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K

dyž jsem v sobotu ráno
odjížděl na Šumavu,
abych se na vlastní oči
přesvědčil, jak vypadá příprava
dobrovolných občanských hlídek Hnutí DUHA, počítal jsem s
tím, že v pátek probrali teorii a
sobota bude o praxi. Vymysleli
snad nový způsob, jak se připoutat ke stromům, aby je už nikdo
s kleštěmi nebo bruskami nedokázal osvobodit? Na parkovišti
za Srním, kde jsem se potkal s
dobrovolníky, jsem ale neviděl
žádné řetězy. Na první vykácené mýtině vytáhli fotoaparáty,
GPS navigace a Jaromír Bláha z
Hnutí DUHA začal vysvětlovat,
jak se pozná kůrovcem napadený strom, jak co nejlépe nafotit
koleje od těžkých lesáckých aut,
učil je zakreslovat do map místa
těžby. Za celý den jsme nachodili kolem 20 kilometrů. Hned na
začátku jsem si na podmáčené
cestě nabral do bot vodu, o kousek dál jsem je celé málem utopil v bahně. I když za celý den
nikoho nenapadlo přivázat se
ke stromu, byla to zajímavá
„procházka“ do míst, o kterých
jsem zatím jenom slyšel.
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Školy na Máji: další zateplování
a dvě kontroly kvůli azbestu
Na zateplení školní jídelny a tělocvičny bude dohlížet
jako technický dozor firma Mauring ve spolupráci se
společností Foster Bohemia. Únik azbestových vláken
se nesmí opakovat, zní z českobudějovické radnice.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Už zítra ráno
předá znovu českobudějovický magistrát své základní školy na sídlišti Máj stavební firmě.
Ještě před začátkem druhé etapy zateplování škol ale nechá dvakrát zkontrolovat možný výskyt
škodlivého azbestu. Loni se totiž
právě tady při první části prací objevilo větší než povolené množství
této látky.
„Musíme mít jistotu, že se problém s únikem azbestových vláken, který doprovázel první etapu

stavebních prací, nebude opakovat,“ uvedl investiční náměstek primátora Kamil Calta.
Školy byly kvůli sanaci od konce
loňského listopadu bezmála na čtyři měsíce zavřeny a přes tisíc žáků
muselo dojíždět do náhradních
škol po celém městě.
První měření se uskuteční v první polovině června, druhé pak
před vlastní demontáží boletických panelů v posledním červnovém týdnu. „Celkové předpokládané náklady na první i druhou eta-
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Jak zkomplikoval
azbest život ve městě

Magistrát zavřel školy kvůli
nadlimitním hodnotám azbestu
koncem loňského listopadu. Na
tisíc žáků muselo až do 19. března
dojíždět do náhradních škol po
celém městě. Trvalo to 63 dní. Účet
za celkové škody s tím spojené
radní vyčíslili na 20 milionů korun.

pu zateplení jsou 47,7 milionu korun, z toho 36,5 milionu je přislíbená dotace,“ vyčíslil náměstek primátora pro školství Petr Podhola.
Také druhou etapu zateplení
provede firma OHL ŽS, s níž radnice podepsala smlouvu na obě etapy. Pokud by došlo k odložení prací či zrušení dodavatelské smlouvy, město by přišlo kvůli nedodržení termínů o přislíbenou dotaci.
Radní si ale chtějí tentokrát kvalitu práce pojistit lepším dozorem
nad stavbaři. Na zateplení školní jídelny a tělocvičny bude nově dohlížet jako technický dozor firma
Mauring ve spolupráci se společností Foster Bohemia, která už kontrolovala postup sanačních prací
při čištění zavřených školních budov od azbestových mikrovláken.

„Zatím vypadá vše dobře. Na
druhou stranu je třeba pohlídat,
co bude i druhá fáze stát. Ukazuje
se, že i kolem ní se musí něco přiobjednat. Například budou kontrolní měření azbestu, což je dobře.
Jenže tyto vícenáklady by měl zaplatit dodavatel, protože on má garantovat, že budovy zateplí a škola
zůstane bez azbestu,“ podotkl
předseda sdružení rodičů ZŠ Máj I
Radovan Pekárek.
Za škody spojené s vyčištěním
škol od azbestu musí město zaplatit 20 milionů korun, chce je ale vymáhat od OHL ŽS. „Čekáme na poslední znalecký posudek. Jakmile
ho budeme mít v ruce, požádám
radu města, aby celá věc šla k soudu,“ potvrdil Calta.
Ludmila Mlsová

Tablo roku na jihu vyhrál cirkus z Gymnázia Jírovcova

Vyjádřete se!

