
D
˘vody byly t¯i: jednak poznat

Ëinnost podniku, za druhÈ

z˙Ëastnit se p¯ed·v·nÌ univer-

z·lnÌho komun·lnÌho kloubovÈho

nosiËe Holder C 245 a takÈ zÌskat

podrobnosti o moûnosti pron·jmu

techniky, coû je jeden z produkt˘,

kter˝ nabÌzÌ firma Myland, s. r. o.

Zeleň je vizitkou

ÑM·me zhruba 55 zamÏstnanc˘

a zajiöùujeme kompletnÌ servis pro

mÏsto T¯eboÚ, kterÈ je naöÌm sto-

procentnÌm vlastnÌkem. P¯edevöÌm

se jedn· o celoroËnÌ ˙drûbu komuni-

kacÌ a ve¯ejnÈ zelenÏ, osvÏtlenÌ

a dopravnÌho znaËenÌ. Poskytujeme

sluûby v odpadovÈm hospod·¯stvÌ od

svozu aû po skl·dkov·nÌ. Spad· pod

n·s spr·va h¯bitov˘. Vzhledem

k tomu, ûe mÏsto nabÌzÌ sv˝m oby-

vatel˘m a n·vötÏvnÌk˘m bohat˝ kul-

turnÌ program, podÌlÌme se na jeho

technickÈm servisu a ˙klidu. Slou-

ûÌme zhruba deseti tisÌc˘m obyvatel

T¯ebonÏ a pÏti p¯ilehl˝ch satelit˘. Co

se t˝k· odpad˘, nar˘st· poËet na

zhruba 30 000 lidÌ,ì p¯edstavil Tech-

nickÈ sluûby T¯eboÚ, s. r. o., jedna-

tel VladimÌr JanÌËek.

Vzhledem k tomu, ûe T¯eboÚ je

mÏstem l·zeÚsk˝m, musÌ n·leûitÏ

vypadat, coû ale neznamen·, ûe by

ostatnÌ mÏsta nemÏla o sv˘j vzhled

peËovat... Proto putujÌ nemalÈ fi-

nanËnÌ prost¯edky ñ kolem Ëty¯ mili-

on˘ korun roËnÏ ñ do ˙drûby ve¯ejnÈ

zelenÏ. Tato Ëinnost se t˝k· p¯ede-

vöÌm 30 ha travnat˝ch ploch, l·zeÚ-

skÈho parku o rozloze 39 ha,

pro¯ez·vek strom˘ a ûiv˝ch plot˘,

pÈËe o kvÏtinovÈ z·hony, mÌsy

a z·vÏsnÈ truhlÌky. Z techniky

pom·h· pÏt sekaËek Etesia, trak-

tory s vyûÌnacÌmi rameny, k¯ovino-

¯ezy a motorovÈ pily.

ÑChceme, aby mÏstsk· zeleÚ dob¯e

vypadala, a tak d·v·me p¯ednost

sbÏru. VÏtöinu ploch v centru sek·me

intenzivnÏ pÏt- aû sedmkr·t roËnÏ,

dalöÌ mÌsta dozn·vajÌ t¯i seËe za rok

a okrajovÈ Ë·sti, kterÈ t¯eba ani

nejsou ve vlastnictvÌ mÏsta, ale musÌ

takÈ dob¯e vypadat, jednou roËnÏ

mulËujeme,ì doplnil VladimÌr JanÌËek.

Šetrně k prostředí

Odpady se na T¯eboÚsku sv·ûely

aû doposud line·rnÌmi presy Ros

Roca na podvozcÌch Renault. Tato

firma podle jednatele JanÌËka 

zvolila p¯ed lety velmi dobrou stra-

tegii prodeje s p¯Ìzniv˝mi ce-

nami, kdy se nabÌdka jejÌ techniky

strefila do obdobÌ n·hrady doslu-

hujÌcÌch Liaz˘. Aktu·lnÏ si Tech-

nickÈ sluûby T¯eboÚ po¯Ìdily vozidlo

MAN s dÏlen˝m vykl·pÏËem Hal-

ler. D˘vodem byl hlavnÏ odvoz

popela z vesnic.
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Nový nosič nářadí Holder C 245 navazuje na model C 2.42 a liší se od něj pouze
drobnými úpravami designu. Široký je asi 1,2 metru a pohání ho dieselový motor Kubota
o výkonu 42 koní. Naleštěného krasavce pokřtil sektem jednatel Technických služeb
Třeboň Vladimír Janíček, vedle jednatel firmy Myland Jiří Fiurášek a Jaroslav Kubal z TS
Třeboň (zleva)

