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Od září se parkovací sazba u nemocnice změní
PÍSEK – Od 1. září se změní
tarif na parkovišti před nemocnicí, kde město od konce června zavedlo přes den placené
parkování. Nasadilo tu jednorázovou sazbu 50 korun bez
ohledu na dobu stání. Lidé, kteří potřebovali zaparkovat jen na
kratší dobu, kritizovali zbytečně vysoký poplatek. Další kritici – a mezi nimi radní Rudolf

Tyll (TOP 09), který má v sousedství soukromou ordinaci, zas
namítali, že nastavený systém
jen nahrává tomu, aby tam řidiči za padesátikorunu odstavovali auta na celý den. Parkoviště pak přijíždějícím pacientům
neslouží průběžně. Kontroly
městské policie navíc zjistily,
že většina řidičů tu ještě ani
zavedené placení nezaregistro-

V sobotu 17. srpna se další kolo hasičského pohárového seriálu
odehrálo v Krči. Reportáž přinášíme uvnitř vydání. Požární sport
ale taky někdy pořádně bolí. Od soboty už to ví i béčkař favorizovaného týmu domácích Michal Dlouhý, pro kterého musela přijet
sanitka kvůli zranění ramene.
Foto Petr Eliáš

vala nebo ho prostě nerespektují. Strážníci při první kontrole odhalili, že nezaplaceno má
31 z 35 aut, při druhé kontrole
byl výsledek téměř stejný.
„Problém nastal, když nemocnice ve svém areálu zavedla bezplatnou jen první půlhodinu a po ní už se musí platit
třicet korun za hodinu. Všichni, kdo jeli do nemocnice, v tu
chvíli chtěli stát venku před
areálem a občané z okolních
domů si stěžovali, že nemají kde
parkovat,“ popisuje situaci místostarosta Vojtěch Bubník
(VPM). Mimoto na parkoviště
odstavovali na celý den svá
auta studenti nedaleké průmyslovky. Než se ale stihne zjistit,
zda by studenty padesátikoruna odradila, radnice systém po
kritice veřejnosti mění.
Od září se bude platit za první hodinu desetikoruna a za
každou další hodinu dvacet
korun. „Padesát korun tak řidiči zaplatí až při tříhodinovém

pobytu u lékaře. Při kratší návštěvě vyjde parkování levněji. Je to stejný systém jako v
Žižkově ulici,“ říká místostarosta. Parkoviště bude placené
od 7 do 17 hodin. Od podvečera tak bude sloužit lidem z okolních domů zadarmo.
Místostarosta Bubník naznačil, že v radě města přišly na přetřes i parkovací sazby na Velkém
náměstí. „Někteří radní si myslí,
že by se na Velkém náměstí mělo
platit víc, aby tu řidiči neparkovali dlouhou dobu. Navrhují,
aby se stanovila nízká částka
jen za první půlhodinu, která
stačí k vyřízení věcí v bance
nebo na úřadu, a pak by se sazba
radikálně zvyšovala. Já osobně
ale pro to nejsem. Spíš si myslím, že by se měla zvýšit kontrola placení při stávajícím systému,“ podotkl místostarosta a
zdůraznil., že šlo jen o akademickou debatu a na Velkém náměstí
se zatím změny nechystají.
-lk-

V Krči dominovali muži z Jehnědna, domácí brali bronz
KRČ - V sobotu 17. srpna se
na fotbalovém hřišti v Krči konalo třetí kolo pohárové soutěže v požárním útoku. O pohár
se utkala nejlepší družstva v
okrese a o napínavé a vyrovnané souboje nebyla nouze. Soutěže se zúčastnilo celkem 28
týmů - 17 mužských a 11 ženských.
Nejprve se od základny vstříc
nástřikovým terčům vydaly
ženy. Čekal se vypjatý souboj
favoritek z Jehnědna, Krče, Záboří a Milenovic. Vítězný pohár bral ale nakonec někdo jiný.
Nejrychlejší byly ženy z Křenovic ve složení Věra Brousilová, Michaela Merunová, Jaroslava Brčáková, Vladislava
Hrůzová, Pavla Jansová, Michaela Hořejší a Jana Hořejší. Při

útoku Křenovic se časomíra zastavila v čase 30,14.
Druhý tým v pořadí ale nezůstal o mnoho pozadu. Paseky
zaběhly za 30,30 a jen těsně jim
tedy uteklo vítězství. Na třetí
příčce byly ženy z Krče, které
za vítězkami zaostaly o něco
přes vteřinu. Těsně za stupni
vítězů skončil tým ze Záboří.
Tomu patří bramborová medaile, když nástřikové nádrže naplnil za 31,40. Páté ženy ze
Žďáru měly čas 31,45.
Ozdobou soutěže bylo opět
zápolení mužů. Žďár vkládal
své naděje do gumové kačenky,
která tentokrát spokojeně seděla na kádi vodou. Žďárským hasičům to ale nebylo nic platné.
Ulili start, a protože ani včas nezastavili svůj pohyb a pokračo-

Jehnědno potvrdilo svou kvalitu. Vítězství bylo zcela zasloužené.

