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Čínské město....
(Dokončení ze str. 1)

Náklady spojené s pobytem ve 
městě Yichang a s účastí na meziná-
rodní konferenci OECD jsou hraze-
ny městem Yichang, které pozvání 
iniciovalo.  Pracovní cesty do Číny 
se zúčastní místostarosta Pacal a klí-
čová pracovnice z incomingového 
týmu Denisa Hájková. Město bude 
hradit jejich dopravu.

Cena se pohybuje od čtrnácti tisíc 
korun výše včetně zpáteční cesty. 
Vše závisí na přestupech a délce letu. 
„Nyní hledáme nejoptimálnější vari-
antu,“ vysvětlil Pacal. Dvoučlenná 
delegace poveze i brožuru, která se 
zaměří právě na představení pamá-
tek v Třebíči. 

„Připravíme ji v angličtině a v dia-
lektu provincie Hubei. Těch dialektů 
je v Číně asi šest,“ poznamenal Pacal. 
Město získalo kontakt na předsedu 
česko-čínské kulturní asociace, která 
působí přímo v Číně a má za manžel-
ku Číňanku. 

„Díky němu budeme mít překlad 
do patřičné jazykové mutace. Chce-
me představit všechny výhody, proč 
by turisté měli navštívit právě Třebíč. 
Brožura má vzbudit zájem turistů o 
cestu do Třebíče. Určitě bude obsaho-
vat popis všech památek a významných 
míst,“ dodal místostarosta Pacal.

Odprodej společnosti ESKO-T se patrně 
neuskuteční, není to v zájmu členských 
obcí.

 Antonín Zvěřina

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
projevila zájem o odkup podílu v obchodní spo-
lečnosti ESKO-T. Je to součást její akviziční 
politiky a hledání nových příležitostí. Nabídku 
obdrželo představenstvo svazku a všech 166 obcí 
svazku. Vedení společnosti AVE CZ by rádo zahá-
jilo jednání o možnosti této akvizice. 

„Fakt, že podobné služby poskytujeme městům a 
dalším subjektům napříč celou Českou republikou 
a máme také bohaté zkušenosti s podobnými akvi-
zicemi, nám skýtá dvě výhody,“ vyjádřil se Roman 

Mužík, jednatel AVE CZ. „Jednak můžeme díky 
velikosti a zázemí naší společnosti nabízet služ-
by našim zákazníkům na nejvyšší možné úrovni 
při dosahování co možná nejnižších cen a za druhé 
máme v oblasti municipalit bohaté zkušenosti s tvor-
bou tzv. akcionářských smluv, ve kterých se přesně 
defi nují všechna práva a závazky smluvních stran 
tak, aby partnerství fungovalo ve prospěch a ke spo-
kojenosti obou partnerů – původních i budoucích 
společníků dané společnosti. Jednotlivým obcím js-
me tak připraveni garantovat podmínky, za kterých 
jsou jim služby v současné době poskytovány,“ dopl-
nil Mužík.

Prioritním zájmem AVE je odkoupit 100%  
podíl tak, aby bylo možno dosáhnout maximali-
zace synergických efektů pro ESKO-T, nebrání se 

však ani jednání o odkupu podílu v jiné výši. 
„Prostředky, které by prodejem podílu získala spo-

lečnost ESKO-T, by znamenaly významný benefi t 
pro svazek, který by mohl být okamžitě použit k jeho 
rozvoji. Dle nám dostupných informací společnost 
ESKO-T dlouhodobě nevyplácí svým společníkům 
jakékoliv podíly na zisku společnosti. Toto by bylo 
případným prodejem podílu ve společnosti ESKO-T 
či jeho části naší společnosti odstraněno,“ doplnil 
Marcel Benda, regionální ředitel AVE CZ.

Radní třebíčské radnice Marie Černá upozor-
nila, že o takovém kroku může rozhodnout jedi-
ně valná hromada svazku, která ESKO-T vlastní. 
„Představenstvo se rozhodlo valné hromadě doporu-
čit tuto záležitost nepodpořit. Reagovaly tak i členské 
obce,“ doplnila Černá.

Společnost AVE chce ESKO-T, 
členové to nepovažují za reálné

PO OBDOBÍ sucha se i do Třebíče dostavily bouřky. Tyto blesky nad městem zaznamenal Jan Schwarz. Jeho komentář: …
bylo to o šábesu, koukám z Hrádku nad synagogou do nebe a najednou - jak když do mě hrom udeří! - (jestli ten pánbu není 
antisemita). Foto: Jan Schwarz

Nad městem se zablýsklo


