád plácají i jinde v re−
publice, jak všechno změní. Zatím
nepředvedli nic. Podívejte se na
Prahu, kde vládnou, jak to tam vy−
padá. Utrácejí se stamiliony, ale
smysl to nemá. Už název pirát svěd−
čí o mnohém.“ říká obyvatelka Týna
paní Eva, která doufá, že se situace
ve městě brzo uklidní. (pru)

... dokončení ze strany 1
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Jihočeské firmy by po jarní koro−
nakrizi a současné nejistotě přiví−
taly pokračující kurzarbeit a rych−
lejší reakce a pomoc vlády. Dese −
tina z 86 firem, které formou do−
tazníků oslovila Jihočeská hospo−
dářská komora, nedosáhla na jaře
ani pětiny plánovaných tržeb.
Tržby se zatím nevrátily na půvo−
dní úroveň a řada výrobních pod−
niků má mnohem méně zakázek.
Rizikem je i druhotná platební ne−
schopnost. 

Při koronakrizi byl největší pro−
blém nižší odbyt. I teď tato situace
v některých podnicích trvá. Pokles
odbytu potvrdilo v dotazníkovém
průzkumu 77 procent společností,
což snížilo jejich finanční schop−
nosti, uvádí JHK.

“Tento problém ještě více pro−
hlubovali odběratelé, kteří zpož −
ďovali své platby,” uvedl ředitel
Jihočeské hospodářské komory
Luděk Keist. Dalšími potížemi byl
nedostatek zaměstnanců, protože
mnozí z nich zůstali doma s dětmi,
problémy způsobilo i to, že byly
zavřené hranice.

Z průzkumu vyplývá, že většinu
firem koronakrize zasáhla. Více jak
třem čvrtinám z nich klesly tržby,
desetině z nich tak, že nedosáhly
ani 20 procent původního plánu. 

„I přesto, že se situace postup−
ně zlepšuje, se zatím tržby nevráti−
ly na původní úroveň. Především
ve výrobních podnicích se zakáz−
ky, i po dvou měsících po uvolnění
vládních opatření, stále drží na
mnohem nižší úrovni než před kri−
zí,” uvedl Keist.

Ze státní pomoci firmy nejvíc
využívají program Antivirus a do−
časné přerušení povinnosti evi−
dence EET. Firmy by uvítaly režim
kurzarbeit, kdy zaměstnancům
zkrátí pracovní dobu a ušlý příjem
doplatí podnikům stát. V průzku−
mu kritizovali podnikatelé vládu,
že pomoc přišla s velkým zpoždě−
ním. Kladně vnímali přístup za−
městnanců k práci v on−line pro−
středí a z domova.

Mnohé firmy zavedly čtyřdenní
pracovní týden s volnými pátky.
Nikdo navíc neví, jak se bude vy −
víjet podzim a jaká bude eko −
nomická situace menších, ale
i větších společností. Někde hrozí
propouštění, jinde ne, ale omezují
se investice. (pru)

Firmy by uvítaly
pomoc od vlády

Letošní vydatně vlhké jarní a letní
počasí bylo alespoň k něčemu do−
bré. I když nezastavilo, ale aspoň
zpomalilo kůrovce. Ten decimuje
nejenom šumavské lesy, ale ta −
ké třeba ty na Jindřicho hra dec ku,
Dačicku, ale třeba také na části
Písecka nebo Táborska.

Zejména před dvěma lety bylo pro
kůrovce nezvykle příhodné klima,
takže během sezony mohly vyrůst
tři generace. „Loni sice byly jen dvě,
ale v extrémně teplém červnu
dospě lí brouci založili takzvanou
sester skou generaci. Znamená to,
že jeden brouk napadl dva nebo i ví−

ce stromů, které se musely asa no −
vat,“ vysvětlil Ladislav Půlpán z ini −
ciativy bojující proti lýkožroutovi. 

Ani při dlouhodobějším návratu
počasí k normálu by ovšem lesníci
stále neměli vyhráno. Na to, aby ků−
rovcová kalamita mohla skončit, by−
chom potřebovali alespoň dva roky
podobně chladného a vlhkého poča−
sí. Očekává, že se kůrovec bude
z Moravy přesouvat na severozápad
Čech. Jižní Čechy samy o sobě jsou
dost zasažené. Někde však za to
může laxnost majitelů lesů.

Například v sousedním Němec −
ku musí podle zákona strom napa−

dený kůrovcem být do šesti týdnů
pokácen a dřevo zlikvidováno, aby
se eliminovala hrozba dalšího 
rozšíření.

„V Česku je tam strom i rok dva,
a když už ho konečně někdo pokácí,
pak tam to dřevo několik měsíců 
leží. Co se asi stane? Ten lýkožrout
napadne další stromy…,“ dodávají
odborníci.

Tam, kde se objeví kůrovec
v prvopočátku, je třeba jej akutně
zlikvidovat. Lesníci navíc tam, kde
se kácí větší množství napadených
smrků, vysazují místo nich listnaté
stromy. (pru)

Deště zpomalily kůrovce, ale…
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Téměř 100 milionů korun investuje
Povodí Vltavy do rekonstrukce lod−
ního výtahu na přehradě Orlík.
Nyní dokončilo první část mo −
dernizace. Kolejová dráha je 
o 12 metrů delší a tři metry vyšší,
čímž stoupla možnost převážet
plavidla, když jsou špatné hydro −
logické podmínky.

„Modernizovat se bude i kabina
výtahu pro převoz sportovních lodí.
Rovněž se prodlouží přístaviště
v Týně nad Vltavou, chystá i vodní
zdvihadlo na Orlíku,“ uvedl generální
ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Zájem o Vltavskou vodní cestu na
jihu Čech roste. Loni proplulo pla−
vebními komorami v jižních Če −
chách skoro 38 000 lidí, které pře−
pravilo 9507 lodí.

„Letos v červenci padl rekord
v počtu lodí, které propluly komorou
v Hluboké nad Vltavou. Bylo to 1000
lodí a asi 16.000 lidí. Každý rok má−
me nárůsty na Vltavské vodní cestě
o desítky procent,” řekl předseda
destinační společnosti Českobudě −
jovicko−Hlubocko David Šťastný.

Povodí Vltavy pracuje na něko −
lika projektech. Hotová je první
část prohloubení plavební dráhy 
pod vodním dílem Kořensko až
o dva metry, další následuje po 
letošní plavební sezoně. Investice je
50 milionů Kč.