Chtěl dům
v Písku, místo
parcely koupil
toxickou skládku

„

V okolí Písku
je takových
nebezpečných
skládek více. A nejsou to jen
skládky z období komunismu!
Například na skládku v okolí
Smrkovic se v letech 1990-1995
navážely z bavorských skládek
(lomů) rozřezané pneumatiky
při dovozu do ČSR deklarované
jako příměsi do silničních
betonů. Vše se dělo pod
záštitou tehdejšího ministerstva
pro životní prostředí!

„

uživatel car_director
v diskusi na budejovice.idnes.cz

Celý Písek ví, že v
této lokalitě bývala
skládka a že se sem
vyváželo bůh ví co z bývalého
elektropřístroje. Pokud si zde
někdo koupí pozemek, tak by s
tím hold měl počítat.
uživatel davez
v diskusi na budejovice.idnes.cz
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Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Cirkusáci z oktávy Vítězné jihočeské tablo si můžete prohlédnout ve výloze prodejny Melodie Voříšek v českobudějovické ulici U Černé věže.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Šapitó je plné
klaunů s červenými nosy, nechybí kouzelník, artistka, opice i lev.
Manéž hlídá principál s bičem v
ruce.
Netradiční pojetí maturitního
tabla jako cirkusu ocenili lidé svými hlasy na serveru Rajče.net. Oktáva z budějovického Gymnázia Jírovcova tak obsadila první místo v

jihočeské části soutěže o maturitní
tablo roku 2012. Klání vyhlásila
MF DNES ve spolupráci se serverem Rajče.net.
„Vycházeli jsme z našeho maturitního plesu, který se nesl v duchu
cirkusu,“ říká Jakub Staněk, který
měl na starosti technickou výrobu
tabla.
Červeno-bílé sloupky, které pod-

pírají plachtu cirkusu, vyrobil z násady od koštěte. „Aby byly proužky
přesné, oblepil jsem už bílé kusy
izolepou a pak je znova nastříkal
červenou barvou. Zbytek už jsme
dodělávali s pěti dalšími spolužáky. Každý ze třídy dodal postavičku, která ho třeba něčím charakterizuje,“ líčí Staněk.
Sám se zobrazil jako velká opi-

ce hned za principálem. „Asi proto, že mě nebaví se holit,“ usmívá
se 19letý student, který by se rád
dostal na záchranářský obor na
Masarykově univerzitě v Brně. Přijímací zkoušky má ale teprve
před sebou.
Vítězné jihočeské tablo si mohou lidé v nadcházejících týdnech prohlédnout ve výloze pro-

Foto: Ladislav Němec, MF DNES

dejny Melodie Voříšek v budějovické ulici U Černé věže. Jak tablo
vznikalo, najdete na webu
www.rajce.idnes.cz/tabloroku2012. Jako druhá v pořadí se
umístila Obchodní akademie Písek, třetí místo obsadila SOŠ veterinární České Budějovice. Obě tabla naleznete také na zmiňovaném webu.
Petr Kubát

Letos nejvíc jihočesky chutnala
šťáva nebo bok uzený v komíně

Slavnosti piva ovládlo
Starobrno, získalo čtyři ceny

ČESKÉ BUDĚJOVICE Lhenická ovocná šťáva z jablek a oleje z rakytníku zachutnala porotcům soutěže
Chutná hezky. Jihočesky 2012 tak,
že alkoholické nápoje Poněšický rybízový likér a Volarskou zlatou lihovinu s vůní šumavských bylin
odsunula ve společné kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů až na druhé, respektive třetí
místo.
„Je to velký úspěch, protože tato
soutěž je velmi prestižní, je tu velká konkurence. Značka je druh reklamy, která určitě potěší,“ netajil
při přebírání ceny radost Karel Gregora ze Lhenic na Prachaticku, který tuto ovocnou šťávu vyrábí.
Novinka, která je složená z devadesátiprocentního podílu vylisovaných jablek bez konzervantů, barviv a sladidel a deseti procent oleje
z rakytníku, chutná podobně jako
multivitamin.
Právo užívat značku Chutná hezky. Jihočesky získalo v sobotu v po-

