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ČESKÉ BUDĚJOVICE Před měsícem
město prohrávalo boj se sněho-
vou kalamitou. Za 24 hodin tehdy
napadlo přes 30 centimetrů sně-
hu. Společnost A.S.A., která má
na většině území Českých Budějo-
vic na starosti zimní údržbu, nestí-
hala a také pak po pár týdnech do-
stala od města pokutu 50 tisíc ko-
run, a navrch zaplatí za magistrát
ještě 760 tisíc. To je částka, kterou
stálo najmutí další úklidové tech-
niky.
„Ve spolupráci s městem dělá-

me takové změny, aby už se podob-
né problémy neopakovaly,“ řekl
Pavel Tomášek, provozní ředitel
A.S.A.

Co konkrétně uděláte jinak, až
Budějovice příště ve velkém zasy-
pe sníh?
Bude to operativní nasazení tech-
niky tak, abychommohli posilovat
například vozy z našich poboček
v Praze, Prostějově či Znojmě. Dru-
hou věcí je změna organizace, kte-
rá se projeví přímo v plánu zimní

údržby. Pokud nastane po-
dobně mimořádná událost,
bude konkrétně popsáno,
kdo, kde a jak bude zimní
údržbu provádět, řekněme
v krizovém režimu.

Kdo o tom rozhodne?
O rozdělení pravomocí ještě směs-
tem diskutujeme. Cílem je, aby-
chom interval zásahu zkrátili na
minimum.

To znamená, že připravujete nový
dokument? Kdy bude hotový?
První jednání už jsmeměli. Ve finá-
le se to projeví v plánu zimní údrž-
by pro příští rok. Nicméně, techni-
ku navíc jsme operativně nasazo-
vali už v lednu.

Co když začne ve velkém padat
ještě letos?
Jsme připraveni zareagovat podle
změn, na kterých už jsme se s ná-
městkem primátora Kamilem Cal-
tou dohodli a jež budou součástí
zmíněného dokumentu.

Řekněte, proč to v polovi-
ně ledna při sněhové kala-
mitě nefungovalo tak, jak
mělo?
Neměli jsme problém ve
lhůtách, které nám dává

plán zimní údržby na jakýchkoli
komunikacích. Neměli jsme pro-
blém se sjízdností, která by se do-
tkla autobusů, záchranného systé-
mu a podobně. Měli jsme problém
na chodnících druhého a třetího
pořadí, kdy jsme to nebyli při tak
silném sněžení schopní zvládnout.

Teď asi nemohu úplně souhlasit.
Komunikace byly skutečně ošetře-
né včas? Budějovičtí si to nemyslí.
Podle plánu zimní údržby jsme ko-
munikace stihli ošetřit.

Přesto jste přijali pokutu, a ještě
zaplatíte za mimořádné nasazení
strojů, které objednala radnice.
Pokuta je za ty chodníky, s tím sou-
hlasíme. Ohledně té druhé částky je
to pro nás také vyřízená věc, kterou
schválila rada a my to přijali. Chce-

me se teď dívat hlavně dopředu.

Také jste prý po problémech udě-
lali některé personální změny.
Ano, důvodem bylo, že se v době
mimořádného sněžení nepodařilo
s městem komunikovat tak, jak to
mělo fungovat.

Radní města dokonce hlasovali
o možném ukončení spolupráce
a výpovědi.
Ta situace však nenastala a děláme
vše pro to, aby spolupráce fungova-
la dál. Je to pro nás zásadní. Z jedné
čtvrtiny jsme navíc městská firma.

Jak jste pak snášel například kri-
tiku od náměstkyně Ivany Pope-
lové, že se A.S.A. v Budějovicích
sedm let učila uklízet sníh, a teď
to nezvládla.
My jsme se nic neučili. Za poslední
čtyři roky nebyl jediný problém při
zimní údržbě, nedostali jsme žád-
nou reklamaci. Přitom v roce 2010
zde byla také kalamitní situace.