„Je to zásadní věc, hotovo je
50 procent prací. Účelem je, aby při
nepříznivých hydrologických pod−
mínkách byly dostatečně zajištěny
veškeré plavební hloubky. Po druhé
etapě bude propojení orlické nádrže
až do Českých Budějovic,” podotkl
ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

V září začne Povodí Vltavy roz −
šiřovat přístaviště v Týně nad Vlta −
vou, kde se kapacita zvýší na
24 plavidel a jednu výletní loď. Do
konce roku pak začne podnik stavět
255 metrů dlouhou přístavní hranu
v Českých Budějovicích, práce po −
trvají do příštího podzimu. Povodí
Vltavy dokončuje i analýzu budou −
cího lodního zdvihadla na Orlíku.
V letech 2024 a 2025 prodlouží
podnik plavební komoru Kamýk
o 15 metrů. (pru)

Výtah za 100 milionů

Českobudějovické Výstaviště, kde
se kromě jiného koná každoročně
i mezinárodní agrosalon Země
živi telka, se promění. České Budě −
jovice přestaví pavilon Z na vý−
stavní a kongresové centrum.
Kapacita bude 1200 lidí. Zázemí
pavilonu chce stát využít při čes−
kém předsednictví EU v roce 2022.

„Práce mají být dokončeny do lé−
ta 2021, pavilon Z otevře firma na
příštím ročníku agrosalonu Země
živi telka. Vzniknou zde i dvě restau−
race a přestavíme pavilony R1, R2
a R3. Náklady budou 200 milionů
korun,” uvedl ministr zemědělství
Miroslav Toman a zástupci výsta −
viště. Zájmem státu, který výstaviš−
tě spoluvlastní, je areál rozvíjet.

„Chceme využít toho, že se v le−
tošním roce bohužel kvůli korona −
viru nekoná Země živitelka, aby
se zmodernizovaly, zlepšily inže −
nýrské sítě, pavilony,” podotkl mi−
nistr Toman. V dlouhodobém plánu
je nová výstavní hala na půdorysu
bývalého amfiteátru. Vedení vý −
staviště chystá deset investičních

projektů. Přestavba pavilonu Z je
hlavní. „Chceme tam pořádat pre −
ciz ní konference, zachováme pů −
vodní architekturu,” řekl předseda
představenstva výstaviště Mojmír
Severin.

Stavět se budou i nové restaurace
Rybářská bašta a Klas, nové ven−
kovní plochy a předělávat pavilony

R1, R2 a R3. Podle loňských infor−
mací chce výstaviště do osmi let
vybudovat novou vstupní bránu
i vjezd, některé pavilony zbourat
a postavit parkoviště až pro 800 aut.

„Investice nepřesáhne 300 mi −
lionů korun, asi 30 procent nákladů
chtěla firma krýt ze svých zdrojů,
zbytek z bankovního úvěru,“ uvedl
Severin.

Nově také budou v 25hektarovém
areálu vstupní turnikety, které do −
kážou počítat návštěvníky. Nejen
že umožní podstatnou část vstu −
penek posunout do online prostoru,
ale v rámci současných epidemio −
logických opatření umožní počítat
návštěvníky v jednotlivých sekto−
rech. (pru)

Výstaviště se promění
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V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největší
zisk je nutné odhadnout správné
obdo bí. „Pandemická krize způso −
bila, že cena zlata stoupla na rekordní
hodnoty a překonala rekordní 
cenu zlata v roce 2011, která 
byla způsobena finanční krizí
v USA. Navíc letos je krizí posti−
ženo více států naráz. Všechny
země světa začaly ještě více
uvolňovat měnovou politiku a dá
se předpokládat, že v tom budou
pokračovat i v roce 2021. Cena
zlata se tak bude držet na stále
vysoké úrovni“ informoval ma−

nažer Zlaté Banky, kde vývoj ceny
zlata pravi delně sledují pro své zá−
kazníky. Na příklad od konce roku
2019 si zlato připsalo víc než 25%
nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Bance
Vaše zlato, ale i stříbro ohodnotí pří−
jemní profesionálové zcela zdarma.
Výkupní cena tu odpovídá aktuální−
mu stavu podle světové burzy. 

Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částeč−
ně poškozené a zubní korunky ani

nevím jak staré, proto jsem nepočí−
tala s velkým ziskem. Ale i tak jsem
to nechtěla prodat lacino,“ upozor−
nila paní Pelikánová. Vydala se do
pobočky Zlaté Banky, kde zlato zvá−

žili a určili ryzost. Cena se vyšpl −
hala na skoro 14 tisíc. „Část pou−
žiji na koupi dárků pro své první 

vnoučátko a zbytek bude příjemná 
finanční rezerva,“ dodala paní
Pelikánová. 

U nás Vás čeká příjemné prostře−
dí s milým personálem, který vám
díky osobnímu přístupu poradí nej−
lepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I. – (vpravo od staré radnice)  

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit

ke skutečným odborníkům. 

Férovou cenu za nepoužívané zlato
vám vyplatí ve Zlaté Bance.

CENA ZLATA NA VRCHOLU
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Zájem o dotace
O kotlíkové dotace na jihu Čech
je obrovský zájem, nejvíce lidí
žádá o peníze na tepelná čer−
padla. Hejtmanství žadatelům
vyplatí více než 1 miliardu ko−
run. Největší zájem mezi lidmi je
o příspěvky na tepelná čerpadla.
Kraj z dotací na výměnu neeko−
logických starých kotlů za nové
nebo za tepelná čerpadla rozdělí
peníze mezi celkem více než
9000 žadatelů. Aktuálně ve tře−
tím kole žádostí zbývá vyplatit
přes 377 milionů korun.

Opraví nádraží
Desítky milionů korun investuje
Správa železnic do renovací ná−
dražních budov také v jižních
Čechách. Na řadě je také budo−
va nádraží v Písku. Dojde ale i na
menší objekty, které projdou zá−
sadní proměnou. Rekonstrukce
píseckého železničního nádraží
vyjde na zhruba 55 milionů ko−
run. Práce začnou v listopadu.
V kraji rekonstrukcí projdou tře−

ba nádražní budovy ve Veselí
nad Lužnicí, Sepekově nebo tře−
ba Kardašově Řečici.

Zdraží D3
Kvůli agresivní spodní vodě
se na stavbě D3 – obchvatu
Českých Budějovic musí ŘSD
zvolit jinou technologii reali −
zace tunelu. Ten bude součástí
obchva tu Českých Budějovic
a dálnice D3. Protože je v místě
velmi agresivní spodní voda
a stavbu by to mohlo ohrozit,
musely se změnit plány. Rea −
lizace kilometrového tunelu
Pohůrka v úseku dálnice D3
Úsilné−Staré Hodějovice, se pro−
draží o 100 milionů korun a ote−
vřen bude až v roce 2023. 

