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KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ

jižní čechy
11°C/ 13°C

7°C/ 10°C
více informací na str. C10
nebo na pocasi.idnes.cz

Hudební tip na dnešní den
Skupina Vees od 20.30 hodin
v budějovickém Velbloudu

Počasí v kraji
BUDĚJOVICE Rob otevřel fitness
Za poslední týden vznikly ve
městě dvě fitness-centra Strana B3

KANONÝR DNES Pliška střílí
Záložník z krajského
přeboru útočí na čelo Strana B5

Krátce
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Městská doprava sveze
zítra lidi bez jízdenky
Bez lístku a také bez obav z pokuty
můžete zítra nastoupit do měst-
ských autobusů i trolejbusů v Bu-
dějovicích. Za jízdu načerno vás ni-
kdo pokutovat nebude. Stejně jako
v předchozích letech i letos připra-
vil Dopravní podnik společně s ma-
gistrátem na první školní den akci
Jízdné zdarma. (pis)

TÁBOR

Město prodá pozemky
pro odklon dálnice D3...
Táborští zastupitelé včera rozhod-
li, že město prodá Ředitelství silnic
a dálnic své pozemky nedaleko ho-
telu Mašát, aby mohla být dokon-
čena výstavba dálnice D3 z Tábora
do Veselí nad Lužnicí. Tu v této lo-
kalitě dlouhodobě blokuje Josef Be-
zecný, s nímž je nyní vedeno vy-
vlastňovací řízení. Pokud Bezecné-
mu ale pozemky zůstanou, dálnice
se posune o několik metrů a pove-
de kolem nich. (ref)

TÁBOR

... ale odmítlo vyměnit
pozemky se Suchánkem
Po téměř hodinu a půl dlouhé dis-
kusi táborští zastupitelé neschválili
směnu pozemků mezi městem a La-
dislavem Suchánkem. Ten tak bude
muset načerno postavenou stavbu
rodinného domu, který částečně
stojí na pozemcích Tábora, zbou-
rat. Zda dojde k demolici celého
domu, či jen problematické části,
se rozhodne v dalších dnech. (ref)

VĚTŘNÍ Padesátiletá Jana pracova-
la ve firmě JIP - Papírny Větřní na
Českokrumlovsku 25 let. Včera se
dozvěděla, že od 1. listopadu ve fir-
mě končí. „Těžko najdu práci.
Ve Větřní nic není, v Českém Krum-
lově je jen sezonní práce a já sama
živím dceru, která studuje, a syna,
který je teď bez práce,“ posteskla
si, když včera odcházela ze zaměst-
nání.

Paní Jana bude muset na úřad
práce. Zda najde nové místo, vů-
bec netuší. Pracovala jako dělni-
ce, řidičský průkaz na automobil
nemá, cizí jazyky neumí a počítač
podle svých slov nanejvýše za-
pne. „Tak jakou práci mohu chtít?
Zase jedině ve fabrice a těch je tu
opravdu málo. Vůbec nevím, co
budu dělat,“ dodala vyučená ku-
chařka Jana.

Také všech zbylých 500 zaměst-
nanců firmy ve Větřní se do včerejš-
ka o práci bálo. A strach v podniku
panuje i nadále – lidé nevěří, že
propouštění je konečné. „Jde to tu
od deseti k pěti. Slibují, že nás spa-
sí výroba obalového papíru, ale
moc tomu nevěříme,“ svěřil se dal-
ší z dělníků Jaroslav.

Měsíční ztráta 10 milionů korun
Vedení firmy, které se včera odpo-
ledne se zaměstnanci sešlo, vidí
propouštění jako jediné řešení.
Společnost v boji s konkurencí dr-
tivě prohrává, kvůli levnému papí-
ru z Finska končí od zítřka s pro-
dukcí dřevitých papírů. Naopak
stroje začnou vyrábět balicí papír
a využívat více i sběrný. V tom
spatřuje firma záchranu. Dnes
jsou totiž její finanční problémy

obrovské: měsíční ztráta činí
10 milionů korun.