Lukáš Marek

„Silnice jsme uklidili včas, chodníky už ne“
Pavel Tomášek, provozní ředitel firmy A.S.A., teď ve spolupráci s vedením Budějovic vymýšlí, jak zlepšit plán zimní údržby DOBRÁ VODA

Při couvání řidič
přehlédl seniorku
V Lázeňské ulici v Dobré Vodě u Bu-
dějovic včera před 9. hodinou ranní
srazil 32letý muž s vozem Škoda
Yeti 82letou ženu. Řidič ji zřejmě
přehlédl, když přecházela u tamní-
ho obchodu, a nacouval na ni. Zra-
něná seniorka skončila v nemocni-
ci. Policie žádá svědky, aby se při-
hlásili na lince 158, a pomohli tak
dalšímu vyšetřování. (mrk)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Lidé mohou žádat
o peníze na památky
Až do konce února mohou zájemci
žádat o příspěvek na kulturní památ-
ky mimo rezervace. Dotaci je mož-
né získat i na opravu oltáře či var-
han. Pro první kolo je na minister-
stvu kultury připraveno 1,1 milionu
korun. Formuláře pro podání žá-
dosti jsou nawebuministerstva kul-
tury nebo si je lze vyzvednout v bu-
dově magistrátu v Kněžské ulici
č. 19, 4. patro, č. dveří 510. (mrk)

TÁBOR

Úprava Holečkových
sadů vyjde na 23 milionů
Táborská radnice chce vylepšit
vzhled Holečkových sadů pod Sta-
rým městem. Rada města už vyhlá-
sila soutěž na revitalizaci. Předpo-
kládá, že do prací se pustí na tři eta-
py. Proměna vyjde na 23 milionů
korun. Práce na prořezávce stromů,
vysazení nové zeleně a celkové
úpravě by mohly začít na podzim.
Holečkovy sady nejsou obyvateli
příliš vyhledávané.Město věří, že se
to po regeneraci změní. (vj)

ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

Srážku dvou aut
nepřežil mladý muž
Tragicky skončil včera vpodvečer
čelní střet dvou vozidel na silnici
z Albrechtic do Týna nad Vltavou.
V jednom z automobilů se lehce
zranila 34letá řidička. Naopak
29letému šoférovi druhého vozi-
dla již lékaři nedokázali pomoci.
Kdo nehodu zavinil, vyšetřuje po-
licie. (vj)

Krátce

Tenisové Kanáří naděje

Jihočeši vybrali
talenty za loňské
výsledky mladých
Kanářími nadějemi Jihočeského
kraje byli v Českých Budějovi-
cích vyhlášeni Matěj Koutek z
Tenisu Tábor a Kristina Mrázo-
vá z Tenisového klubu Český
Krumlov. Koutka trénuje Jiří
Linha. V celostátním žebříčku
svého ročníku je Koutek desátý.
Mrázovou vedl Petr Hladík a v
posledních dvou letech, kdy
byla v Tonstavu service, ji tréno-
val Miroslav Graman. Nyní stu-
duje i hraje v Linci. Oba dostali
šek na 10 tisíc korun a poukazy
na zboží stejné hodnoty. (mac)

Hokej
I. LIGA: Písek - Havlíčkův Brod 3:1. Branky a
nahrávky: 3. Marek (Růžička, Kučera), 53.
Obdržálek (Slavík), 60. Vlček (St. Polodna,
Pavlíček) - 54. Musil (P. Polodna). Rozhodčí:
Humpolíček - Guth, Ditrich. Vyloučení: 5:6, navíc
Knotek (H) 10. Bez využití. Diváků: 380. Písek:
Halmoši - Pavlíček, Růžička, Boháč, Kužel,
Májovský, Kříž, Dvořák, Petráček - Kotrla, Vaniš,
Kubeš - Ferebauer, Vlček, St. Polodna - Slavík,
Obdržálek, Sedláček - Marek, Kučera, Heřman.
Po základní části bude hrát Písek o udržení. Může
vybojovat přímou záchranu a vyhnout se tím
baráži, do které spadnou poslední dva celky
skupiny. Dnes nastoupí v Benátkách, v sobotu bude
od 17.30 hodin hostit Beroun.