Jihočeský kraj plánuje investovat
52 milionů korun do rekonstrukce
rekreační chaty Mládí na šumav−
ském Zadově. Jde o kompletní
přestavbu objektu, v němž je osm
desítek lůžek a restaurace.

“Řekněme, že tak vznikne nový
objekt ve starých zdech. Opravdu
zůstane jen obvodové zdivo, jinak
bude vše kompletně rekonstruová−

no. Všichni cítíme, že dělat to polo−
vičatě nemá smysl,” uvedl náměs−
tek jihočeské hejtmanky Josef Knot.

Řešením bylo chatu i prodat, kraj−
ské zastupitelstvo však v minulosti
odhlasovalo, že si chce objekt pone−
chat. Rekonstrukce má začít do kon−
ce letošního roku a potrvá 18 měsíců.

“Primárně bude chata určena pro
školy. V komerčně zajímavých mě−

sících ji však samozřejmě může
využí vat i veřejnost. Minimálně ta
restaurace nebude určena jen pro
ubytované, ale budou ji využívat
i návštěvníci, kteří přijedou na
Zadov,” uvedl Knot.

Chata Mládí bude tak z velké části
sloužit například pro lyžařské kurzy
středních škol, jejichž zřizovatelem
je právě Jihočeský kraj. (pru)

Kraj dá do chaty přes 50 milionů

Současná koronavirová doba
a opatření donutila většinu Čechů
i Jihočechů, aby letošní dovo −
lenou trávili v tuzemsku. To se
odrá ží také na návštěvnosti Šu −
mavy i samotného Národního 
parku. S tím souvisí také zvýšené
kontroly a více pokut pro ty, kteří
porušují pravidla.

Jen za červenec byla návštěvnost
center okolo 130 000 lidí. Extrémní
nárůst byl v šumavském centru
Srní, kde lze pozorovat i vlky.

„Tam registrujeme rekordních 
téměř 30 000 návštěvníků, tedy

zhruba tisíc lidí denně. V terénu na
sledovaných místech je návštěv−
nost v průměru vyšší o několik tisíc
turistů než za stejný měsíc loni.
Nárůst je znatelný prakticky 
všude,” řekl mluvčí NP Šumava
Jan Dvořák. Předpo kládá se, že
vyso ká návštěvnost bude i v září
a říjnu. Speciální programy, které
NP Šumava při pravil v čer venci,
přilákaly přes 3300 lidí.

S vyšším počtem návštěvníků
přibývá i prohřešků a po rušení zá−
kona o ochraně přírody a krajiny,
a také pokut. „Je to třeba nepovo −

lený vstup do klidových území,
vjezd cyklistů mimo cyklotrasy
a cyklostezky, vjezd automobilů na
účelové komunikace za zákaz 
vjezdu, špatné parkování,” řekl
mluvčí parku s tím, že letos jsou
prý lidé opravdu jako utržení ze ře−
tězu. A nejde zdaleka jen o Čechy.

Pokuty padají v řádu tisíců až
dese titisíců korun. V NP Šumava
pracuje 25 strážců. Ne vše zvlád−
nou uhlídat, ale zaměřují se na
stěžej ní lokality a věci, které lze
i dopředu očekávat při takovém 
náporu lidí. (pru)

Šumavu obsadili turisté

Nádražní budova 
ve Veselí nad Lužnicí
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz 

pro školní rok 2020/2021:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Obavy lékařů a hygieniků se napl−
nily. Nejenom covid−19, ale i ne−
mocí přenášených klíšťaty při −
bývá. Jen do konce srpna bylo 
více jak 100 případů encefalitidy. 
Ly meskou boreliózu, proti které
není doposud očkování, mělo na
250 pacientů.

Může za to teplé, ale velmi vlhké
léto, a také předešlá velice mírná 
zima, kdy paraziti neumrzli.

„Výskyt klíšťaty přenášených 
infekcí je letos ve srovnání s pře −

dešlým rokem vyšší, u klíšťové
ence falitidy dokonce dvojnásobně.
Nej více jich je v této sezoně na 
Čes ko budějovicku – aktuálně 77.
Dále pak 47 případů je na Jindřicho −
hradecku a 38 na Táborsku,” uvedla
epi demio ložka krajské hygienické
stanice v Českých Budějovicích
Jitka Luňáčková.

Loni bylo na jihu Čech 99 pří −
padů encefalitidy a 431 případů 
lymeské boreliózy. Z hlediska počtu
onemocnění bývají nejexpono va −
nější měsíce červen a září, kdy se
nejvíc kombinuje dostačující teplo
a vlhkost.

Největší výskyt klíšťové encefa −
litidy evidovali jihočeští hygienici
v roce 2011, tehdy onemocnělo
v regionu 170 lidí a v celé republi−
ce 861. (pru)

Nemocí z klíšťat je stále víc
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Seniorů 
je stále víc

V Jihočeském kraji v posled−
ních letech roste značně počet
se niorů nad 65 let, je jich přes
132 000. Jen během čtyř let to
je o více jak 10 000 lidí. Přitom
kapacita seniorských zařízení je
stále nedostačující. Někde do−
konce počet míst poklesl. Je za
tím modernizace často nevy −
 hovu jících prostor. A nyní je
v druhém největším českém
kraji podstav. Čekací lhůty na
umístění do domovů seniorů
jsou až pět let a o nutných a po−
třebných kapacitách pro lidi
s Alzhei merem nemluvě.

Nevědí, 
co se zvěří

Myslivci na jihu Čech mají velký
problém. Kvůli koronavirové
krizi jim zůstává ulovená zvě −
řina. Přestože dostanou od stá−
tu příspěvek, nic jim to neřeší
a nevědí, co s masem. Tři mě −
síce byly restaurace mimo 
provoz, odbyt na zvěřinu nebyl.
Lesníci musejí ze zákona skla−
dovat ulovenou zvěř v mrazáku.
Na ty jim stát sice přispěje
40 tisíc korun, ale to jim nic ne−
řeší. Všechno ulovené maso
musí být prohlédnuto veteriná−
řem a zaevidováno. Na zvěřinu
není sezóna. Někde se daří jej
prodat, jinde jim zůstává.