ČESKÉ BUDĚJOVICE (lim) Manažer
kvality Jiří Brňovják z Pivovaru Starobrno se musel při sobotním vyhlašování nejlepších piv při Slavnostech piva na výstavišti pořádně
otáčet. Na pódium v Pivovarské zahradě vyběhl ve svižném tempu
hned čtyřikrát.
Odnesl si cenu pro vítěze za světlé výčepní s názvem Hostan Naše
Pivko, tmavé výčepní Starobrno
Černé, světlý ležák Starobrno Medium, a navíc si odvezl ještě druhou cenu za nelkoholické Starobrno Fríí.
„Této soutěže se účastníme každý rok. Čtyři ceny, které jsme získali, jsou velkým zadostiučiněním
pro naše snažení v letošním roce,
kdy jsme uvedli na trh novinku nepasterované pivo,“ podotkl Brňovják, který měl největší radost právě
z ceny za nepasterovaný světlý ležák Starobrno Medium.
Z jihočeských pivovarů se nejlépe prosadil Dudák - Měšťanský pi-
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Vítězové Chutná
hezky. Jihočesky 2012
Bok uzený z komína - konzerva
výrobce Libor Novák, Hlincova Hora
Jihočeské jerky sušené
CORAX Trading, Dobrá Voda u ČB
Chléb extražitný 1 500 gramů
Budějovická komerční
Vltavotýnská karamelová kostka
Jednota, České Budějovice
Lhenická šťáva jablko-rakytník
Karel Gregora, Lhenice
Kysané klokotské zelí
ZAS Dražice, Tábor-Radkov
Med květový s bezinkovou šťávou
Jiří Mařík, Jindřichův Hradec
Tylžský sýr
Madeta, České Budějovice
Jogurt bílý s ovocnou složkou višeň, brusinka, hruška, jablko se
skořicí
Ladislav Hošna, Volary

ledne na budějovickém výstavišti
v rámci Slavností piva celkem 26
výrobků v devíti kategoriích. Producenti oceněných potravin převzali při slavnostním ceremoniálu
certifikáty a plakety s oprávněním
používat zmíněnou značku k marketingovým účelům.
O regionální značku kvality se
ucházelo 46 výrobců, kteří poslali
do soutěže 153 produktů. Největší
zastoupení měly pekařské a cukrářské výrobky, kterých bylo 55. Velká
konkurence se projevila i v masných produktech, těch se sešlo 44.
Zvítězil v ní Bok uzený z komína
- skleněná konzerva z malé firmy Libora Nováka z Hlincovy Hory u
Českých Budějovic. „Je to zavařené
domácí uzené, jaké si pamatuji od
mé babičky. Používáme starou metodu uzení na bukových štěpkách.
Udíme naložené maso v láku, stejně jako se to dělalo dřív,“ popsal
specialitu manažer prodeje firmy
Zbyněk Vaněk.
Ludmila Mlsová

Strakonický Dudák Black vyhrál v kategorii tmavých piv
vovar Strakonice, který vyhrál kategorii tmavý ležák se Strakonickým
Dudákem Black. „Mám velkou radost, protože se zúročila práce po
vybudování nové technologie v pivovaře a úpravě receptur,“ řekla
sládková pivovaru Dagmar Vlková.
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Pivo České republiky
O titul Pivo České republiky 2012 se
v 18 kategoriích utkalo 52 pivovarů
se 300 druhy piv. Nejvíc cen
posbíral Pivovar Starobrno ze
skupiny Heineken ČR, který bral
první cenu pro světlé výčepní s
názvem Hostan Naše Pivko, tmavé
výčepní Starobrno Černé a světlý
ležák Starobrno Medium a ještě 2.
cenu za nealkoholické Starobrno
Fríí. Z jihočeských pivovarů uspěl
nejlépe Dudák - Měšťanský pivovar
Strakonice s první cenou za tmavý
ležák Strakonický Dudák Black.