vali v útoku, byli ze soutěže
vyřazeni. Jedni z favoritů, hasiči z Jehnědna, se jako jediní
dokázali dostat pod dvacet
sedm sekund a zvítězili s časem
26,84. Nastoupili v sestavě stroj Zdeněk Ušatý ml., spoj
Martin Jačka, koš Josef Kozák,
béčka Jiří Pleskač, rozdělovač
Jiří Malkus, a proudaři Lukáš a
Libor Kousalovi.
Velmi zajímavý souboj byl
k vidění na druhém až čtvrtém
místě. Tam se všechny tři týmy
vměstnaly do necelé sekundy.
Druhý Tálín naplnil terče za
27,11. Třetí Krč II za 27,39 a
čtvrté Milenovice nedosáhly na
stupně vítězů s časem 27,80.
Záboří skončilo páté s časem

29,76. Celá soutěž měla ovšem
trochu nepříjemnou dohru. Pro
béčkaře Krče Michala Dlouhého musela přijet sanitka, protože si při útoku ošklivě poranil
levé rameno.
Text a foto Petr Eliáš
Kompletní pořadí: Ženy: 1.
Křenovice; 2. Paseky; 3. Krč; 4.
Záboří; 5. Žďár; 6. Podolí I; 7.
Kestřany; 8. Nový Dvůr; 9. Albrechtice nad Vltavou; 10. Jehnědno; 11. Milenovice
Muži: 1. Jehnědno; 2. Tálín ;
3. Krč II; 4. Milenovice; 5. Záboří; 6. Paseky A; 7. Jsetřebice; 8.
Krč I; 9. Křenovice; 10. Cígler
team; 11. Platan; 12. Zbelítov;
13. Nový Dvůr; 14. Podeřiště; 15.
Paseky B; 16. Skály; 17. Žďár

Hasičky z Podolí I v akci. Jejich úsilí jim vyneslo šestou příčku.

Snoubenci se stále berou hlavně na radnici
PÍSEK - Obyvatelé píseckého matričního obvodu, kam kromě Písku spadají například Dobev, Kestřany, Čížová, Vráž, Podolí či Křenovice, nejčastěji uzavírají sňatek v obřadní síni na
písecké radnici. Během léta se
obřady konají také v koncertní
síni Nejsvětější Trojice, ale jen
jednu sobotu v měsíci v návaznosti na jiné kulturní akce.
Církevní obřady se nejčastěji
konají v kostele Narození Panny

Marie v Písku, kostele svatého
Jakuba v Čížové a svatého Josefa ve Slabčicích.
Svatbu bez poplatku lze mít v
obřadní síni na písecké radnici v
oficiálně stanovených oddávacích dnech, kterými jsou pátek a
sobota od 9 do 14 hodin. Za uzavření sňatku v jiném čase se platí
tisíc korun, pokud jsou oba snoubenci občany České republiky.
Pokud je jeden z oddávaného
páru cizí státní příslušník, stojí

obřad dva tisíce, pokud jsou cizinci oba, platí tři tisíce korun.
Rovněž za obřad na jiném
místě se platí tisícovka. To jsou
ale výjimky. Většina snoubenců
volí tradiční a krásnou obřadní
síň na radnici. Ti, kteří touží po
obřadu v přírodě, si přejí být oddáni například na zahradě svého
rodinného domu, oblíbené jsou
také Lázně Vráž. Tam se svatby
konají v zámecké zahradě v hezkém zákoutí u fontány nebo v zá-

mecké kapli Panny Marie, kde je
možné uzavřít jak církevní, tak
občanský sňatek.
Ze zákona jsou oddávajícími
starostové, místostarostové nebo
pověření členové zastupitelstva.
V píseckém matričním obvodě je
jich celkem jedenáct. Svateb na
Písecku výrazně neubývá. V letošním roce tu bylo uzavřeno 73
manželství, z toho 11 církevních
sňatků. V roce 2011 bylo svateb
145, v roce 2012 celkem 144. -ln-

Lesní stezka za Smetákem bude jako nová
PÍSEK – Rada města 15. srpna schválila firmu na opravu sportovně turistické stezky v lese
podél řeky za restaurací u Smetáka. Město oslovilo celkem šest
firem, z nichž pak podle kritéria
nejnižší nabídnuté ceny vybralo
vítěze.
Ti jsou vlastně dva. Firma Jiří
Hájek z Bernartic provede samotnou revitalizaci stezky za 444

195 korun. Práce zahrnují obnovu lesní studánky, odstranění stávajících herních prvků, odvodnění podmáčené stezky a vybudování přístupu k jednotlivým
cvičebním prvkům. Druhá firma
Hřiště Brno dodá devět sportovních dřevěných prvků, patnáct
dřevěných lavic a tři odpadkové
koše za 414 609 korun včetně
DPH.
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Rekonstrukce stezky začne
ještě v srpnu a skončí v listopadu. „V současné době jsou cvičební prvky v katastrofálním stavu, proto chceme stezku opravit,“ říká vedoucí odboru životního prostředí radnice Miloslav
Šatra. „Směrem dolů k řece bude
cyklostezka a bude obnovena i
lipová alej,“ upřesňuje.
V horní části, kde vede původ-

ní stezka, proběhnou větší opravy. „Budeme opravovat stávající a přidávat přírodní cvičební
prvky. Budou mimo zátopovou
oblast, takže se nemusíme bát
velké vody,“ vysvětluje Šatra.
„Užijí si tu mladí i staří. Připravíme prvky na rovnováhu, zručnost, mrštnost, šplh a jiné,“ dodává Miloslav Šatra.
Petr Eliáš
středa 21. srpna 2013