Květinová soutěž
Za květiny 10 tisíc korun odmě−
ny. Tuto motivační soutěž od−
star tovaly České Budějovice
a na radnici se scházejí přihláš−
ky. Anketa má dvě kategorie.
Soutěž Rozkvetlé město trvá
do 14. srpna. Přihlásit se může
každý, kdo má květiny za 
oknem, u chodníku nebo na te−
rase viditelné z ulice. V první
kategorii se budou hodnotit
květinové výsadby oken domů
či balkonů, v druhé předza −
hrádky domů, květinové záhony
a ostatní kreativní výzdoby.

Dlouhá léta jsou s nimi velké pro−
blémy a nikdo s nimi nic moc 
nezmůže. Teď se na ně kromě
ochránců přírody rozhodli více za−
měřit i policisté. Jde o nelegální
těžaře vltavínů, kteří páchají ob−
rovské škody, ohrožují zdraví a ži−
voty lidí a také životní prostředí.

Policie a Česká inspekce životní−
ho prostředí (ČIŽP) na jihu Čech řeší
za první pololetí 33 případů nele −
gální těžby vltavínů. Je to výrazně
více než v minulých letech. Loni
a v roce 2018 šlo ve stejném období
o dvě desítky takových případů. 

“Řada kopáčů je zjištěna na mís−
tě. Vzhledem k tomu, že kopáním 
vltavínů hrozí nedovolená změna
chráněných částí přírody, vydávají
inspektoři přistiženým osobám zá−
kazy činnosti. V případě, že ale tito
lidé dále pokračují a jsou opakovaně

přistiženi, dojde tak k porušení vy−
sloveného zákazu a daná věc je ře−
šena Policií ČR jako trestný čin ma−
ření výkonu rozhodnutí a vykázání,”

uvedl ředitel České inspekce životní−
ho prostředí Erik Geuss.

Hledačům vltavínů, tedy přírod−
ních, nazelenalých polodrahokamů,
hrozí až dvouleté vězení. Krimina −

listé pracují i s obviněním o veřej−
ném ohrožení a podobně, protože
jámy, které po sobě zanechávají,
jsou často mnohametrové. 

„Na tomto přísnějším
zákon ném postupu jsme
se před lety dohodli s po−
licií a ukazuje se účinnější
než případné přestup −
kové ří zení, které bychom 
vedli,” řekl.

V Jihočeském kraji je
řada míst, kde se vltavíny
ve větší míře vyskytují.
Jde například o okolí
Besednice na Česko −
krum lovsku nebo Netolic

na Prachaticku. Vltavíny se často
nacházejí až několik metrů pod zemí
a lidé, kteří kameny hledají, ničí i cizí
pozemky. Pokud kopají v lese, mo−
hou ohrozit stabilitu stromů. (pru)

Těžaři vltavínů ohrožují
zdraví i životní prostředí

Nový bezpečnostní laserový sys−
tém, který cílí především na pří−
padné narušení objektu ze vzdu−
chu, využívá jihočeská jaderná
elektrárna Temelín. Pořízení a in−
stalace zabezpečení stály několik
desítek milionů korun. 

Bezpečnostní systém tvoří síť nevi−
ditelných paprsků, která monitoruje
prostor nad objektem. Sviták uvedl,
že jde o jeden z nejmodernějších de−
tekčních systémů v republice. V pří−
padě narušení prostoru vyšle signál
do řídicího centra Temelína. 

„Velikost zóny stejně jako kroky,
které bychom přijímali při jejím na−
rušení, jsou citlivou informací.

Každopádně vedle vojenských rada−
rů a ostatních prostředků, které hlí−
dají bezletovou zónu, jde o další po−
sílení bezpečnosti. To navíc reaguje
na moderní hrozby, jako například
drony,” řekl člen představenstva
ČEZ a ředitel divize jaderná energeti−
ka Bohdan Zronek.

Temelín spolehlivost nového sys−
tému otestoval právě pomocí dronu.
Do zkoušky bezpečnosti se zapojili
také zástupci fyzické ochrany elek−
trárny a Letecké služby Policie ČR. 

„Policie se podílí na ochraně elek−
trárny, může tedy s citlivými infor−
macemi o bezpečnosti pracovat.
Navíc disponuje odpovídajícími pro−

středky,” dodal ředitel Temelína Jan
Kruml. ČEZ investuje ročně do mo−
dernizace a zvyšování bezpečnosti
průměrně miliardu korun.

Jaderná elektrárna Temelín letos
vyrobila 8,1 terawatthodin elektřiny.
Na druhém temelínském bloku je od
poloviny června odstávka kvůli plá−
nované výměně paliva. Energetici už
vyměnili čtvrtinu paliva, zkontrolo−
vali bezpečnostní systémy. Hotovo
je také 55 investičních akcí včetně
výměny separátoru. I s dodavateli
se do odstávky zapojilo asi 1000 li−
dí. Vlastní připojení bloku k přeno−
sové soustavě se bude odvíjet i od
výsledků série zkoušek. (pru)

Temelín chrání nový systém



Odpověď na tuto otázku dostanete
v okamžiku, kdy překročíte práh ve−
lhartické Hospůdky na Kovárně.
Stylová hospoda dostala název od
kovárny, která je její součástí.
Původní objekt starý přes 200 let

koupil Milan Matušek, který už více
než 30 let sbírá předměty ze staré
Šumavy. Jeho první krokem byla
oprava historické kovárny.
„Všechno jsem zachoval v původním
stavu včetně předválečného řemeni−
cového bucharu, jednoho
z nejstarších na Šumavě,
vrtač ky a brusky,“ řekl nám
Milan Matušek a dodal.
„Dílnu si zájemci mohou
zdarma projít. Je to vlastně
takové minimuzeum nářadí
černého řemesla. Všechno
jsem zachoval a veškeré 
nářadí je funkční.“
Pan Milan Matušek je fan−
dou lidí, kteří svůj vztah

k Šumavě dávají veřejně najevo. 
Na příklad jsou to malíři ama −
téři, kteří čas od času vy −
stavují své obrazy v Hos −
půd ce na Kovárně.
Právě jedna taková

vernisáž proběhla v závěru minulého
měsíce. Své obrazy zde vystavoval pan
Václav Koželuh. A zde máme odpověď
na naši úvodní otázku, jak spolu souvi−
sejí kováři a malíři v Hospůdce na
Kovárně ve Velharticích.

Zastavení první

Zatímco jsme si prohlíželi
obrazy Václava Koželuha,
venku před kovárnou své
kovářské umění předváděla

Linda Novotná, která se
tomuto řemeslu vyučila

v Oselcích. „Vždyc ky
se mi líbilo, jak z roz −

žhaveného železa lze
vytvořit nejrůznější předměty. To byl

asi ten hlavní impuls, proč jsem si 
oblíbila kovářské řemeslo. Teď zrovna
dělám srdíčka. Ve Velharticích na
kovár ně jsem přes léto a je to můj
tako vý koníček,“ svěřila se nám Linda
Novotná.