Krasobruslení
MEMORIÁL Hellmuta Seibta, mezinárodní závody
ve Vídni - žáci (9 startujících): 1. Vasiljevs
(Lotyšsko) 113,58, 2. M. Bidař (BK České Budějovice,
trenérky Horklová a Bidařová) 81,02, 3. Žurav
(Estonsko) 76,80, 4. Kotlařík (Stadion Brno) 71,79,
5. Maierhofer (Rakousko) 67,15, 6. Doherty
(Austrálie) 62,10 bodu.
VELKÁ CENA Brna - žáctvo: 1. Kotlařík (Stadion
Brno), 2. M. Bidař), po horším krátkém programu
získal 87,13 bodu, 23. Vonešová, po krátkém
programu na 12. místě, nejmladší žactvo: 5.
Vochozka, 6. Trušin, 29. Svátková (všichni BK
České Budějovice).

Lyžování
KAŠPERSKÁ 30, v Churáňově - závod na 30
kilometrů klasicky: 1. Sedláček 1:39:55 hodiny, 2.
Kautz (oba Atlas) 1:39:56, 3. Kobr (Skiklub Šumava)
1:41:31, 4. Čada (Redpoint) 1:42:35, 5. Pěsta (Skiklub
Lenora) 1:44:28, 6. Valenta (Pardubice) 1:44:38, 7.
Suchý (FEL Praha) 1:45:06, 8. Zástěra (Orlík)
1:45:17, 9. Cejpek (Jihlava) 1:45:18, 10. Demjanovič
(Redpoint) 1:46:46, 30 km volně: 1. Sedláček
1:28:22, 2. Kautz (oba Atlas) 1:28:22, 3. Čada
(Redpoint) 1:32:32, 4. Valenta (Pardubice) 1:33:09,
5. Šimurda (Kašperské Hory) 1:33:53, 6. Pešinová
(Redpoint) 1:35:00, 7. Jiran (Silvini Ski Trab)
1:35:43, 8. Novotný (FEL Praha) 1:38:13, 9. Svoboda
(Efisan Racing) 1:38:40, 10. Blažek (Skiklub
Jablonec) 1:40:12.

Volejbal
ČESKÝ POHÁR muži - semifinále v Mladé
Boleslavi: Liberec - VK České Budějovice 3:2 (-20,
23, -23, 17, 13). Do finále postoupil Liberec.
I. LIGA ŽENY, skupina o 1. místo: Madeta - Nusle
3:1 (21, -20, 23, 22), a 3:0 (15, 19, 20). Ostatní:
Střešovice - MS Brno 3:2 (17, -24, -21, 18, 13), a 3:1
(23, -15, 18, 16), Rokycany - Břeclav 1:3 (17, -22, -28,
-20), a 3:0 (23, 19, 23).
1. Střešovice 14 12 2 39:15 34
2. Brno 14 9 5 35:28 24
3. Madeta ČB 14 7 7 28:13 24
4. Rokycany 14 5 9 22:31 16
5. Břeclav 14 5 9 22:34 16
6. Nusle 14 4 10 20:35 12

O 7. místo: Slavia PF České Budějovice - Uherské
Hradiště 3:0 (14, 17, 23), a 3:1 (16, 14, -19, 17). Ostatní:
Dobřichovice - Nový Jičín 3:0 (16, 16, 23), a 3:0 (9,
19, 17), Žižkov - Opava 2:3 (23, 22, -10, -13, -13), a 3:0
(15, 26, 10).
1. Dobřichovice 14 9 5 34:19 29
2. Žižkov 14 9 5 33:21 26
3. Slavia PF ČB 14 8 6 28:25 24
4. Opava 14 7 7 27:25 22
5. Nový Jičín 14 5 9 19:33 14
6. Uh. Hradiště 14 4 10 1836 11