„Výrazně – o dvacet procent –
se propadla výroba a zpracování
grafických, dřevitých papírů. Mezi-
ročně klesla výroba časopisů a re-
klamních tiskovin v celé střední
Evropě. Komplikovaně se zajišťují
i dřevní suroviny na výrobu papí-
ru a nejasný je cenový vývoj na dal-
ší období,“ vysvětlil důvody ob-
řích ztrát ředitel podniku Dušan
Grmolec.

Další důvod je nárůst nákladů
na energie, především elektřinu.
„Navýšení je neúnosné, a to jak
v příštím roce, tak už i letos,“ podo-
tkl Grmolec. Nepřímo firmu likvi-
dují i sluneční elektrárny, právě
kvůli vyšším výkupním cenám zele-

né energie rostou ceny elektřiny
pro spotřebitele.

Práce na Českokrumlovsku není
Ze 135 vyhozených lidí pracuje
zhruba deset procent v kancelá-
řích, zbytek jsou dělníci z výroby.
Úřad práce v Českém Krumlově,
kam se většina přijde v listopadu
zaregistrovat, varuje, že místo pro
drtivou většinu z nich mít nebude.

„Volných míst máme málo. V ce-
lém okrese je jich 120 a na ně připa-
dá 2 950 nezaměstnaných,“ krčí ra-
meny vedoucí trhu práce česko-
krumlovského úřadu práce Luboš
Mlčák.

Vedení čtyřtisícového Větřní se
obává, že problémy lidí budou na-
růstat. Mnoho z nich má dluhy, hy-

potéky. V papírnách pracovali čas-
to manželé, a tak jedinou dobrou
zprávou je, že podnik slibuje, že
z rodiny propustí maximálně jed-
noho zaměstnance. „Nezaměstna-
nost je zde okolo třinácti procent,“
doplnil starosta Větřní Jiří Kubík.

V podniku dřív pracovalo mno-
ho Romů. Spousta z nich je dnes
bez práce a žije ze sociálních dá-
vek. „Člověk pracovat chce. Ale jak-
mile přijdeme žádat o práci, tak
nás nevezmou s tím, že místo je ob-
sazené. Je to kvůli tomu, že jsme
Romové. Někdy stačí říct do telefo-
nu příjmení a už to nemá smysl
dál zkoušet,“ postěžoval si včera
ve Větřní 28letý Matěj, který je bez
práce už čtyři roky.

Václav Janouš

Největší propouštění
letos v kraji: téměř
třetina zaměstnanců
papíren ve Větřní včera
dostala výpověď. Firma
má velké finanční
problémy a ničí ji
levnější konkurence.

FAKTA

Vyfoťte svého prvňáka
Vážení čtenáři, první cesta do školy
je zlomovým okamžikem v životě
každého dítěte i celé rodiny.
Podělte se o tuto chvíli s ostatními.
Vyfoťte svého prvňáka a umístěte
fotografii na rajce.net (více
na www.rajce.net/prvnak).
Nejlepší fotografie zveřejníme
v MF DNES.

FAKTA

Papír tady vyrábějí
už od roku 1870
JIP - Papírny Větřní propustí
k 1. listopadu ze svého závodu
na Českokrumlovsku 135 ze zhruba
500 zaměstnanců. Důvodem jsou
ekonomické problémy firmy, která
u Vltavy funguje už od roku 1870.
Podnik v roce 2007 koupil v dražbě
za 233 milionů korun majitel jedné
z největších kamionových doprav
v zemi Josef Hanzalík. Do firmy
vstoupil v době, kdy měla roční
ztráty desítky milionů korun.
Papírny ročně vyrobí 80 tisíc tun
papíru, většinou časopisového,
o ten je však stále menší zájem.

Linka končí Papírny ve Větřní ruší provoz linky, která dřevo drtí na kaši, ta se pak používá při výrobě papíru. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

www.budvar.cz/den-v-budvaru

INZERCE

Papírny propustily 135 lidí,
z rodiny vyhodí jen jednoho