Zastavení druhé
V prostorách Hospůdky na Kovár −
ně uvidíte mnoho obrazů, které
mají společnou tématiku – Vel −
har ticko a Šu mava. Jejich tvůrce 

Václav Koželuh nám prozradil, jak se 
k ma lování dostal.
„Už od malička jsem velmi moc tíhnul
k malování, ale profesně jsem se 
tomu nevěnoval. Po republice jsem
montoval kotle a pece, a když jsem
měl trochu času, tak jsem něco
načmá ral. Až v důchodu jsem se do
malování naplno ponořil. Člověk musí
mít nějakého koníčka, jinak by byl dů−
chod jedna velká nuda. Jsem velhar−
tický rodák a velký patriot Velhartic.

Samotné okolí a Šumava mi dává ne−
konečné množství námětů,“ vyznal se
ze své lásky k malování novopečený
osmdesátník Václav Koželuh.
Jestliže si naplánujete výlet do Vel −
hartic, kde je známý hrad, pak se ne−
opomeňte zastavit v Hospůdce na
Kovárně. Stylová restaurace vám na−
bídne nevšední kulinářský zážitek, dále
velhar ticko a Šumavu z malířského
štětce Václava Koželuha a prohlídku
kovářského minimuzea.  (re)

Zastavení v Hospůdce na Kovárně ve Velharticích

Zleva: malíř Václav Koželuh s majitelem Hospůdky na Kovárně Milanem
Matuškem.

Linda Novotná vyrábí z rozžhaveného kovu srdíčka.

Jak spolu souvisejí kováři a malíři ?

9Rozhled – Jižní Čechy 9/2020 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



10 Rozhled – Jižní Čechy 9/2020Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

sousedůKrátce
od

Tuny odpadků
Kdo by to do nich řekl. Nádher −
ná alpská země, plná úžasných
hor, překrásných jezer i památek
se dostala do čela žebříčku 
zemí, které nejsou zrovna eko −
logické. Podle Greenpeace je
Ra kousko čtvr tým největším
impor  térem plastového odpadu
na světě. Ročně je do Rakouska
dováženo 240 000 tun plasto −
vého odpadu hlavně z Německa,
Polska a Slovinska, ale také
z Tchajvanu, Thajska nebo Mexi −
ka. Téměř polovina umělohmot−
ného materiálu je v Rakousku
spalována ke škodě životního
prostředí, další část je pak 
recyklována.

Ochrání zvířata
Sousední Německo chystá asi
„světově“ převratný zákon na
ochranu zvířat. Týká se jak do−
ma chovaných zvířat, především
psů, tak i těch hospodářských.
Pokud by nařízení prošlo, bude
to pro vlastníky znamenat i řadu
komplikací. Spolkové minister−
stvo zemědělství navrhuje napří−
klad, že každý pes musí být ven−
čen nejméně dvakrát denně na
celkovou dobu alespoň jedné
hodiny, má mít výběh ve volno−
sti mimo kotec. Nelze, aby žil 
trvale na řetězu či vodítku a také
nemá být přípustné nechat psa
celý den o samotě, musí se
o něj někdo postarat.

Dostali počítače
Zatímco u nás běžela během jarní
vlny koronaviru distanční výuka
a žáci a studenti se měli učit do−
ma, někteří se vymlouvali na to,
že nemají doma počítač. V sou−
sedním Rakousku dostali takoví
žáci počítače od vlády. Během
koronakrize dostali žáci rakou−
ských veřejných škol od vlády
k dispozici pro domácí učení přes
7200 laptopů a tabletů. Vláda na
to uvolnila skoro 5 milionů eur.
S koncem školního roku musely
být počítače staženy, ale budou
prý školákům opět vráceny. Kdo
je opravdu bude potřebovat, 
budou nyní zjišťovat ředitelství
příslušných školských úřadů.

Po jarním výpadku kvůli koronavi−
ru zažívají jihočeské památky
v tomto létě velký nápor turistů
Jen v červenci navštívilo státní
hrady a zámky na jihu Čech přes
285 00 lidí. Je to o téměř 36 000
více než ve stejném období loň−
ského roku. Nejvíce návštěvníků
dorazilo na zámek Hluboká, skoro
68 000 návštěvníků. 

“Přestože počet turistů na jihoče−
ských památkách v červenci stoupl
o 14 procent oproti loňskému roku,
výpadek zahraniční klientely, tu −
zemských zájezdů a školních skupin
v květnu a červnu je značný. Ztráty
na velkých objektech s celose −
zonním provozem, jako jsou zámky
Český Krumlov a Hluboká, které by−
ly z důvodu karantény uzavřeny
75 dní, už nedoženeme,” uvedl ředi−
tel jihočeského NPÚ Petr Pavelec.

Letos od ledna do konce červen−
ce zamířilo na státní hrady a zámky
v Jihočeském kraji 411 164 ná −

vštěv níků. Loni jich bylo ve stejném
období 632 853. 

„Od začátku roku do konce čer−
vence se jedná o téměř třetinový po−
kles celkové návštěvnosti oproti ro−
ku 2019. Chybí nám také příjmy za
kulturní akce a komerční pronájmy.
Proto s napětím sledujeme vývoj

epidemiologické situace, která má
bezprostřední vliv na návštěvnost
našich památek,” uvedl Pavelec. 

Hrady a zámky v ČR spravované
Národním památkovým ústavem na −
vštívilo v červenci 1,3 milionu lidí.
Bylo to o 100 000 více než loni a záro−
veň nejvíc za poslední tři roky. (pru)

Památky v obležení turistů

České Budějovice rozšiřují projekt
třídění odpadů od prahu domů.
Loni tuto službu, kdy poskytují po−
pelnice na separovaný odpad
k jednotlivým domům, město za −
vedlo ve čtvrti Mladé. Nyní mají
stejnou nabídku obyvatelé části
Třebotovice a Kaliště.