ČESKÉBUDĚJOVICEDoČeskýchBu-
dějovic se sjeli zástupci 93 klubů
ze tří krajských fotbalových soutě-
ží mužů. Zvolili si klíč, podle které-
ho je bude 35 klubů zastupovat na
řádné valné a volební hromadě.
Konat se bude v sobotu 23. března.
Na fakt, že je to v době, kdy už

se bude hrát druhé jarní kolo kraj-
ského přeboru a první kolo I. A
i I. B třídy, upozornil předseda
ORK Tomáš Hajdušek. Popsal, jak
chtěl, aby výkonný výbor posunul
termín valné hromady na dobu
před jarními soutěžemi.
Neuspěl. I přesto, že na valnou

hromadu mají jet statutární zá-
stupci, kterým při povinnostech v

klubech a oddílech hrozí, že je ko-
lem mistrovského zápasu nestih-
nou. Na to zazněl argument, že
úřední začátek zápasů je v 15 ho-
din. Kdo by to nestihl, když valná
hromada začne v 10 dopoledne.
„Chtěli jsme, aby se valná hro-

mada konala v důstojném prostře-
dí. A to je tady,“ odpovědělmu úřa-
dující předseda fotbalu v kraji Mi-
lan Haškovec. „Valná hromada se
však mohla konat třeba v únoru.
V jiných krajích už ji měli,“ pozna-
menal Hajdušek.
Zástupci klubů si pak určovali

klíč, podle kterého budou na valné
hromadě kluby a oddíly zastoupe-
né. Výkonný výbor navrhl varian-

tu, aby to bylo podle starého klíče.
Tedy podle umístění klubů po pod-
zimu 2012 s tím, že z KP jich bude
prvních 11. Z I., A i z I. B po tuctu.
Další variantou bylo, že si kluby

na kompletním seznamu zaškrt-
nou 35 zástupců. Proti tomu se
však jeden z přítomných ozval s
tím, že viděl seznam 39 klubů, ze
kterých by měli delegáti na místě
35 zaškrtnout. A varoval, že násled-
ně i volby budou fraškou.
Třetím návrhem bylo poměrné

zastoupení klubů podle jejich po-
čtu v soutěžích. Z KP šest, z I. A 10
a i I. B třídy 19. Tím by kluby nejniž-
ší krajské soutěže dostaly větší
moc. Ale všichni jejich zástupci se

k takovému kroku nerozhodli,
i kdyžměli sílu 54 hlasů. Argumen-
tem proti bylo, že v I. B třídě se
mění kluby ve velkém počtu. Co
platí v této sezoně, neplatí za rok.
Poslednímnávrhembylo zastou-

pení podle okresů. Z každého býva-
lého okresu po pěti klubech či od-
dílech. Proti byl fakt, že tak už jsou
rozdělené okresy, které mají stejně
jako kluby a oddíly na valné a vo-
lební hromadě 35 hlasů.
Po oddiskutování všech pro

a proti šli přítomní ke stolku, kde
dostali lístek a na něj napsali číslo
varianty. Vyhrála první, dostala
42 hlasů. Druhá 15, třetí 32 a čtvrtá
čtyři hlasy. Michal Cirmaciu

Matěj Koutek a Kristina Mrázová
Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Maškary v SepekověMasopustní průvod prošel v sobotu
17. února také Sepekovem na Písecku. V maskách vyrazili
dospělí i děti. Foto: Mirka (niagarska.rajce.idnes.cz)

FAKTA

Delegované kluby
Kluby pro řádnou valnou a volební
hromadu v kraji - KP: Písek,
Dražice, Prachatice, Hluboká,
Sedlice, Veselí, Jankov, Dačice,
Lažiště, Třeboň, J. Hradec.
I. A: Čimelice, Týn, Planá nad
Lužnicí, Katovice, Hradiště, Ševetín,
Bavorovice, Čtyři Dvory, Kaplice,
Hrdějovice, Loko Č. Budějovice,
Trhové Sviny.
I. B: Roudné, Borovany, K. Újezd,
Lhenice, Netolice, H. Planá,
Mirovice, Blatná, Smetanova Lhota,
D. Bukovsko, Malšice, N. Včelnice.

Ve výsledcích a telegrafickyFotbalisté budou mít volby
Na setkání zástupců klubů z krajských fotbalových soutěží dorazilo 93 zástupců z 97 pozvaných. Určili si, kdo je zastoupí na valné hromadě

Vaším objektivem Server rajce.idnes.cz se plní snímky z masopustních průvodů. Fotografie přibližují ten ze Sepekova na Písecku.