Nejlepší strNejlepší stroje nestároje nestárnounou
Jedna z našich předvánočních služebních cest 
si vytyčila za cíl jihočeskou Třeboň. Nejeli jsme 
si do tamního vyhlášeného kraje rybníků pro
znamenitého štědrovečerního kapra, který má
v této oblasti dokonce přidělenou ochrannou
známku. Navštívili jsme Technické služby 
Třeboň, s. r. o.
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VladimÌr JanÌËek k ˙drûbÏ ko-

munikacÌ podotkl: ÑProtoûe leûÌme

v chr·nÏnÈ krajinnÈ oblasti, musÌme

sypat inertnÌm materi·lem. Solit

lze na z·kladÏ v˝jimky pouze hlav-

nÌ pr˘tah mÏstem, a to pouze

v p¯ÌpadÏ kalamitnÌho stavu. Z to-

ho vypl˝v· velmi n·roËn˝ jarnÌ ˙klid

posypu. M·me dva zametacÌ vozy

Schmidt Cleango a jeden Bucher

Schˆrling. PeËujeme o 31 kilo-

metr˘ chodnÌk˘ a v souvislosti

s chodnÌkov˝m z·konem n·m p¯i-

byly dalöÌ Ëty¯i kilometry. MÏsto

urËilo prioritnÌ chodnÌky, okrajo-

vÈ Ë·sti budeme uklÌzet podle

pot¯eby. Pro ruËnÌ pr·ci poËÌt·me

s lidmi pobÌrajÌcÌmi soci·lnÌ d·vky.

ZatÌm p¯ibylo do rozpoËtu na 

zimnÌ pohotovostnÌ v˝jezdy zhruba

40 000 korun s tÌm, ûe bude-

me fakturovat podle skuteËnosti.

Letos n·s Ëek· zkuöebnÌ provoz

a n·klady vyËÌslÌme aû po zimÏ.ì

Pro doplnÏnÌ parku vozidel Mul-

ticar si jako pomocnÌka pro letoönÌ

zimu TechnickÈ sluûby pronajaly od

firmy Myland, s. r. o., univerz·lnÌ

komun·lnÌ kloubov˝ nosiË n·¯adÌ

Holder C 245 (dovozce KIS plus,

a. s.) se öÌpovou radlicÌ a sypaËem

o objemu 0,4 m3 od firmy Simed.

UplatnÌ se p¯edevöÌm v ˙zk˝ch

a obtÌûnÏ pr˘jezdn˝ch mÌstech,

kde nahradÌ ruËnÌ pr·ci. Jak ¯ekl

jednatel JanÌËek, osvÏdËÌ-li se

nosiË v praxi, podnik si ho zakoupÌ

k vyuûitÌ po cel˝ rok p¯i rozmani-

t˝ch Ëinnostech. V˝hodou Holderu

je totiû pr·vÏ univerz·lnost; lze

s nÌm agregovat veökerÈ mysli-

telnÈ n·¯adÌ.

Vytěžování na mušce

ÑI kdyû chodnÌkov˝ z·kon platÌ jiû od

lÈta, vÏtöina obcÌ nechala ¯eöe-

nÌ zimnÌ ˙drûby na poslednÌ chvÌli

a mnohÈ rozpoËty s investicemi

nepoËÌtaly. Proto jsme p¯iöli s nabÌd-

kou kr·tko i dlouhodobÈho pron·jmu

techniky, coû je vzhledem k aktu·lnÌ

rozpoËtovÈ situaci velmi v˝hodnÈ.