„Počítáme, že na podzim stejnou
službu zavedeme i v Nových Ho −
 dějo vicích. Chtěli bychom to roz −
šířit i do dalších částí, ale zatím to
není přesně naplánované,” řekl 

náměstek primátora Ivo Moravec
s tím, že město dosud tuto mož−
nost na bízí v kompaktně uzavře−
ných částech. „Nevíme, jak by
to dopadlo ve čtvrtích, kde se
hrani ce pře krývají. Pak by mohlo
dojít k si tuaci, že jeden člověk
by tuto službu mohl využívat, ale
jeho soused třeba ne. Proto zva −
žujeme, jak postu povat dál,” po−
dotkl Moravec. Od zavedení pro−
jektu se v Mla dém množství od −
děleně shromážděných odpadů

zvýšilo na 18,6 kilogramu papíru
a 12,3 kilogramu plastu v přepočtu
na jednoho obyvatele. Nyní je
v Mladém výrazně méně kontejne−
rů na papír a plasty, a snížila se
tím pádem i frekvence svozu,
ale také výskyt černých skládek.
České Budějovice za rok svezou
více než 15 000 tun směsné ho
komu nálního odpadu. Tříděného
odpadu se za rok ve městě na −
shromáždí více než 11 000 tun. 

(pru)

Budějovice rozšířili třídění

Jihočeský Písek konečně po letech
dohadů ví, jaký a kde postaví nový
bazén. Bude to v lokalitě pod les−
nickou školou. 

O stejném místě uvažovalo město
i v minulosti, ale loni na jaře se roz−
hodlo, že by bylo lepší vybudovat
komplex v objektu bývalých Žižko −
vých kasáren. Nyní se město vrací
k původnímu návrhu, když maximál−
ní částka na projekt je 380 milionů
korun bez daně.

“Pokud vše poběží tak, jak má,
může být do dvaceti měsíců od 

zahájení stavby hotovo a už v roce
2022 se Písečáci v novém bazénu
vykoupou,” uvedla starostka Eva
Vanžurová.

Kromě pětadvacetimetrového ba −
zé  nu bude v kryté části areálu i ví −
řivka nebo tobogán. Ve wellness
části bude saunový svět se čtyřmi
různými saunami a ochlazovacím
bazénkem venku na střeše. Ve ven−
kovním areálu budou dva bazény.

„Kromě zábavního bazénu se
skluzavkou a lezeckou stěnou tu
bude i hluboký bazén se sko −

kanským prknem a brouzdaliště
pro děti. Návštěvníkům bude 
k dispozici nové parkoviště se
140 místy,” uvedla místostarostka
Petra Trambová.

V provozu zatím zůstává plavecký
bazén u Otavy. Obyvatelé města si
však před sedmi lety v závazném
refe rendu odhlasovali, že se sou−
časná plovárna z 80. let minulého
století nehodí do daného místa
v blízkosti historického jádra. Od té
doby Písek hledá řešení na vybudo−
vání nového bazénu. (pru)

Už ví, jak bude vypadat bazén
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Českobudějovický dopravní podnik
byl loni rekordní. Přepravil totiž
skoro 67,5 milionu cestujících.
Nárůst ovlivnily tarifní slevy pro
děti a seniory. Více bylo také těch,
kteří si koupili elektronickou jíz−
denku. Přesto meziročně tržby
z jízdného klesly asi o dva miliony,
na 117 milionů korun. Městský do−
pravní podnik také loni investoval
přes 31 milionů korun.

„Jsou to dobré zprávy, co se týče
počtu cestujících. Doufejme, že ne−
nastane odliv, že počet cestujících
zůstane zachován a že si lidé do
MHD cestu najdou,” uvedl náměs−
tek českobudějovického primátora
Viktor Lavička.

Meziroční nárůst počtu cestu −
jících byl rekordní. Meziročně se
zněkolikanásobil počet seniorů nad
65 let, kteří si koupili roční předplat−
ný kupón za deset korun: stoupl
z 5000 na 28 000 lidí. 

Přibylo i lidí s elektronickou jíz−
denkou. Jízdních dokladů formou

SMS se loni prodalo přes 258 000,
to je o 23 procent více než v před−
chozím roce.

Podnik, který loni zaměstnával
435 lidí, z toho 227 řidičů, přijal
do svých řad 34 řidičů. Téměř o tře−

tinu přibylo řidiček, jichž je 27.
Letos podnik dál modernizuje
autobusy i trolejbusy. Lidé by 
také ještě letos mohli platit jíz −
denky ve vozech bezkontaktní 
kar tou. (pru)

Rekordní nárůst cestujících v MHD

Planou nad Lužnicí a Soběslav na
Táborsku od podzimu propojí té−
měř 20 kilometrů dlouhý plynovod.
Společnost E.ON stavbu za zhru−
ba 80 milionů korun dokončuje.
Stavbaři při projektu využili jako
první v Česku metodu takzvaného
pluhování ocelového potrubí. 

Plynovod tak stavbaři pokládají
způsobem, jenž je šetrnější k životní−
mu prostředí. Do země potrubí zao−
rává speciální pluh. Jeho součástí je
stroj, který uloží plynovod do přesně
naprojektované polohy a hloubky. 

„Naším zařízením jsme schopni
pokládat potrubí až do průměru 
600 milimetrů a do dvouapůlmetro−
vé hloubky a u pluhovaného potrubí
zvládneme položit maximálně osm
metrů za minutu, jinak by odchylka
od souřadnice byla moc vysoká,”
uvedl Robin Cimr z rakouské firmy,
která na projektu pracuje.

E.ON vybral pluhování i kvůli 
další výhodě. Plynovod vede po−
zemky různých majitelů, kde musí
stavbaři precizně dodržovat naplá−
novanou trasu. 

„Není možné si dovolit na trase
nějakou odchylku. A tato technika
je naprosto přesná,” uvedl vedoucí
správy a provozu zemního plynu
společnosti E.ON Distribuce Tomáš
Vacek.

Plynovod by měl začít fungovat
v listopadu a bude sloužit zhruba
7000 odběratelům v okolí Soběslavi. 

„Aktuálně zásobujeme území
Soběslavi, Veselí nad Lužnicí,
Dolního Bukovska až Ševětína tak−
zvaným ostrovním provozem. To
znamená, že celá oblast je záso −
bována zemním plynem jednou
předá vací stanicí v Žíšově u Veselí
nad Lužnicí. V případě technické
záva dy by se mohlo stát, že zá −
kazníkům bychom nemohli zajistit
distribuci a dodávky plynu. Novým
plynovodem budeme mít další ces−
tu, jak plyn k odběratelům přivést,”
řekl Vacek.

E.ON v České republice záso −
buje elektřinou více než 1,5 milionu
odběrných míst zejména v jižních
Čechách, na Vysočině a na jižní
Moravě. Kromě toho má více
než 4000 kilometrů dlouhou síť
plyno vodů v jižních Čechách 
a části Vysočiny a zásobuje na
110.000 odběrných míst. (pru)

Plynovod pokládají speciální metodou

Vymysleli 
covid−rámy

Jihočeši přišli s jedinečným ře−
šením, jak snížit riziko přenosu
virové nákazy, především koro−
naviru. Během třech měsíců vy−
vinuli, vyrobili a uvedli v kaplic−
ké firmě do provozu modulární
systém dezinfekčních rámů
s poměrně unikátní desinfekční
látkou, která neškodí pokožce
ani oblečení. Jde o desinfekční
rám NoVirusActive. Obsahuje
vysoce účinnou aktivní látku,
která je na přírodní bázi a vy −
užívá ji náš imunitní systém.
Téměř okamžitě zničí 99,9 ne−
bezpečných virů a bakterií.

Obchvat bude
Obyvatelé Chýnova na Táborsku
se konečně dočkají. Ředitelství
silnic a dálnic může začít stavět
3,5kilometrový silniční obchvat
na hlavní trase Tábor – Jihlava,
který z města vyvede tranzitní
dopravu mezi Pelhřimovem
a Táborem. O něm se v měs −
tečku hovoří už 70 let. Minister −
stvo dopravy jako odvolací 
orgán nyní vydalo rozhodnutí,
kterým se potvrzuje povolení
stavby, vydané loni v prosinci
krajským úřadem Jihočeského
kraje. Obchvat za více jak
300 milionů korun by se mohl
začít stavět v září. 

Našli hroby
Poměrně zásadní a vzácný ná−
lez ohlásili archeologové na jihu
Čech. V místech stavby že −
lezničního koridoru u Doubí na
Táborsku objevili pozůstatky žá−
rových hrobů a pohřebních mo−
hyl ze starší doby železné z let
od šestého do pátého století
před naším letopočtem.

Hroby byly značně poničeny
orbou, jejich svrchní části byly
porušeny a mohylové náspy
zcela rozneseny. Zachovaly se
pouze základy kamenných věn−
ců a torza středových pohřeb−
ních komor. Nález stavbu že −
lezničního koridoru, pod jehož
trasou archeologové nalezli
pohře biště, nezpozdí.
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Naváděcí systém na všechna
městská parkoviště chce zavést
budějovická radnice. Jeho sou −
částí se stanou i cedule, které už
dnes informují třeba na parkovišti
v Jírovcově ulici o počtu volných
míst. Další parkoviště nabídne
infor mační systém s hlášením vol−
ných míst, tentokrát se pracuje na
Senovážném náměstí. Sanitkám
dali přednost v Mánesově ulici.

Každý den přijíždějí do jihočeské
metropole tisíce lidí osobními 
auty. Za prací, k lékařům nebo na 
úřady. Najít místo k parkování ale
není lehké.

Město proto připravuje centrální
systém řízení dopravy, který by
mimo jiné naváděl na parkoviště
a informoval, kolik je na nich aktuál−
ně volných míst. Uvítala by to třeba
Kateřina Skálová, která dojíždí
do Českých Budějovic pravidelně
z Hluboké nad Vltavou. 

Částka 120 milionů korun má po−
moci jihočeské metropoli s vybudo−
váním specializovaného dopravně
řídícího centra.

„Už se přihlásilo pět firem, s nimiž
bude město konzultovat parametry
centra i doprovodného systému 
řízení dopravy. Zájemci jsou z jižní
Moravy, Prahy a středních Čech,“
uvedl primátorův náměstek Viktor
Lavička.

Město chce k řízení dopravy 
využít moderní technologie, aby
se zlepšila průjezdnost Českých
Budějovic. 

„Na zásadních městských komu−
nikacích jsou už osazeny strate −
gické detektory, které slouží pro
sběr dopravních dat,“ uvádí příklad
již instalovaných zařízení Viktor
Lavička. V budoucnu by se tak mě−
ly více než dnes měnit podle aktu−
ální situace třeba délky signálů
světelné signalizace. Ze strany
města je připravováno i mnoho dal−
ších opatření, jako například dyna−
mický naváděcí systém na parko−
viště, preference MHD a kamerový
systém. Na financování projektu
chce město žádat o evropskou do−
taci, která by mohla činit až 85 pro−
cent uznatelných nákladů. (pru)

Budují naváděcí systém

Zabýval jsem se změnou, kterou způ−
sobil koronavirus. Pro posouzení 
si tuace je dobré srovnání s něčím, co
známe, což je například krize v ro−
ce 2008 a následující roky.
Tato krize trvala cca 6 let
a byla velká na 65%.
Současná krize bude
o něco větší, věštím,
že to bude 75 %
a bude trvat také
6 let. Jsem pře−
svědčen, že by ke
krizi stejně došlo,
i kdyby se neobjevila
ona stále dokola připo−
mínaná infekce. Jde o při−
rozený vývoj, který se stále
v různých etapách a formách opakuje
a s tím nic nenaděláme. Je to osud.
Nemá smysl se zabývat něčím, co ne−
můžeme ovlivnit. Je nutné vše brát, jak
to je. Všichni víme, že štěstí přeje
připra veným. Je dobré se poučit od
těch, kteří z této krize vyjdou vítězně.
Takových lidí a firem je hodně.
Například vítězně z nedávné doby určitě

vyšli vietnamští obchodníci, kteří 
ovládli většinu malých obchodů s po−
travinami, protože to naši lidé nechtěli.

To je poučné, jak pilně pracují.
Změna a pohyb je život. Je

třeba jít stále dopředu
a nezabývat se minu−

lostí. Nemůžeme chtít
stále dokola dělat 
něco, co přestalo
fungovat.
Kdo sleduje statis−
tiku, ví, že se zhor−

šuje psychické i fy−
zické zdraví lidí. Ko −

nečně by měli přestat ře−
šit koronavirus. Není od vě−

ci si připomenout horší problé−
my. Koronavirus mi připadá jako něco,
co snad mělo odvést pozornost od
skutečných problémů.
Už jsem psal, že lidé jsou stále stra−
šeni a podle mne je vystrašených až
40%. Strach je může zničit tím, že ne−
věnují pozornost a energii svému bytí,
ale živení neustálého strachu.
Podle mé teorie má infekci, o které

se píše a mluví stále dokola, cca 10 %
populace a časem ji dostane minimál−
ně 20 až 50 % populace, i když bude−
me dělat maximum. Ale to není nic
proti chlamydiím, které jsou ne −
bezpečnější a má je skoro každý.
Zdravotní exper ti varují, že vzniká
odolnost bakterií vůči antibiotikům,
což je větší hrozbou lidstvu než rako−
vina. Pokud antibiotika přijdou o svou
efektivitu, začne být zřejmě nebezpeč−
né provádět klíčové lékařské operace.
Už nyní umírá ročně asi 700 000 lidí
v důsledku infekcí od bakterií, které
odolávají antibiotikům. Pokud svět ne−
podnikne razantní akce, kolem roku
2050 budou bakterie zabíjet ročně
10 milionů lidí. Ptejme se – není to
problém? A média o něm mlčí. Proč
se neustále každý den hovoří o koro−
naviru? Protože vystrašení lidé tyto
informace sledují a média mají bodíky
za sledovanost.
S psychikou souvisí mnoho věcí, na−
příklad jestli se staráme o to, co si
o nás myslí ostatní, co dělají a jak
se mají.