NavÌc se ¯Ìk·, ûe nejlepöÌ vozidlo je

to, kterÈ nest·rne, a je k dispo-

zici vûdy ve v˝bornÈm technickÈm

stavu,ì vysvÏtlil jednatel spoleËnosti

My-land Ji¯Ì Fiur·öek a pokraËoval:

ÑPron·jem techniky je bÏûn˝ t¯eba ve

stavebnictvÌ. Pominu-li starosti se

samotn˝m drûenÌm stroje, tak pokud

se vyuûÌv· pouze v sezÛnÏ, m· ËastÈ

prostoje a penÌze leûÌ ladem. NenÌ-li

stroj vyuûit˝ osm hodin dennÏ, vyplatÌ

se uvaûovat o pron·jmu. Firmy jiû

objevily jeho kouzlo, kdy nap¯Ìklad

nenesou za tento majetek odpovÏd-

nost. NavÌc konkurence tlaËÌ ceny

dol˘. Podstatnou v˝hodou je znaËn·

variabilita produktu. Zvolit lze pro-

n·jem s odkupem Ëi bez nÏj, je

moûnÈ nastavit libovolnÈ z˘statkovÈ

ceny a vybrat si dalöÌ sluûby vËetnÏ

servisu.ì

Firma Myland nabÌzÌ speci·lnÌ pro-

jekty na sniûov·nÌ n·klad˘ p¯i finan-

cov·nÌ komun·lnÌ techniky jiû od roku

2003. Tento smÏr drûÌ a snaûÌ se

p¯in·öet pravidelnÏ inovace. VizÌ pro

p¯ÌötÌ obdobÌ je optimalizace vytÏ-

ûov·nÌ komun·lnÌch stroj˘. Ji¯Ì Fiu-

r·öek dodal: ÑDotaËnÌ tituly umoûÚujÌ

nakoupit spoustu novÈ techniky, kter·

m˘ûe z˘stat leûet ladem. P¯ipravu-

jeme systÈmy a technologie, kterÈ

umoûnÌ evidovat pohyb a vytÏûov·nÌ

komun·lnÌ techniky na ˙zemÌ naöÌ

republiky, a hodl·me nabÌzet volnÈ

kapacity tam, kde jsou zapot¯ebÌ. P¯Ì-

kladem m˘ûe b˝t uû teÔ spolupr·ce

s Technick˝mi sluûbami mÏsta Jab-

lonce nebo Strakonic, kam jsme

zap˘jËili ne stoprocentnÏ vyuûÌvan˝

zametacÌ v˘z s n·stavbou Faun.ì

Zobat rozinky se vyplatí

TechnickÈ sluûby T¯eboÚ jsou Ële-

nem SdruûenÌ ve¯ejnÏ pro-spÏön˝ch

sluûeb, kterÈ m· vÌce neû sto Ëlen˘

a je zejmÈna jedineËn˝m uskupe-

nÌm pro p¯ed·v·nÌ zkuöenostÌ mezi

Ëlensk˝mi subjekty. SdruûenÌ je takÈ

nap¯Ìklad poradnÌm org·nem minis-

terstva ûivotnÌho prost¯edÌ, kterÈ

zve nap¯Ìklad jeho Ëleny jakoûto

z·stupce praxe k projedn·v·nÌ p¯i-

pravovan˝ch legislativnÌch n·vrh˘.

ÑM·me projetou celou Evropu,

obËas se vyd·me i d·l. Vöe za

jÌmavÈ, co vidÌme, se snaûÌme apli-

kovat do naöich podmÌnek. ProË se

uËit z vlastnÌch chyb, kdyû si

m˘ûeme rovnou vybrat to, co v praxi

bezvadnÏ funguje?ì uzav¯el VladimÌr

JanÌËek. ��

Jan Kroupa
Foto autor a archiv/TS Třeboň
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Vozový park rozšířilo vozidlo MAN 4 x 2 s nástavbou Haller s děleným vyklápěčem 
na nádoby o objemu 110 až 1100 l pro směsný komunální odpad

Při sněhové kalamitě se dostává
v Třeboni stejně jako jinde ke slovu
veškerá technika, tedy i traktory
a nakladače
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