Proces srovnávání se s ostatními 
patří mezi nejdestruktivnější mecha −
nismy, které poškozují naši sebedůvě−
ru i víru v osobní schopnosti. Tento
problém často vzniká v dětství, kdy ro−
diče chtěli potomky motivovat k lepším
výkonům právě srovnáváním s ostatní−
mi, ať už se jednalo o známky či vý−
sledky v jiných oblastech.
Pro koho je důležitý názor druhých,
ten vlastně žije jejich život a ne svůj.
Každý je strůjcem svého štěstí a bude
to, co si sami uděláme a o co se sami
postaráme.
Bude lip, až se lidé přestanou zajímat
o koronavirus, o to, co není důležité,
a budou se starat o sebe, své blízké
a své bytí. Potom přežijeme všechno,
i koronavirus. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda nám sděluje:

Koronavirus mi připadá jako něco, co snad mělo
odvést pozornost od skutečných problémů
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HLEDÁM někoho na vý−
pomoc při opravě cha −
lupy, zednické práce
apod. – Vacovsko, tel.:
730630880. RR 20581

KOUPÍM garáž v Nýrsku,
stav nerozhoduje, platím
hotově, případné na −
bídky prosím na tel.:
732864959. RR 20578

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. I jednotlivé kusy, 
děkuji sběratel. Tel:
732170454. PM 20080

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 20028 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a vete−
rány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Por −
celánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do 
r. 1960.  Vykoupím i ce−
lou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na −
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
20059

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, meda−
ile a vyznamenání – ci−
vilní i vojenské, pohledy,
bižuterii, mince, vánoční
ozdoby. Tel. : 603872698
PM 20034

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě   ratel stále hledá a do −
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní −
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvět   lení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušo vickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v  pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou pa lubkami, zaří−
zenou k oka mžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení.  Tel.:
604867469. PM 20023 

PRO POTŘEBY šití rou−
šek i jiné účely nabízíme
vysoce kvalitní plochou
bílou gumu tl. 0,5 mm,
š. 8 mm, cena 5 Kč/ 1m.
Dodání ihned. Tel.:
630298166. RR 20574

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469 
PM 20025 

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma −
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 20026 

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové
i použité, např. Škoda,
VW, Audi, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW,
Opel, Fiat, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 20554

PRODÁM Peugeot 406
Combi 1.9 TDI, závěs,
klima, centrál, momen−
tálně bez TK. Cena
10.000 Kč. Tel.:
602834411. RR 20566

PRODÁM náhradní díly
na MULTICAR 22 – dife−
renciál, válce, písty, star−
tér, kard. tyč, zvedák
a další. Jen komplet.
Cena 10.000 Kč. Telefon:
604156689.

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM
20027

EHRLICHER Er, 65 Jah −
re, 1,82 m, sucht aktive
Frau 50+ ohne Altlas −
ten für eine feste Bezie −
hung. Ich bin vielseitig
interessiert, tanze ger−
ne, verbringe die Zeit
am Meer und mag 
alles, was zu zweit
Spass macht. Du soll−
test unkompliziert und
flexibel sein und Rei −
sen mit dem Wohn −
mobil mögen, damit wir
gemeinsam träumen
und eine Zukunft auf−
bauen können. Trau
dich! Zu schrif  ten an: 

Anton Wanner, 
Schwal ben strasse 11,

D−94369 Rain, 
tel.: 09429/203892,

mobil: 0151/21835213.
RR 20544

KOUPÍM náhradní
díly na automobil
Gaz 69, tzv. gázík.

Děkuji.
Tel.: 606403829.

RR 20562

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jed notlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Sluš né jednání.
E−mail:klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866 

RR 20369

PRODÁM
nádrž 1000 litrů, 

k odběru v Kla to vech,
tel.: 722660668 
Cena 1.200 Kč.

RR 20027

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Další číslo
Jihočeského 

rozhledu
vyjde 

21. 9. 2020

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 20369
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Uzávěrka řádkové inzerce je 11. září 2020

Herečka Tereza Bebarová si díky
koronavirové době vymyslela
vlastní hobby a mňam magazín
a dala mu jméno Čas na TE.BE. Ke
spolupráci si přizvala kamaráda
a kolegu z televizní show Peče ce−
lá země, cukrářského mága a dnes
už i Jihočecha Josefa Maršálka.
A tak každý, kdo má rád pečení,
kutění, sbírání čehokoli i zajímavé
rady a chcete se dozvědět i něco
ze světa známých osobnostní, ne−
smíte si magazín nechat ujít. 

„Nový lifestylový a hobby pořad
je především o šikovných lidech.
Zároveň se diváci mohou během
něj naučit s pekařským mistrem
Josefem Maršálkem skvělý de−
zert, nebo i něco ze slané kuchyně.
Zkrátka je to 60 minut nabitých
zají mavými hosty, radami a dobrý−
mi tipy,“ říká Bebarová, která vše
točí u sebe doma. A s celebritami
navazuje komunikaci přes Skype.
„Je to jednodušší, rychlejší a lev−
nější a v dnešní době velmi časově
zajímavý.” 

„Celý tenhle nápad vznikl během
karantény, když se všechno zasta −
vilo a my jsme doma uvažovali, co
budeme dělat dál,“ říká Tereza
Bebarová, moderátorka a spolu−
autorka pořadu ČAS NA TE.BE.

„Jsem moc rád, že jsme s Terez −
kou tým. Spolupráce s ní a s jejím
partnerem Ivanem Kotmelem je
skvělá. Užijeme si u toho velkou 
legraci a baví nás to. To je důležité,“
podotkl cukrář Josef Maršálek. 

Nové díly diváci uvidí pravi −
delně na Mňam TV vždy v pondělí,
ve středu a v pátek v 10:00 
a v 18:00 a na TV Hobby v repríze
v těch samých časech v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu. (pru)

Bebarová s Maršálkem mají pořad




